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RESUMO 

Os cinco bairros do Grande Bom Jardim integram os dez bairros mais pobres de Fortaleza. A 
Rede de Desenvolvimento Local, Integrado e Sustentável do Grande Bom Jardim (REDE DLIS 
DO GBJ) é um conjunto de associações, lideranças e coletivos que lutam por diversas pautas 
no território e na cidade. Durante o Encontrão realizado em janeiro de 2017, a Rede DLIS do 
GBJ definiu um Vetor de Ação denominado Cuidando de Nós, que surgiu a partir de 
interpretações coletivamente geradas, e que, na avaliação do grupo requeriam ações imediatas 
que pudessem ter continuidade em médio e longo prazo. A pesquisa surge com objetivo de  criar 
condições para entender o perfil da Rede, a situação das entidades que a compõem, as 
características, fortalezas, fragilidades e desafios vivenciadas; subsidiar os processos de 
planejamento, monitoramento e avaliação, particularmente o ENCONTRÃO de 2018, visando 
o desenvolvimento interinstitucional da Rede; promover aproximações e fortalecimento entre 
componentes da REDE e diferentes segmentos sociais no Território; reativar e/ou consolidar 
processos continuados de reconstituição coletiva de vínculos, contextos existenciais/horizontes 
de sentido partilhados e identidades individuais, coletivas e institucionais Os dados foram 
gerados através (1) da elaboração, aplicação, sistematização e análise de questionário; (2) visita 
político-técnica, com aplicação do questionário, realização de entrevistas individuais ou 
coletivas gravadas em áudio e através de fotografias; (3) identificação e análise de documentos. 
A existência da REDE possibilita e induz a convivência cotidiana, a mobilização social 
reiterada e a articulação política de um conjunto bastante diverso de indivíduos, coletividades 
e instituições. 
Palavras-chave: redes sociais; planejamento urbano; movimentos sociais; território. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Grande Bom Jardim, situado na região sudoeste de Fortaleza, é formado pelos bairros 

Bom Jardim, Canindezinho, Granja Lisboa, Granja Portugal e Siqueira contando com 

população aproximada de 211 mil habitantes (IBGE, 2010). Esses cinco bairros integram os 

dez bairros socioespacialmente mais vulneráveis de Fortaleza. No Contexto das lutas urbanas, 

a Rede de Desenvolvimento Local, Integrado e Sustentável do Grande Bom Jardim (REDE 

DLIS do GBJ) surge, a partir de 2003, “para elaborar e agenciar a implementação de uma 

política de desenvolvimento local sustentável, numa região com forte vocação associativa” 

(ALMEIDA, 2014, p. 22). 

A REDE DLIS do GBJ é um conjunto de associações, lideranças e coletivos que lutam 

por diversas pautas dentro do território e tem como dinâmica reuniões ordinárias mensais, 

reuniões de comissões: Comissão de Moradia Digna, ZEIS e Meio Ambiente, Comissão de 

Memória, Educação e Cultura, Comissão de Crianças, Adolescentes e Juventudes e Comissão 

de Articulação e um encontro de Planejamento, Monitoramento e Avaliação (PMA) – 

conhecido como ENCONTRÃO, que geralmente é realizado no primeiro bimestre do ano, além 

de acompanhar agenda de lutas das diversas entidades dentro de Fortaleza e mais 

especificamente dentro do território.  

Durante o Encontrão realizado em janeiro de 2017, a Rede DLIS do GBJ definiu um 

Vetor de Ação denominado Cuidando de Nós, que surgiu a partir de interpretações 

coletivamente geradas, e que, na avaliação do grupo requeriam ações imediatas que pudessem 

ter continuidade em médio e longo prazo: 

1. A ampliação e o agravamento de múltiplas formas de violência e violações de 

direitos fundamentais, vivenciado cotidianamente pelas populações locais no 

território e pelos ativistas da Rede – estes em posição de resistência, 

enfrentamento, monitoramento, demanda e geração de alternativas –, impacta 

física, psíquica, espiritual e afetivamente os indivíduos e as coletividades; 

portanto, requerem ações com certo caráter terapêutico, gerando cuidados que 

possam minimizar, atenuar, gerar subsídios e apoios e constituir situações, 

espaços e articulações que permitam aos indivíduos e coletividades lidar essas 

violências e violações, buscando a preservação da vida e da saúde; 
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2. A dificuldade que a Rede encontra de constituir formas cotidianas inovadoras de 

convivência com as populações locais no Território – famílias, comunidades, 

segmentos sociais, etc. –, avaliando-se que as entidades e os ativistas terminam, 

em certa medida, por distanciarem-se das populações locais; decorre a 

importância de ativar ações coletivas para enfrentar essa questão, constituindo 

dispositivos, situações, espaços e atividades que gerem essa convivência, e 

permitam a ocupação criativa de espaços públicos urbanos e a instituição de 

vínculos entre as pessoas, coletivos e entidades que compõem a Rede e as 

populações locais, inclusos os segmentos mais distanciados das lutas políticas; 

3. A importância de consolidar e desenvolver mecanismos cotidianos de 

convivência interpessoal e interinstitucional dentre os que compõem a Rede, 

particularmente em um contexto onde podem ser necessários recuos táticos, 

considerando a conjuntura política e social do país; ganha importância dotar de 

maior densidade e dinamicidade as interações reiteradas de ordem individual, 

coletiva e institucional, validando e ampliando os processos de reconhecimento 

e de constituição de horizontes de sentido/contextos existenciais partilhados e as 

dinâmicas de ativação de vínculos, micropactuações e microcomprometimentos, 

inclusive através das místicas. 

Nesse contexto, a pesquisa emerge enquanto instrumento que permitiria: 

 Criar condições para entender o perfil da Rede, a situação das entidades que a 

compõem, as características, fortalezas, fragilidades e desafios vivenciados; 

 Subsidiar os processos de planejamento, monitoramento e avaliação da Rede, 

particularmente o ENCONTRÃO de 2018; 

 Efetivar o Cuidando de Nós, constituindo situações, espaços e momentos de 

convivência entre os agentes da Rede, em um contexto de interpretação coletiva 

e de convivência que permitisse reaproximações e ressignificações dos 

horizontes de sentido partilhados; 

 Ativar, resgatar, difundir e partilhar patrimônios e memórias individuais, 

coletivas e institucionais; 

 Promover aproximações e fortalecimento entre as componentes da REDE e a 

própria REDE DLIS, ativando processos de reconstituição de vínculos, 

contextos existenciais e identidades individuais, coletivas e institucionais. 

 



  

Pá
in

a1
3 

Ao mesmo tempo, cabe situar a Pesquisa em um contexto mais denso de 

inquietações, avaliações e dúvidas, vivenciado nos Encontros Anuais, nas Comissões em que a 

Rede se estrutura, nas reuniões mensais, mas, de modo mais central, nas lutas cotidianas e nas 

reuniões da Comissão de Articulação, englobando pelo menos cinco dimensões, que, a partir 

do referencial da educação popular, podem ser entendidas enquanto questões geradoras: Qual 

a identidade da Rede? O que a caracteriza? Quais suas forças e fragilidades? Quais os afetos 

envolvidos? O que conseguiu acumular em todos esses anos vivencial, política e tecnicamente? 

Quais os problemas e desafios vivenciados? Qual a governabilidade que possui sobre as 

questões enfrentadas? Como organizar em curto, médio e longo prazo a atuação? Como definir 

o que é imediato, prioritário? Quais as ações a serem desenvolvidas? Como a Rede deve se 

estruturar? Qual sua dinâmica cotidiana? A Pesquisa também se vincula à atuação do Grupo 

Diálogos Urbanos de Extensão e Pesquisa, na confluência de Projetos de Pesquisa e de Extensão 

Inovadora.  
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2 FORTALEZA, O GRANDE BOM JARDIM E A REDE DLIS DO GBJ 

 

Na contemporaneidade capitalista, as cidades vivenciam desigualdades 

socioeconômicas espacialmente localizadas e segregações socioespaciais. Rodrigues e 

Arriagada (2004, p. 06) afirmam que a segregação socioespacial evidencia a proximidade 

espacial ou aglomeração territorial entre espaços residenciais de diferentes classes e grupos 

sociais, caracterizando-se a homogeneidade ou heterogeneidade social de diferentes territórios 

e a concentração de grupos populacionais em áreas específicas da cidade. 

Fortaleza, polo de região metropolitana com 19 municípios e capital do estado do Ceará, 

é a quinta cidade mais populosa do Brasil, com 2.452.185 pessoas, sendo marcada por 

desigualdades e segregações socioespaciais que envolvem: (I) produção, distribuição e 

consumo de bens e serviços; (II) regularização fundiária, posse e propriedade de terra urbana – 

solo, subsolo e edificações; (III) acesso e usufruto de equipamentos, infraestruturas e serviços 

urbanos (IBGE Censo, 2010). 

 

2.1 FORTALEZA E O GRANDE BOM JARDIM 

 

Compreender algumas características do território do Grande Bom Jardim, como parte 

da cidade de Fortaleza, é essencial para avaliar experiências, condicionantes, potencialidades e 

necessidades das pessoas, famílias, comunidades e bairros que compõem o GBJ e desafiam a 

REDE DLIS do GBJ. 

Desde 1997, Fortaleza está estruturada em seis regionais político-administrativas, 

conforme indicado no Mapa 01. Em meados dos anos 1980, parcela da Regional II já havia se 

tornado a principal centralidade da cidade, concentrando a maior parte do emprego e da renda, 

dos fluxos de capitais e de informação e dos centros decisórios políticos e empresariais. Ao 

tempo em que se tornava o território ocupado pela maior parte das elites proprietárias e dos 

segmentos médios abastados, removiam-se centenas de comunidades e famílias de renda baixa, 

acirrando conflitos e injustiças socioespaciais na cidade. Um segundo eixo residencial das elites 

proprietárias e de parcela dos segmentos médios desenvolve-se em torno de núcleos urbanos na 

Regional VI, demarcado pela Avenida Washington Soares. A Regional IV, articula segmentos 

médios tradicionais e segmentos populares, área de transição entre territórios economicamente 

ricos e pobres da cidade. Ao mesmo tempo, e flexibilizando essa interpretação, embora essa 
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região possua um amplo contingente de famílias de renda média, há vastas áreas ocupadas por 

famílias de renda baixa, características também presentes em parcela da Regional III. Por fim, 

um amplo arco popular integra as regiões sudoeste, oeste e noroeste e parcela da região sul da 

cidade, agregando as regionais I, III e V e parte da VI, e compondo território de segregação 

socioespacial de larga escala, com domicílios, infraestrutura, serviços e meios de consumo 

precários, ocupado majoritariamente por famílias de baixa renda, que vivenciam violências e 

violações de direitos em múltiplas escalas e dimensões. 

A estruturação urbana de Fortaleza é marcada por desigualdades e segregações 

socioespaciais, como os dados a seguir revelam. 
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Mapa 1 – Regionais de Fortaleza 

 
Fonte: IPECE 
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Mapa 2 – Valor da Renda Média Pessoal por Bairros de Fortaleza - 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IPECE 
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 Na tabela abaixo podemos observar a renda média de cada regional administrativa de 

Fortaleza. 

Tabela 1 – Renda Média por Regionais Administrativas de Fortaleza – Reais – 2010 

Secretaria Executiva Regional Renda Média 

II 1850.1 

IV 845.2 

VI 715.4 

III 658.0 

I 587.7 

V 471.7 

Fonte: Censo Demográfico 2010 do IBGE. Elaboração IPECE. Adaptação para o Relatório. 
 

A renda média da Regional II, a mais alta da cidade, é quase o quádruplo da renda média 

da Regional V, a mais baixa da cidade, e mais do dobro da renda média da Regional IV, a 

segunda maior. 

Tabela 2 – Rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 2010 – Dez bairros 
com maior rendimento, dez bairros com menor rendimento, com indicação da classificação e da Regional, 
bairros do GBJ em destaque 

Bairro Rendimento (R$) Regional Classificação 
Meireles 3.659,54 II 1 

Guararapes 3.488,25 II 2 

Coco 3.295,32 II 3 

De Lourdes 3.211,09 II 4 

Aldeota 2.901,57 II 5 

Mucuripe 2.742,25 II 6 

Estância (Dionísio Torres) 2.707,35 II 7 

Varjota 2.153,8 II 8 

Praia de Iracema 1.903,17 II 9 

Fátima 1.756,11 IV 10 

Bom Jardim 349,75 V 110 

Autran Nunes 349,74 V 111 

Granja Lisboa 341,36 V 112 

Pirambú 340,36 I 113 

Granja Portugal 334,83 V 114 

Genibaú 329,98 V 115 

Siqueira 326,8 V 116 

Canindezinho 325,47 V 117 

Parque Presidente Vargas 287,92 V 118 

Conjunto Palmeiras 239,25 VI 119 

Fonte: IBGE, Censo 2010. Elaboração: Autores. 

 

A Tabela 2 relaciona os dez bairros com maior e com menor rendimento nominal médio 
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mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade. Nove dos dez bairros com maior rendimento 

situam-se na Regional II, e somente o bairro de Fátima situa-se na Regional IV, fronteiriço à II. 

Dentre os dez bairros com menor rendimento, oito situam-se na Regional V, um na Regional I 

e o último na Regional VI. Nos dez bairros da cidade com menor rendimento nominal médio 

mensal, a média situa-se em torno de 1/10 do bairro com maior média – o Meireles.  

 

Gráfico 1 – Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por classes de rendimento nominal mensal – Salário 
Mínimo – Percentual 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, Censo 2010. Elaboração própria. 

 
 

Tabela 3 – Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por classes de rendimento nominal mensal – Regional V

Bairros 

 
sem 

rendimentos  
e até 1 s/m 

1 a 2 
Fac até 
2 s/m 

2 a 5 5 a 10 10 a 20 
Mais de 
20 

Fac 

mais de 

5 s/m 

CANINDEZINHO 84,16 12,46 96,61 3,01 0,32 0,03 0,03 
0,38 

SIQUEIRA 82,95 13,41 96,36 3,19 0,36 0,06 0,03 
0,44 

GRANJA 
PORTUGAL 

82,82 13,19 96,01 3,44 0,46 0,07 0,02 
0,55 

GRANJA LISBOA 81,97 13,95 95,92 3,56 0,45 0,05 0,02 
0,52 

BOM JARDIM 82,53 13,45 95,98 3,51 0,44 0,05 0,01 
0,51 

REGIONAL V 76,43 15,84 92,27 6,26 1,24 0,19 0,04 
1,47 

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração própria. 

33,56

21,81

12,07 11,85 10,67

6,80

3,24

40,21

36,22

15,84

6,26

1,24 0,19 0,04
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

sem
rendimento

Até 1 1 a 2 2 a 5 5 a 10 10 a 20 Mais de 20

REGIONAL II REGIONAL V



  

 

Pá
in

a2
0 

O Gráfico 1 – Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por classes de rendimento nominal 

mensal – Salário Mínimo – Percentual, indica as desigualdades por classes de rendimento 

nominal mensal, considerando todos os bairros da Regional II e da Regional V. Como é possível 

perceber, 92,3% das pessoas de dez anos ou mais de idade ou não tem rendimentos ou tem 

rendimentos até dois salários mínimos; na Regional II esse percentual atinge 67,4% das pessoas, 

também alto, mas bem diferenciado. Na outra faixa de rendimentos, somente 1,5% de pessoas 

ganham mais de cinco salários mínimos, enquanto na Regional II esse percentual atinge 20,7% 

das pessoas. Como indica a Tabela 3 – Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por classes de 

rendimento nominal mensal – Regional V, nos bairros que compõem o Grande Bom Jardim, na 

Regional V, a faixa da população que não tem rendimentos ou tem rendimentos de até dois 

salários mínimos é ainda maior. 

Tabela 4 - – Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por classes de rendimento nominal mensal – Regional II 

Bairro 

Sem 
rendim
ento e 
até 1 
s/m 

1 a 2 Fac até 2 
s/m 

2 a 5 5 a 10 
0 a 20 

Mais 
de 20 

Fac mais 

de 5 s/m 

CAIS DO PORTO 81,40 13,7 
5,14 

3,7 
8 

0,2 0,1 
1,2 

PRAIA DO 
FUTURO II 

80,00 13,5 
3,51 

4,3 
,4 

0,7 0,2 
2,2 

VICENTE PINZON 76,58 11,9 
8,47 

6,1 
,3 

1,6 0,6 
5,4 

PRAIA DO 
FUTURO I 

75,76 9,5 
5,31 

7,3 
,0 

2,3 1,0 
7,4 

MANUEL DIAS 
BRANCO 

70,56 7,5 
8,09 

7,0 
,9 

3,8 1,2 
15,0 

GUARARAPES 30,2 9,2 
9,41 

12,5 
4,9 3,1 

8,1 
36,1 

ESTÂNCIA 
(DIONÍSIO 
TORRES) 

29,5 10,0 
9,49 

16,5 
6,8 0,4 

4,8 
31,9 

PRAIA DE 
IRACEMA 1,9 

15,1 
7,02 8,5 6,0 

6,6 2,6 
25,2 

MEIRELES 
8,3 

9,8 
8,08 3,6 7,4 3,2 

8,0 
38,6 

COCO 
1,9 

9,6 
1,55 5,5 9,8 4,6 

7,1 
41,6 

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração própria. 

 

Considerando os dezenove bairros da Regional V e os vinte bairros da Regional II, os 

dados por classes de rendimento nominal mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, é 

possível perceber as distinções e articulações entre desigualdades e segregações socioespaciais: 
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(a) na Regional V, 76,4% pessoas não tem rendimento ou tem rendimento até um salário 

mínimo, enquanto na Regional II esse percentual atinge 55,4%; (b) agregando os dados até dois 

salários mínimos, esse percentual atinge 92,2% na Regional V e na Regional II 67,5%; (c) 

considerando segmentos médios como aqueles que envolvem entre dois e dez salários mínimos, 

na Regional V o contingente atinge 10,5% do total, enquanto na Regional II abrange 22,5%; 

(d) considerando os estratos superiores da renda, a Regional II agrega 10% acima de dez salários 

mínimos, enquanto na Regional V esse contingente atinge somente 0,2%; (e) a Regional V 

possui contingente populacional total de 455.295 pessoas, e somente 201 com rendimentos 

acima de 20 salários mínimos; por outro lado, a Regional II apresenta contingente populacional 

de 294.532 pessoas e 9.549 possuem rendimentos acima de 20 salários mínimos. 

Tabela 5 – Índice de Desenvolvimento Humano por Bairros (IDH-B), 2010 – dez bairros com maior IDH-
B e dez bairros com menor IDH-B 

Bairro Rendimento (R$) Regional 
Meireles 0,953 II 
Aldeota 0,866 II 

Estância (Dionísio Torres) 0,859 II 
Mucuripe 0,793 II 

Guararapes 0,767 II 
Cocó 0,762 II 

Praia de Iracema 0,720 II 
Varjota 0,717 II 
Fátima 0,694 IV 

Joaquim Távora 0,662 II 
Aeroporto 0,176 IV 
Jangurussu 0,172 VI 

Granja Lisboa 0,169 V 
Planalto Ayrton Senna 0,168 V 

Praia do Futuro II 0,167 II 
Siqueira 0,148 V 
Genibaú 0,138 V 

Canindezinho 0,136 V 
Parque Presidente Vargas 0,135 V 

Conjunto Palmeiras 0,119 VI 

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza, IBGE, 2015. Elaboração própria. 

A Prefeitura de Fortaleza desenvolveu um estudo sobre o Índice de Desenvolvimento 

Humano nos Bairros (IDH-B), que se baseia no Censo Demográfico do IBGE de 2010 e utiliza 

a mesma metodologia de classificação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) utilizada 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), em que são atribuídas notas de 0 a 1, quanto mais 

próxima a nota for do 1 melhor é o IDH. A pesquisa da Prefeitura de Fortaleza consistiu em 
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“Conhecer as dimensões socioeconômicas, demográficas e culturais da cidade”3. 119 bairros 

de Fortaleza foram avaliados, tendo a renda, a educação, e a longevidade das pessoas como 

pontos de avaliação.  

Dentre os dez bairros com maior Índice de Desenvolvimento Humano dos Bairros (IDH-

B), nove situam-se na Regional II e apenas um na Regional IV – Bairro de Fátima que fica na 

fronteira com a Regional II. Dentre os dez bairros com menores IDH-B, todos com Índice 

“Muito Baixo”, seis situam-se na Regional V, dois na VI, um na IV e um na II.  

Os bairros que compõem o Grande Bom Jardim situam-se na região de maior 

vulnerabilidade socioeconômica e socioespacial da cidade, evidenciando segregação em larga 

escala, com inexistência e/ou precariedade nos equipamentos, serviços e infraestruturas no 

território. Esse contexto implica necessidades e demandas graves e intensas, impactando as 

pessoas, movimentos sociais e entidades populares que lutam por direitos no território, situação 

agravada nos últimos anos, em virtude da complexificação das violências e violações de direitos 

vivenciadas em diferentes escalas e dimensões.  

Ao mesmo tempo, o Território do Grande Bom Jardim detém histórias, memórias e 

tradições associativas, de mobilização e organização social e de luta política desde pelo menos 

meados dos anos 1970. Nesse percurso, cabe destacar a instituição e o desenvolvimento da Rede 

de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável do Grande Bom Jardim (REDE DLIS do 

GBJ). Ao mesmo tempo, cabe destacar as disposições sociais que foram sendo constituídas, 

difundidas, apropriadas, desenvolvidas e operadas por agentes individuais, coletivos e 

institucionais, permitindo a estes não somente adquirirem importância em sua atuação no 

território, mas, também, tornarem-se referências na cidade de Fortaleza e iniciarem processos 

de articulação e projeção em escalas nacional e internacional. Nesse sentido, as lutas populares 

urbanas são também lutas político-simbólicas, como Bourdieu (2004, p. 97) permite perceber,  

As relações de força mais brutais são, ao mesmo tempo, relações simbólicas e os atos 
de submissão, de obediência, são atos cognitivos que, como tais, põem em prática as 
estruturas cognitivas, as formas e categorias de percepção, os princípios de visão e de 
divisão: os agentes sociais constroem o mundo social através de estruturas cognitivas 
(BOURDIEU, 2004, p. 97-115). 

 

 

 

 

                                                           
3Disponível em: https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/prefeitura-apresenta-estudo-sobre-desenvolvimento-
humano-por-bairro 
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2.2 A REDE DLIS DO GBJ 

 

A REDE DLIS é uma agregação de coletivos que lutam por melhorias na Regional V 

em Fortaleza. Surgiu em 2003 devido aos esforços do Centro de Defesa da Vida Herbert de 

Souza (CDVHS), tendo como finalidade “a implementação de uma política de desenvolvimento 

local sustentável, numa região com forte vocação associativa”. O CDVHS foi de grande 

importância para a articulação de associações e do poder público, mobilizando as entidades 

associativas da região a lutarem por desenvolvimento local, direitos humanos, direito à cidade, 

trabalhando com a metodologia do diagnóstico e do planejamento socioparticipativos de 

políticas públicas para intervir politicamente em rede.  

A REDE tem reuniões ordinárias mensais, que geralmente ocorrem no terceiro 

sábado de cada mês, para discutir problemáticas, partilhar experiências e organizar 

movimentos. Também há reuniões das Comissões: Comissão de Moradia Digna, ZEIS e Meio 

Ambiente, Comissão de Memória, Educação e Cultura, Comissão de Crianças, Adolescentes e 

Juventudes e Comissão de Articulação, que ocorrem conforme agenda dos componentes das 

comissões e sob demanda. Além das reuniões mensais, anualmente é realizado o Encontro de 

Planejamento, Monitoramento e Avaliação – PMA que geralmente ocorre no início de cada 

ano. Tem a finalidade de planejar uma agenda de ações que deverão ser executadas ao longo 

do ano corrente, monitorar a forma em que as ações estão sendo executadas e avaliar o que foi 

feito no ano anterior, o que precisa melhorar, onde se obteve êxito ou não. Nesse encontro são 

convidados a participarem todos os parceiros e entidades/coletivos que compõem a REDE e é 

nesse momento em que são decididas as ações a serem desenvolvidas durante o ano corrente.  

Desse modo, entende-se que a REDE DLIS é um coletivo de lideranças e entidades 

que se organiza na luta por políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento da região 

em que estão inseridas, objetivando 

[...] garantir o desenvolvimento socioespacial dos bairros e o bem-viver de sua 
população, diagnosticando as fragilidades e as potencialidades da região, 
identificando, denunciando e visibilizando as negligências e as violações de 
direitos, propondo e negociando políticas públicas, através de plataformas e 
programas, pressionando governos e monitorando as políticas públicas locais. 
(ALMEIDA, 2014, p. 23) 

 

A REDE DLIS se articula em cinco bairros da regional V, na periferia de Fortaleza: 

Granja Lisboa, Granja Portugal, Bom Jardim, Canindezinho e Siqueira, conforme mapa 3.  



  

 

Pá
in

a2
4 

 
 
Mapa 3 – Entidades Componentes da REDE DLIS do GBJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Atualmente articula mais de trinta entidades/coletivos/lideranças do território do Grande 

Bom Jardim, que lutam por pautas diversas, desde luta por moradia, políticas públicas, direitos 

humanos, bem-viver, dentre outras questões que serão apresentadas ao longo deste Relatório. 

 

2.2.1 GÊNESE E CONFERÊNCIAS DA REDE DLIS DO GBJ 

 

Em 2003, o Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza (CDVHS), propôs ao Grupo 

de Gestão Pública e Desenvolvimento Urbano (GPDU), vinculado ao Curso de Ciências Sociais 

da Universidade Estadual do Ceará (UECE), a realização de um diagnóstico da região do 

Grande Bom Jardim, território constituído pelos bairros Siqueira, Canindezinho, Bom Jardim, 

Granja Lisboa e Granja Portugal (GPDU, 2004, p. 08). O diagnóstico se inseriu nas atividades 

do Programa de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS), desenvolvido pelo 

CDVHS, destacando-se como “componente inerente à execução desta proposta” a “participação 

dos atores sociais pesquisados e outros atores envolvidos” (GPDU, 2004, p. 08). Nesse 

contexto, entre 2003 e 2005, parcela das lideranças populares entendeu a pesquisa enquanto 

parte essencial de um processo de planejamento participativo, associado à definição de 

estratégias, congregação de sonhos e pactuação de objetivos, buscando a construção do que foi 

nomeado como Política de Desenvolvimento Sustentável do Grande Bom Jardim: 

O presente diagnóstico participativo tem como objetivo gerar informações de natureza 
sócio-econômicas, políticas e culturais do Grande Bom Jardim. Com o diagnóstico, 
busca-se a produção de um conhecimento processual que instrumentalize as ações de 
efetivação do Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável da região em estudo 
(GPDU, 2004, p. 10-11). 

 

Nesse processo, entre 2003 e 2005 foram realizadas 155 reuniões de Comitês, 15 

reuniões da Rede, 10 reuniões de moradores por bairro para socializar diagnóstico e coletivizar 

proposta de trabalho em Comitês Populares de Desenvolvimento dos bairros, 17 assembleias 

para formação do Conselho Popular de Desenvolvimento Urbano, 14 reuniões do Fórum de 

Desenvolvimento Urbano por bairro. Constituiu-se então o Movimento de Desenvolvimento 

Sustentável do GBJ, articulando “instâncias de participação cívica para otimizar e qualificar as 

redes de reciprocidade constituídas no território a partir de meados do século XX” (ALMEIDA, 

2014). 

Em 23 de dezembro de 2003, foi instituída a Rede de Desenvolvimento Sustentável do 

Grande Bom Jardim, formada por 32 entidades. Também foi instituído o Conselho Popular de 
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Desenvolvimento Urbano, em 12 de março de 2005, formado por 255 moradores. O texto 

abaixo é bastante elucidativo quanto ao caráter estratégico das ações desenvolvidas, abrindo 

espaço para avaliação das trajetórias dos agentes populares urbanos nesse território nos últimos 

quinze anos: 

[...] Diagnóstico participativo, concertação e mobilização sociais e planejamento 
urbano são as marcas fincadas na areia da nossa caminhada. Sabemos que produzimos 
ações cujos efeitos interferirão na maneira de ver e gerir a cidade de Fortaleza para o 
futuro, porque investimos em gente, no empoderamento de ativos sociais que atuam 
em organizações associativas, equipamentos sociais e em empreendimentos do 
Grande Bom Jardim. Fomentaram-se os relacionamentos inter-pessoais e inter-
institucionais endógenos e exógenos. Os números apontam que a participação de 
representantes do movimento popular de bairro organizado do GBJ nas agendas 
discursivas e deliberativas sobre a cidade foi qualificada [...] por exemplo: 03 
integrantes da rede de desenvolvimento sustentável do GBJ estão delegados da II 
Conferência Nacional das Cidades. Temos estabelecido diálogo profícuo e 
propositivo com organismos executivos do poder público, estamos presentes nos 
Fóruns, Conferências, Redes e Movimentos que se articulam pela garantia de direitos 
humanos e sociais e pelo desenvolvimento urbano. (REDE, 2015) 

Os processos de planejamento participativo assumiram o seguinte sentido: 

A Rede de Desenvolvimento Sustentável do Grande Bom Jardim com a participação 
efetivamente animadora do Centro de Defesa da Vida Herbert de Sousa [...] ousou em 
elaborar de maneira participativa a Política de Desenvolvimento Sustentável do 
Grande Bom Jardim. Trazendo para cena política [...] a perspectiva concreta de que é 
possível e fundamental pensar políticas públicas e desenvolvimento sustentável a 
partir de um bairro ou de uma região como é o caso. (REDE, 2015) 

Muitos passos foram dados deste caminho de 2003 até o momento. Afinal, a visão é 
de longo prazo e a luta tem sido diária para conquistar a região e a cidade que 
queremos. No processo de monitoramento desta política não basta apenas a celebração 
de obras e serviços já implementados, mas é fundamental seguir afirmando que é 
possível transformar a situação de exclusão das periferias das grandes cidades, a partir 
também da instituição de novos paradigmas instituídos na gestão pública 
preconizados no Estatuto da Cidade. (REDE, 2015) 

Sintetizando os primeiros passos nessa caminhada: 

Durante os anos de 2000 a 2002, o Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza iniciou 
trabalho de fomento a articulação e organização do capital social dos bairros da 
Região do Grande Bom Jardim, animando as entidades comunitárias para a criação da 
Rede de Desenvolvimento Sustentável da Região. Em 2003, o CDVHS e entidades 
comunitárias realizaram a I Conferência de Desenvolvimento Local do Grande Bom 
Jardim, que subsidiou a realização do diagnóstico sócio-participativo dos bairros e a 
elaboração também participativa da Política de Desenvolvimento Sustentável do 
Grande Bom Jardim. De lá para cá, anualmente, a Rede de Desenvolvimento 
empreende a Conferência de Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo de traçar 
estratégias que venham a tornar o Grande Bom Jardim, o lugar do bem viver de 
homens e mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos. Algumas conquistas já foram 
alcançadas; uma delas é a participação planejada e qualificada das lideranças 
comunitárias nos processos de definição de obras e serviços para a cidade. 
(REAJUSTE DA PROPOSTA DA IV CONFERÊNCIA) 

A II Conferência da REDE foi realizada em 2005, trabalhando com a ideia dos Planos 

Estruturantes, entendidos enquanto instrumentos macro estratégicos de “Mudanças nos Padrões 
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Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais de um Território, efetivado por Obras Duradouras 

e Serviços Continuados”, tendo como objetivos: 

 Aferir resultados do projeto Planos Estruturantes de desenvolvimento dos 
bairros Granja Lisboa, Granja Portugal, Bom Jardim, Canindezinho e Siqueira, do 
Grande Bom Jardim, território socialmente construído na região sudoeste de 
Fortaleza;  
 Deliberar sobre os planos estruturantes elaborados pelo Fórum de 
Desenvolvimento, Conselho e Rede Dlis e sistematizado pela equipe do CDVHS 
animadora do processo; 
 Aprofundar as dimensões do desenvolvimento sustentável a partir da prática 
do diagnóstico, mobilização para construção coletiva de planos e sistematização em 
05 eixos: construção sócio-espacial, desenvolvimento social, arte e entretenimento, 
capital social e economia e renda. 
 Ratificar o desenvolvimento como um Direito à Cidade numa perspectiva dos 
Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais – DHESCs e os instrumentos de 
aplicação e exigibilidade – CONDIÇÃO LEGAL, VONTADE POLÍTICA e 
PARTICIPAÇÃO POPULAR. 
 

A II Conferência definiu cinco planos estruturantes, articulados à seguinte Visão de 

Futuro: 

O JARDIM RESIDENCIAL, território socialmente construído, pertencente à bacia do 
Rio Maranguapinho, localizado na área sudoeste de Fortaleza e integrado ao seu 
entorno metropolitano, com acesso à infra-estrutura, cultura, entretenimento, serviços 
públicos de qualidade e com uma economia local dinamizando múltiplas 
oportunidades de trabalho, emprego e renda, sendo protagonizado por moradores 
organizados e instituições públicas e privadas responsáveis pelo desenvolvimento 
local sustentável. 

 
O Plano Estruturante I, intitulado JARDIM SOLIDÁRIO E COMPETITIVO, buscou 

um Jardim de Trabalho, de Educação Profissional e de Economia Popular, Solidária e 

Sustentável, tendo como projetos e ações: estruturação das feiras livres; criação de 

cooperativas; incentivo à implantação de indústrias limpas; ocupação e renda para mulheres em 

suas casas; criação do Shopping do Empreendedor; Parque de Ciência e Tecnologia; circuito 

comercial Jardim Sudoeste, com troca de informações, vínculos, etc.; Casa do Trabalhador; 

Arte, cultura, bem estar e renda; coleta e reciclagem de resíduos sólidos. 

O Plano Estruturante II, intitulado JARDIM COOPERATIVO E DA CIDADANIA, 

indica que o Grande Bom Jardim requer Aprendizagem Cooperativa, Protagonismo de Jovens 

e Mulheres, Efetivação de Direitos e Mediação de Conflitos para a Conquista de Seus Sonhos. 

Trabalha com o foco no capital social e aponta para: formação de lideranças juvenis; a ideia de 

um espaço para organização, mobilização e articulação regional, integrado através de 

tecnologias informáticas; qualificação da atuação política das mulheres; projetos de 

videomaker, articulados ao resgate da identidade cultural e territorial, com jovens moradores; 

rádio comunitária no território; 
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O Plano Estruturante III, intitulado JARDIM DO BEM VIVER SUSTENTÁVEL, 

buscou: Jardim do Habitat Digno, do Circular, das Redes de Serviços e Infraestruturas, do 

Verde e do Azul. Indicou: auxiliando no suporte técnico e jurídico na Regularização das 

Habitações, como por exemplo, identificar os vazios urbanos do Grande Bom Jardim e cadastrar 

famílias sem moradia, de forma a garantir a Direito Social à Propriedade Urbana; apoiará a 

população no que diz respeito ao habitar, tanto em Projetos de Reforma das Habitações, como 

no Financiamento do Material para reforma ou construção de unidades habitacionais; apoiar 

famílias carentes na conquista do direito à moradia digna, através da implementação junto a 

instituições públicas e privadas; desenvolvendo ações compartilhadas entre comunidade, poder 

público e iniciativa privada quanto a construção de novas praças, recuperação e manutenção 

das existentes; desenvolver ações juntamente com a Prefeitura Municipal, Governo Estadual e 

Federal para a garantia de que todos os domicílios no Grande Bom Jardim, sejam dotados de 

um banheiro; criação de sistema de transporte inter-bairros no Grande Bom Jardim, 

complementando o Sistema Integrado de Transporte de Fortaleza, SIT-FOR; a recuperação e 

manutenção do Sistema viário, melhoria das calçadas, emplacamento das ruas, numeração das 

casas, reordenamento do transporte público, melhoria da sinalização viária e iluminação 

Pública; promover uma melhor infraestrutura para o pedestre e o ciclista de forma a diminuir o 

uso do automóvel, melhorando questões relacionadas à poluição e os acidentes de trânsito; 

desenvolvendo políticas sistemáticas de meio ambiente como ação de garantia de uma vida 

saudável e de qualidade, construindo e divulgando ações locais de desenvolvimento sustentável, 

como por exemplo, a  revitalização o Rio Siqueira/Maranguapinho, a melhoria do serviço de 

coleta de lixo e a arborização de ruas e zonas verdes.  

O Plano Estruturante IV, intitulado JARDIM JUSTO E INCLUDENTE, buscando 

proporcionar Saúde a Todos, educar o Cidadão e garantir a Segurança da População. Buscando: 

criar um programa de monitoramento da Educação Pública de Qualidade Social com 

ferramentas e procedimentos claros (empoderamento, proposição, análise de uma situação, 

visualização de uma nova situação, acompanhamento do processo) para controle anual da 

educação pública de qualidade social no Grande Bom Jardim; um grande mutirão de cidadania 

e inclusão educacional, envolvendo poder público, iniciativa privada e sociedade civil 

desencadeando um intenso, criativo e veloz processo de alfabetização de jovens e adultos; 

desenvolvendo ações educativas, preventivas e curativas à população feminina: planejamento 

familiar, acompanhamento pré-natal, climatério e exames ginecológico e preventivo de câncer 

nos postos de saúde; implantando postos itinerantes de serviços de assistência jurídica gratuita 

e de fornecimento de documentação civil básica, contribuindo na promoção da cidadania e na 
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defesa dos direitos humanos a todos os cidadãos do Grande Bom Jardim; dar assistência social 

às famílias de detentos e presidiários; Criança e Adolescente, Prioridade Absoluta! garantindo 

que crianças e adolescentes tenham acesso ao esporte, cultura e lazer e sensibilizando as 

famílias, comunidades e escolas para o enfrentamento  do  fenômeno da Violência Doméstica 

e do Trabalho Infantil.  

O Plano Estruturante IV, intitulado JARDIM BRINCANTE, Jardim do Esporte, do 

Lazer e da Cultura. Buscando: garantindo à criança e ao adolescente, em seu horário vago, 

atividades esportivas e culturais com incentivo a elevação da aprendizagem; garantir para os 

adolescentes e jovens skatistas uma estrutura física apropriada para o aprendizado, treinos com 

skate e para a realização de torneios da modalidade, com incentivo a elevação da aprendizagem; 

Centro de Cultura e Cidadania, um espaço de promoção do artista, seja ele jovem ou pertencente 

a melhor idade, seja homem, seja mulher. Um espaço que apoie a capacitação, a produção e a 

venda de artesanato, além de se caracterizar um espaço para a realização de festas, apresentação 

de danças, grupos de teatro, corais, dentre outras atividades artísticas; FESTSOL, evento anual 

para promover um intercâmbio artístico, cultural e esportivo entre escolas públicas, particulares 

e grupos comunitários, além de fomentar a economia local; Empresário Solidário, dando 

incentivos a empresários na responsabilidade social de apoiar artistas locais; Comunidades de 

Investigação, desenvolvendo projetos e ações que permitirão a população do Grande Bom 

Jardim reconhecer, escutar, registrar e editar seus próprios conteúdos, visando também a 

montagem de Laboratórios de Produção Audiovisual, a fim de criar uma ambiência de 

investigação etnográfica, registro, edição e veiculação de conteúdos produzidos pela população 

da área; Mil Lugares para a Cultura e Convivência, que irá proporcionar, para toda a população 

do Grande Bom Jardim, a oferta de espaços para a cultura, o lazer e o esporte, através da 

articulação e otimização de estruturas existentes e da implantação de novas, dentre os quais o 

Projeto Ocupações Culturais que visa a criação de condições para que pequenas equipes possam 

atuar regularmente como produtoras de eventos culturais; Embaixada Cultural, que irá mapear, 

articular, divulgar oportunidades no campo da cultura fora do bairro. Mais especificamente, 

oportunidades de formação, fruição, apresentação/representação cultural, compra e venda de 

bens culturais e de troca de experiências. Esse programa tem como projeto especial o Escritório 

da Embaixada Cultural, que irá fomentar e coordenar ações da Embaixada Cultural; Cultura e 

Estética no Cotidiano, a fim de compreender e potencializar os valores culturais presentes no 

cotidiano através de ações direcionadas ao crescimento estético, e que tem como projeto 

especial o Observatório da Mídia onde se quer estimular os jovens a perceberem como os meios 

produzem sentidos, como eles são organizados e como constroem a realidade; Formação para 
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Criadores e Mediadores na Área da Cultura, oferecendo de forma planejada e articulada 

ambientes e estruturas de formação para criadores e mediadores na área de cultura. Tem como 

projeto especial o Instituto de Professores de Informática que consiste em criar uma ambiência 

onde coordenadores, educadores, profissionais de informática possam refletir, dialogar, 

investigar, capacitar-se e planejar interferências no campo da educação de informática; Acervos 

Públicos, criando condições para que a população do Grande Bom Jardim tenha acesso a 

acervos culturais. Tem como projeto principal as Bibliotecas de Revistas de forma a estimular 

o letramento da população, criando bibliotecas que proporcionem acesso a publicações 

periódicas. 

A III Conferência de Desenvolvimento Sustentável da Região do Grande Bom Jardim 

foi realizada em dezembro de 2006, articulando a ideia de que “os atores sociais desta região 

através da sua Política de Desenvolvimento Local, estão profundamente empenhados em 

construir uma ‘nova centralidade’ na cidade de Fortaleza”. Nessa perspectiva, foram aprovadas 

propostas no âmbito do: desenvolvimento econômico; regularização fundiária sustentável, 

gestão pública e controle social; Plano diretor participativo. 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

1. Criar um consórcio de pequenas empresas no Grande Bom Jardim; 
2. Implementar um terminal de banco associado ao Banco Brasil, ao Banco do 
Nordeste do Brasil, a Caixa Econômica;  
3. Informar os pequenos comerciantes sobre a Lei da Micro e Pequena Empresa 
(a Fundesol irá realizar um seminário no 1º semestre); 
4. Articular um espaço público para realizar feiras de forma associativa, criar um 
projeto (audiência com a SDE); 
5. Ampliar os cursos de capacitação profissional; 
6. Instaurar um serviço de informação para os pequenos (dias de atendimento, 
balcão de informação do SEBRAE); 
7. Fazer um debate sobre a diminuição do IPTU para pequenas e micro empresas; 
8. Disseminar a cartilha que será publicada; 
9. Criar terminais de serviços: SEBRAE, RECEITA FEDERAL, etc. 

 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL, GESTÃO PÚBLICA E 
CONTROLE SOCIAL. 
1. Fiscalizar os projetos de regularização fundiária e ZEIS, fortalecendo a 
articulação do plano diretor e trazendo a população; 
2. Cadastro das famílias à serem regularizadas no Grande Bom Jardim; 
3. Criação de espaços para pensar e discutir a regularização fundiária; 
4. Continuar o projeto de Regularização Fundiária e do Rio Maranguapinho. 
Colaborando e fiscalizando.  
5. Exigir capacitação política e técnica, para aprofundar o conhecimento sobre o 
funcionamento da máquina administrativa da Prefeitura. É necessário que as pessoas 
tenham clareza do que se está propondo no OP e do que pode ser feito no período 
previsto, para o processo não se resumir ao levantamento de demandas de qualquer 
natureza; 
6. Solicitar da Prefeitura esclarecimento sobre a localização e funcionamento do 
CUCA na Regional V; 
7. Elaborar uma carta sobre a emenda do Orçamento Geral da União que prevê 
R$ 9,1 milhões para obras no Rio Maranguapinho. Em seguida entregar uma versão 
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da carta ao governador eleito Cid Gomes, ao governador Lúcio Alcântara e à Prefeita 
Luizianne Lins; 
8. Identificar os agentes poluidores do rio Maranguapinho. 
9. Agendar prioridades com poder público e com a população a cerca de obras e 
serviços públicos na região; 
10. Fiscalizar e acompanhar os projetos de regularização fundiária, pois são mais 
de 20 mil casas irregulares no Grande Bom Jardim. A regularização fundiária deve ir 
para além das questões técnicas, incluindo a participação da população nas decisões 
por moradia de qualidade; 
11. Sobre as ZEIS – Zona Especial de Interesse Social – incluídas no Plano 
Diretor, fortalecer o processo e cadastrar as pessoas. Criar espaços de esclarecimento 
para a população; 
12. Fiscalizar o processo de revitalização do rio Maranguapinho, lembrando que a 
poluição foi iniciada pelas fábricas, depois seguida pela população que deposita lixo 
e dejetos no leito do rio. 

 

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 

1. Plano Diretor – Fortalecer a mobilização chamando outras entidades para a 
defesa do funcionamento do consórcio que prevê a urbanização das áreas ribeirinhas 
e a revitalização do rio Maranguapinho. A idéia é envolver os municípios de 
Maranguape, Maracanaú e Caucaia, além de Fortaleza. 
2. Estabelecer ações para promover o desenvolvimento das praças reformadas e 
propor a criação de novas praças com espaços para atividades esportivas e culturais. 
3. Criar a agenda do PD, para monitorar o desenvolvimento dos projetos e 
decisões contidos no PD de Fortaleza para os próximos 10 anos. 
4. Exercer pressão junto à Prefeitura para aumentar a fiscalização ambiental nos 
rios, avenidas e praças. Também realizar o mesmo em relação à situação de tráfego, 
exigindo boa sinalização, boa pavimentação, etc.  Coibir, por exemplo, os avanços de 
edificações sobre as calçadas, como é o caso de comércios, igrejas e das próprias 
habitações dos moradores. Há o costume generalizado de não manter as calçadas 
como lugar de circulação das pessoas, obrigando-as a disputar espaço com os veículos 
nas ruas. 
5. Marcar um encontro da Rede para estudar o PD aprovado, depois obter um 
exemplar do PD para cada membro da Rede; 
 

A IV Conferência de Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste de Fortaleza 

teve como tema “Reflexões desafiantes sobre Desenvolvimento Local e Gestão Democrática e 

Participativa da Cidade de Fortaleza”. Se propôs a “verificar a dinâmica de participação e as 

conquistas de políticas públicas que já estão em curso no território, mas especialmente [...] a 

refletir sobre as estratégias de futuro para que o modelo de intervenção desenvolvida neste 

território possa [ser] campo de aprendizagem para [a] gestão da cidade de Fortaleza”, 

articulando os seguintes objetivos: 

 Apresentar avanços e desafios da gestão pública de Fortaleza no que tange ao 
processo de planejamento participativo territorial urbano e na efetivação de esferas 
públicas de cidadania para a consolidação de políticas públicas de inclusão social e 
política. 
 Verificar os avanços e desafios vivenciados pela Rede de Desenvolvimento 
Sustentável do Grande Bom Jardim no processo de implementação da política de 
desenvolvimento sustentável; 
 Refletir sobre quais as estratégias para ampliar a gestão democrática da cidade, 
a partir de experiências de planejar participativamente a cidade tendo como núcleo de 
referência o bairro e a sua articulação com as esferas públicas de participação na 
cidade; 
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 Apresentar uma proposta de mobilização e controle social a ser desenvolvida, 
objetivando monitorar a política de desenvolvimento sustentável; 
 Favorecer a mobilização de segmentos sociais que tem grande participação na 
construção de políticas para a região como jovens e mulheres. (Projeto IV 
Conferência) 

 

Nessa perspectiva, A IV Conferencia de Desenvolvimento Sustentável foi entendida 

como: 

[...] mais um momento de construção coletiva e de concertação neste caminho de 
muitos passos, por isso a proposta pautar a política de desenvolvimento sustentável 
do Grande Bom Jardim em diálogo de efetivação com as políticas que vem sendo 
desenvolvidas e planejadas pela gestão pública da cidade de Fortaleza, 
compreendendo os avanços e os desafios a serem pautadas na agenda política. 

 
Foram programados 02 encontros territoriais, congregando os 05 bairros oficiais e as 

comunidades e 02 encontros de segmentos, envolvendo as mulheres e a juventude, objetivando 

“a verificação das políticas públicas já em curso em cada um dos 05 bairros oficiais e 

comunidades, refletir sobre os avanços na dinâmica de participação nas esferas públicas da 

cidade (conselho de juventude, coordenadorias, conferencias, entre outros)”, finalizando com a 

realização da Conferência Magna, intercalando painéis de experiência e teoria com o propósito 

de ampliar a reflexão e produção de propostas. (REDE, 2015) 

 

2.2.2 TRADIÇÕES E HERANÇAS DE ORGANIZAÇÃO E LUTA POPULAR 

 

Nas histórias associativas, de mobilização e organização popular no território do GBJ, 

diferentes ordens e segmentos religiosos exerceram funções importantes, sendo possível 

destacar Salvatorianas, Redentoristas, Dorotéias e Combonianos, além das Cáritas e outras. 

As irmãs Salvatorianas chegaram ao Bom Jardim em 1980, tendo vindo preparar as 

comunidades para a visita do Papa em 1981 (ALMEIDA, 2014, p. 133). É nesse período e nesse 

contexto que surgem as escolas comunitárias, formando professoras com base em educadores 

progessistas, particularmente Paulo Freire, sendo fundamentais para a constituição do que as 

irmãs salvatorianas denominavam de comunidades irmãs (ALMEIDA, 2014, p. 133). Para 

Almeida as escolas comunitárias teriam desempenhado três papeis: 

[...] ferramenta para vazão de uma dinâmica de intervenção institucional, segundo 
concepção de trabalho e alcance missionário das irmãs salvatorianas na região, e um 
papel supressor da ausência do Estado, já que era grande a demanda por educação, 
num cenário de poucos equipamentos e de pouquíssimas ofertas de vagas. E um 
terceiro papel de articulador ou integralizador de comunidades a partir das famílias. 
(ALMEIDA, 2014, p. 133) 
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Também cabe destacar a presença da “Congregação Missionários Combonianos” no 

território do Grande Bom Jardim desde 1987/1988, instituindo comunidades e formando 

lideranças populares atuantes. Já havia comunidades pastorais eclesiais de base no território à 

época da chegada da congregação, cabendo destacar a Granja Lisboa, na Comunidade Santa 

Paula Frassinneti (ALMEIDA, 2014, p. 118; 121). O autor afirma: 

[...] a estratégia era constituir as comunidades pastorais como pontos de referência, 
pulverizando a presença da Igreja nas diversas comunidades pertencentes ao território 
[...] A recomendação central era favorecer a vivência comunitária das experiências 
eclesiais de forma a constituir um conjunto territorial, numa rede de comunidades, 
desconstruindo o formato de centralidade paroquial como modelo de organização e 
de atuação da igreja [...] e constituindo uma nova noção de igreja, aquela comunidade 
formada por pequenas comunidades, a chamada “Comunidade de comunidades”. 
(ALMEIDA, 2014, p. 121-122) 

 
A concepção de comunidades irmãs será substituída pela de comunidade de 

comunidades dos combonianos. E indica: 

Outra intuição do líder da igreja local [Dom Aloísio Lorscheider] que, segundo o 
interlocutor e religioso representante da congregação combonianos, contribuiu para a 
região do Grande Bom Jardim a avançar politicamente, foi promover a luta pela defesa 
e promoção dos direitos humanos. Daí uma das razões do arcebispo ter constituído e 
fortalecido o Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos, organismo privado 
e sem fins lucrativos vinculado à igreja católica, uma grande referência política e de 
assessoria técnica no campo dos direitos humanos em Fortaleza, centrando atuação 
nas áreas: direito de acesso, de posse e usufruto e de propriedade do solo urbano, da 
violência e dos direitos indígenas. 

Percebemos, então, uma postura de contra-corrente religiosa frente à tendência 
tradicional e hegemônica da igreja (estrutura verticalizada do poder), essa postura 
dotada de uma estratégia de domínio contra-hegemônico, bem como é destacada uma 
concepção de integração entre os diversos grupos e organizações sociais das variadas 
comunidades locais, provavelmente, as origens da concepção que fundamenta hoje a 
rede DLIS. (ALMEIDA, 2014, p. 137) 

 
Os padres combonianos trabalhavam com categorias como solidariedades, 

reivindicações, comunhão, integração, interação, apoio mútuo, mobilização social, 

necessidades e direitos (ALMEIDA, 2014, p. 122). 

Nesse momento, já há distinções entre associações comunitárias que vivenciam e 

praticam uma política tradicional, clientelista e baseada na troca de favores e compromissos 

mútuos com lideranças partidárias, e as comunidades eclesiais de base, onde a questão da 

autonomia e do fortalecimentos dos vínculos internos se evidenciam enquanto elementos 

essenciais, caracterizando inovações nas formas de sentir, pensar e pratica a política cotidiana 

dos movimentos populares urbanos. Porém, os próprios padres e outras lideranças locais, 

avaliam que as comunidades eclesiais de base estariam muito fechadas em si mesmas e não 

estariam conseguindo articular as comunidades locais com o território como um todo, ou 
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articular as comunidades locais entre si no território. Emerge então uma estratégia de 

reconstituição do tecido associativo local através da criação de entidades privadas sem fins 

lucrativos, como o Centro de Defesa da Vida Herbert de Sousa (CDVHS). Afirma Almeida 

(2014, p. 122) que esses “equipamentos já nasceram com o propósito de serem articuladores de 

uma rede de comunidades, com fundamento na ideia de Comunidade de comunidades, com a 

finalidade de fortalecer (assessorar) o movimento popular”. Mais do que isso, as práticas dos 

padres e as novas instituições criadas buscaram fortalecer os movimentos populares locais em 

uma perspectiva de transcendência da política tradicional, demarcada por relações de tutela e 

dependência entre os agentes, entidades e movimentos populares e os partidos políticos, o 

Estado e a própria Igreja. 

Nesse sentido, é patente a intencionalidade de educação popular focada nas lideranças 

e animadores populares locais. Ao mesmo tempo, as falas dos Padres entrevistados por Almeida 

(2014, p. 124) revelam enquanto referências centrais as categorias proximidade, convivência 

cotidiana, vizinhança, interreconhecimento e entrosamento. As comunidades de base 

trabalhariam com uma concepção que articula quatro características: fé na palavra de Deus; 

evangelização missionária; missão comunitária; celebração da vida (ALMEIDA, 2014, p. 125-

126). 

As falas dos Padres revelam todo um contexto de educação popular, em variadas escalas 

dialógicas, como é possível perceber através dos “chamados encontros interclesiais, de caráter 

intercambiante, que se caracterizavam pela troca de experiências entre as comunidades eclesiais 

do Brasil, aguçando o sentido intuitivo dos animadores”. Almeida afirma: 

[...] compreendemos que a dinâmica acionada por esses intercâmbios de experiências 
pastorais entre as comunidades eclesiais pode nos gerar pistas para um possível 
entendimento acerca das alterações dos campos políticos locais, que devem ter 
contribuído para a consolidação de uma forma de organização dos movimentos 
populares, em especial a do Grande Bom jardim, de vez que se caracterizou aí um 
potencial político para se estabelecer articulações e mediações das camadas 
periféricas da região em questão com as instâncias econômicas e políticas da 
sociedade. 

 
Essa noção de unidade territorial, baseada no amor como pressuposto de expansão [...] 
a possibilidade de existência e sustentabilidade de uma organização social articulada 
em rede que tem como princípio e no próprio nome a integração com vistas ao 
fortalecimento de uma identidade com força para negociar e agenciar políticas 
públicas para o território. (ALMEIDA, 2014, p. 126) 
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3 OBJETIVOS E REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Entende-se que a Pesquisa envolve a caracterização do Perfil da REDE DLIS do GBJ, 

em sua diversidade, gerando dados e fundamentando reflexões e análises que embasem o 

planejamento, a gestão e o desenvolvimento interinstitucional da Rede. Nesse contexto, adquire 

caráter processual e que demandará outras ações, inserindo-se em ações da própria Rede, mas, 

também, do Grupo Diálogos Urbanos (UNILAB). Como referencial teórico que fundamenta as 

ações e embasa análises preliminares, cabe indicar a Educação Popular, a Pesquisa-Ação, a 

Sistematização e a Teoria dos Movimentos Sociais. 

As referências conceituais articulam pesquisa-ação, sistematização e educação popular, 

entrelaçando ações de pesquisa, extensão e educação, buscando o desenvolvimento 

interinstitucional inovador da REDE DLIS do GBJ. 

 

3.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Os objetivos da Pesquisa indicam onde se quis chegar/o que se quis alcançar através da 

Pesquisa. 

 Construir coletivamente, socializar, se apropriar e operar novos conhecimentos e 

saberes sobre a REDE DLIS, suas características, condicionamentos e potencialidades 

de atuação; 

 Subsidiar interpretações coletivas que identifiquem (1) fragilidades e limitações 

(internas, diferenciando o que a Rede pode enfrentar e o que supera as capacidades da 

Rede de enfrentamento), (2) ameaças (externas à Rede), (3) forças e (4) potencialidades; 

 Estimular a reconstrução coletiva das percepções, sentimentos e significados sobre a 

identidade da REDE DLIS; 

 Apoiar a reconstrução das identidades (individuais, coletivas e institucionais), dos 

processos de reconhecimento e dos vínculos, pactuações e comprometimentos mútuos 

(interpessoais e interinstitucionais) na REDE DLIS; 

 Subsidiar discussões coletivas sobre as formas de organização e de estruturação 

interinstitucional, os modos de ação cotidiana, as prioridades de atuação, estratégias e 

atividades. 
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3.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.3 AS TRADIÇÕES ANALÍTICAS DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

Lavalle, Castello e Bichir (2004, p. 38) destacam a importância de “desocultar” os 

movimentos sociais, “tarefa própria da pesquisa empírica”, o que envolve uma percepção 

empiricamente mais complexa, densa e rica dos agentes que compõem a REDE DLIS do GBJ. 

Mas, para além da compreensão de que os movimentos sociais possuem como estratégia 

distintiva a “mobilização coletiva da população afetada pelos problemas para os quais estão 

voltados”, quais os critérios analíticos que podem ser mobilizados para analisar agentes 

populares como os da REDE DLIS (LAVALLE, CASTELLO E BICHIR, 2004, p. 46)? 

Inicialmente, é possível indicar: (a) as demandas assumidas, as áreas ou campos de 

atuação; (b) os formatos organizativos, as estruturas institucionais constituídas; (c) como se 

percebem e representam, quais as referências identitárias; (d) quais disposições sociais 

mediam/fundamentam suas práticas e escolhas; (e) que horizontes projetam socialmente, quais 

os horizontes de sentido constituídos, inclusas expectativas e motivações coletiva e 

interinstitucionalmente formadas (GOHN, 2008, p. 439-440). Para além dessas percepções 

analíticas preliminares, é possível apreender três tradições analíticas 

 Eixo da cultura e da construção de identidades (atribuídas ou adquiridas), com 
diferentes tipos de pertencimento, priorizando a constituição de vínculos em torno 
de processos de reflexividade: “os sujeitos participantes constroem sentidos e 
significados para suas ações a partir do próprio agir coletivo”; 

 eixo da justiça social, destacando as questões de reconhecimento e de 
redistribuição; 

 eixo da institucionalização das ações coletivas, com foco nas redes de 
sociabilidade, nos vínculos e nas estruturas institucionais (GOHN, 2008, p. 442-
443). 

 

Alguns autores, vão modificando suas concepções, e reconhecendo cada vez mais as 

tensões entre estrutura e cultura, assumindo a ideia de que não há uma identidade pronta, 

aprioristicamente dada, destacando a construção social como elemento importante, com a 

categoria experiência sendo teoricamente dotada de sentido e relevância, assim como a 

reflexividade. Nesse sentido, Gohn (2008, p. 444) afirma que a: 

[...] apropriação de conhecimentos e a experiência dos sujeitos são a base da prática 
política que irá nos explicar a construção dos projetos. Da mesma forma, a cultura 
política vigente não é dada pronta ou preexiste, bastando encaixar-se na realidade de 
um grupo. Ela também é gerada no processo, a partir dos valores que vão sendo 
assumidos como básicos do grupo e pelo grupo [...]. As construções são relacionais, 
ainda que as estruturas maiores existam a priori, antes das ações. 
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Trata-se da ruptura com uma perspectiva normativa da ação social, definida por regras 

e enquadramentos, com o deslocamento analítico para o caráter relacional e reflexivo (GOHN, 

2008, p. 444; LAVALLE, CASTELLO E BICHIR, 2007). Para Moura e Silva (2008, p. 47), 

visões duais e substancialistas, ditas normativas, encobririam “tanto a apreensão e a análise da 

complexidade e heterogeneidade do Estado e da sociedade civil quanto os profundos vínculos 

e interdependências existentes entre a configuração do campo político-institucional e a 

conformação do tecido associativo”. Tratar-se-ia de uma visão dicotômica, onde Estado e 

sociedade “não somente se constituem e operam de modo não relacional como ainda são 

dotados de um conjunto de qualidades que passam a ser tomadas como inerentes às suas 

‘naturezas’” (MOURA E SILVA, 2008, p. 46-47). Para enfrentar análises duais e 

substancialistas entre sociedade civil e de Estado, utiliza-se o conceito de redes, redes sociais 

ou redes de políticas. 

Perspectivas que trabalham com a ideia das teias de relações que envolvem e articulam 

agentes da sociedade civil e política permitiriam apreender padrões mais complexos de relações 

entre os diferentes atores sociais (LAVALLE, CASTELLO E BICHIR, 2004). Para os autores, 

A análise de redes sociais assume como premissa a importância dos laços sociais 
como elementos que estruturam a vida social, imputando a eles diversas 
consequências em termos de possibilidades e restrições para a ação de indivíduos e 
atores coletivos. A unidade de análise utilizada são as relações estabelecidas entre 
pessoas e entre entidades, e não os indivíduos ou organizações em si e sequer seus 
atributos. (LAVALLE, CASTELLO E BICHIR, 2007, p. 12). 

 
 Moura e Silva (2008, p. 49) afirmam, quanto à análise das redes sociais: 

[...] a configuração das relações entre os atores constitui uma estrutura que delimita 
um campo de possibilidades para a e de constrangimentos à constituição e atuação dos 
atores, rompendo com perspectivas atomistas que abordam os atores de maneira 
descontextualizada, e, ao mesmo tempo, com perspectivas estruturalistas que colocam 
os atores como executores de determinações de estruturas que lhes existiriam prévia 
e externamente. 

 
Há uma tendência nessas perspectivas da análise da rede de políticas para considerar as 

mudanças no que denominam campo político institucional como geradora de novas “estruturas 

de oportunidades e de constrangimentos” e a partir daí decorreriam mudanças no âmbito 

associativo. E vice-versa, ou seja, mudanças no âmbito associativo impactariam as capacidades 

de intervenção nos campos de atuação. Como elementos analíticos preliminares, Lavalle, 

Castello e Bichir (2007) permitem indicar: (I) papeis desempenhados por diferentes tipos de 

entidades em relação ao universo das organizações civis; (II) as formas de relacionamento que 
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as entidades estabelecem entre si; (III) os vínculos preferenciais que estruturam o universo dos 

atores estudados. 

Nessa perspectiva, Lavalle, Castello e Bichir consideram as articuladoras como uma 

inovação institucional, indicando que “suas funções principais são a articulação e a coordenação 

dos interesses e esforços de outros atores”, detendo “capacidades de intermediação de interesses 

e de coordenação de ação coletiva” (LAVALLE, CASTELLO E BICHIR, 2004, p. 46; 49). 

Como entender o grau de centralidade dos agentes considerados, isto é a sua posição em uma 

estrutura de relações  entendem que “os modos de inserção dos atores em uma rede constrangem 

ou abrem possibilidades à sua capacidade de ação” (LAVALLE, CASTELLO E BICHIR, 

2004). 

Dentre as questões para analisar a REDE DLIS do GBJ: quais são os beneficiários, como 

são percebidos ou representados, como se relacionam com eles; quais as atividades 

desenvolvidas: reivindicação e mobilização, serviços, intermediação com governos e Estado, 

etc. No caso da Rede DLIS do GBJ, cabe considerar diferenças internas, conflitos, afinidades, 

hierarquias e modalidades de articulação (LAVALLE, CASTELLO E BICHIR, 2007). Os 

autores destacam: “[...] como funcionam as organizações civis? Isto é, quais as diferentes 

lógicas de atuação e dinâmicas internas de interação que organizam o universo desses atoes 

societários, particularmente daqueles que têm se notabilizado nos últimos anos pelo seu 

protagonismo ou capacidade de atuação”? (LAVALLE, CASTELLO E BICHIR, 2007, p. 03) 

A REDE DLIS parece assumir a “tematização pública de problemas trabalhados dentro 

de uma semântica política de direitos cidadãos” e de “ampliação da democracia”. Inclusive 

vocalizando ou reivindicando publicamente demandas e necessidades de terceiros, “mediante 

trabalho em rede”, pressupondo o desenvolvimento de habilidades de comunicação, articulação, 

mobilização, constituição de vínculos. (LAVALLE, CASTELLO E BICHIR, 2007, p. 09). 

Há percepções e, mais do que isso, disposições sociais consolidadas bem diferentes nas 

entidades. Em algumas, por exemplo, ressalta o passado das comunidades eclesiais de base, em 

outras uma perspectiva mais pragmática e tradicionalista na interlocução com o poder público, 

em outras a mistura entre público e privado é bem explícita, com um amálgama de discurso 

generalista do bem fazer e interesses particularistas, com uma mistura, por exemplo, onde a 

sede fica na própria residência. O que é bem diferente de outras entidades, onde a luta por 

direitos de cidadania, a questão do controle social, etc., são bem consolidadas em algumas 

lideranças. 

O enfoque das redes de movimentos sociais busca analisar o “movimento em sua 

abrangência, complexidade e heterogeneidade”, valorizando “a estrutura relacional da ação 
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coletiva” (CARLOS, 2011, p. 156). Nessa perspectiva, destacam-se as redes “de interações 

informais, composta por uma pluralidade de atores [...] que se engajam em relações de conflito 

com oponentes claramente definidos e compartilham uma identidade coletiva distinta” 

(CARLOS, 2011, p. 156). Nessa perspectiva, densas redes informais permitiriam aos agentes 

sociais – indivíduos, coletividades e entidades – trocarem disposições sociais, recursos de 

poder, experiências e práticas sociais (CARLOS, 2011). Mais do que isso, é essencial a 

constituição de uma identidade coletiva, com base em interpretações partilhadas e narrativas 

que fundamentam reconhecimentos e compromissos mútuos (CARLOS, 2011). 

Outra questão central à análise envolve o questionamento sobre como explicar a ação 

coletiva, a coletivização das ações. Em uma perspectiva que vá além das estruturas de 

oportunidades externas, da organização interinstitucional, do acesso de recursos e do cálculo 

racional de custos, riscos, perdas e ganhos possíveis. Para tanto, é importante compreender a 

inserção da Rede em territórios – a cidade de Fortaleza e o próprio território do GBJ – e em 

campos políticos demarcados por estruturas de posições que demarcam hierarquias e às quais 

se agregam recursos; mais do que isso, posições/hierarquias ocupadas por agentes que se 

interpelam e redefinem mutuamente as escolhas e ações, em um contexto estrutural e 

disposicionalmente condicionado. Carlos (2011, p. 157) afirma: 

Restringir a explicação da ação coletiva à posse de recursos e ao cálculo de custos da 
ação pelo ator racional significa, no mínimo, ignorar que as práticas sociais que 
emergem da ação dos movimentos são construídas por processos dinâmicos – 
identitários e interacionais – em relações sociais, como enfatizado por teóricos dos 
novos movimentos sociais. E, nesse sentido, que a ação coletiva se move além do 
simples acesso ou intercâmbio de recursos – ela envolve a transmissão de idéias, o 
desenvolvimento de identidades e dinâmicas de interação comunicativa (MISCHE, 
2003). 

 
Para a compreensão da ação coletiva, uma referência analítica envolve a ideia dos 

esquemas cognitivos/culturais (frames), entendidos como esquemas interpretativos que 

permitem aos agentes sociais perceber, representar, avaliar, se posicionar e agir diante das 

situações cotidianas, em seu território mais imediato, na cidade e no mundo de forma geral, ou 

seja, nos campos onde se situam e atuam. Os esquemas interpretativos, na perspectiva aqui 

assumida, detêm caráter interdisposicional, articulando uma dupla dimensão – valorativa e 

recursiva –, que lhes permite avaliar, se posicionar e agir, organizando e interpretando as 

próprias experiências, atribuindo sentidos, conduzindo as percepções e orientando as ações. 

Essa perspectiva indica a necessidade de valorização do “contexto cultural em que os 

movimentos estão inseridos e dos processos de construção simbólica que orientam a produção 

e manutenção da ação coletiva” (CARLOS, 2011, p. 160). 
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Cabe considerar os agentes “ativamente envolvidos na produção e manutenção de 

significados e símbolos que dão suporte à mobilização dos membros e os legitimam perante 

seus protagonistas, adversários e o público em geral” (CARLOS, 2011, p. 161). Cabe falar em 

um conjunto de “crenças e significados que dá sentido aos eventos que lhes ocorrem e inspira 

e legitima suas atividades e práticas de mobilização” (CARLOS, 2011, p. 161). 

Cabe falar em um marco referencial, um esquema interpretativo, que permite atribuir 

sentidos compartilhados, identificar situações ou questões, avaliar, se posicionar, decidir e agir. 

Os processos coletivos de interpretação, e atribuição de sentidos, envolvem múltiplas 

dimensões sequenciais e articuladas (CARLOS, 2011, p. 161). Os esquemas interpretativos se 

reconstituem, sofrem variações ao longo do tempo, assim como há distinções quanto ao escopo, 

flexibilidade, etc. (CARLOS, 2011, p. 161).  Uma questão envolve como os esquemas 

interpretativos ou marcos referenciais são construídos, modelados, difundidos, apropriados, 

aplicados e reconstituídos, através de processos e dinâmicas sociais complexos e densos 

educacional, política e tecnicamente (CARLOS, 2011, p. 162). 

 

 

3.3.1 PESQUISA-AÇÃO E EDUCAÇÃO POPULAR 

 

A pesquisa ação detêm como um de seus objetivos “dar aos pesquisadores e grupos de 

participantes os meios de se tornarem capazes de responder com maior eficiência aos problemas 

da situação em que vivem, em particular sob a forma de diretrizes de ação transformadora” 

(THIOLLENT, 1986, p. 8). Desta forma, trata-se “de facilitar a busca de soluções aos 

problemas reais para os quais os procedimentos convencionais têm pouco contribuído”, “a 

partir de um diagnóstico da situação no qual os participantes tenham voz e vez” (THIOLLENT, 

1986, p. 8). Trata-se, portanto, de “pesquisa voltada para a descrição de situações concretas e 

para a intervenção ou a ação orientada em função da resolução de problemas efetivamente 

detectados nas coletividades consideradas” (THIOLLENT, 1986, p. 9). Sintetizando, Thiollent 

(1986) define a pesquisa-ação como 

[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 
estreita associação com urna ação ou com a resolução de um problema coletivo e no 
qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema 
estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

 

Cabe sintetizar algumas características da pesquisa-ação: (I) os agentes que vivenciam 

as situações sociais e enfrentam os problemas, cotidianamente, tornam-se pesquisadores (as); 
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(II) há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas implicadas na situação 

investigada; (III) a investigação organiza-se em torno da concepção, do desenrolar e da 

avaliação de uma ação planejada; (IV) intenciona-se gerar, difundir, se apropriar e operar novos 

conhecimentos; (V) trata-se de enfrentar os problemas e situações vivenciados de modo 

inovador; (VI) busca-se promover mudanças nas organizações sociais, nos saberes, práticas e 

identidades (THIOLLENT, 1986). 

A educação popular evidencia-se enquanto uma pedagogia da pesquisa, envolvendo 

apropriação de referências conceituais, investigação e produção, difusão e operação de novos 

conhecimentos. Nessa perspectiva, o conhecimento é vivenciado em pelo menos três dimensões 

articuladas: (I) os conhecimentos que os agentes detêm, requerendo a criação de situações, 

espaços e processos que permitam valorizar e evidenciar os acúmulos constituídos através de 

experiências e trajetórias diferenciadas; (II) os conhecimentos já existentes socialmente sobre 

os objetos que se investiga, o que envolve a criação de condições que permitam o acesso aos 

conhecimentos científico-técnicos, com interlocuções complexas entre diferentes agentes, 

saberes e práticas; (III) os novos conhecimentos produzidos e/ou apropriados no decorrer dos 

processos. 

Gohn (2010, p. 48) distingue educação formal, não formal e informal, uma distinção 

heuristicamente produtiva às ações coletivas vivenciadas e analisadas: 

A educação formal pressupõe ambientes normatizados, com regras, legislações e 
padrões comportamentais definidos previamente. Perfil do corpo docente e 
metodologias de trabalho são previamente normatizados. A não formal ocorre em 
ambientes e situações interativas construídos coletivamente, segundo diretrizes de 
dados grupos, usualmente a participação dos indivíduos é optativa, mas ela também 
poderá ocorrer por forças de certas circunstâncias da vivência histórica de cada um, 
em seu processo de experiência e socialização, pertencimentos adquiridos pelo ato da 
escolha em dados processos ou ações coletivas. Há na educação não formal uma 
intencionalidade na ação, no ato de participar, de aprender e de transmitir ou trocar 
saberes. A informal opera em ambientes espontâneos, onde as relações sociais se 
desenvolvem segundo gostos, preferências ou pertencimentos herdados. Os saberes 
adquiridos são absorvidos no processo de vivência e socialização pelos laços culturais 
e de origem dos indivíduos. 
 

Outra distinção/articulação relevante envolve saberes tácitos e codificados. Ferrão 

(2002, p. 20-22) destaca: 

[...] [o conhecimento tácito] corresponde ao tipo de conhecimento que se produz e 
acumula de forma implícita como consequência natural dos contactos, das práticas e 
dos saberes desenvolvidos pelos indivíduos nas suas rotinas diárias de trabalho e lazer 
[e, diríamos, nas rotinas de mobilização social e luta política]. 

[...] [o conhecimento] dito codificado, corresponde aos saberes de base científica e 
tecnológica [...] A intencionalidade da sua produção, a sua natureza tendencialmente 
generalizável e o seu potencial de comercialização permitem distingui-lo do 
conhecimento tácito, de carácter espontâneo, mais específico e localmente mais 
enraizado. 
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A experiência torna-se categoria essencial, mas não qualquer experiência, e sim a que 

detêm caráter vivencial, ou seja, a que insere o agir cotidiano em contextos existenciais ou 

horizontes interpretativos coletivamente reconstituídos e partilhados, através de esquemas 

cognitivos também socialmente constituídos. Como decorrência, a educação popular deve se 

articular à reconstituição dos esquemas cognitivos ou interpretativos, das interpretações 

coletivas, dos significados coletivamente constituídos e partilhados pelos agentes sociais. 

Emerge a questão cultural enquanto elemento significativo, e nossas referências induzem à 

articulação da categoria disposições sociais. 

Thompson (1981, p. 15) compreende a experiência como “a resposta mental e 

emocional, seja de um indivíduo ou de um grupo social, a muitos acontecimentos inter-

relacionados ou a muitas repetições do mesmo tipo de acontecimento”. Nesse sentido, 

Estamos falando de homens e mulheres, em sua vida material, em suas relações 
determinadas, em sua experiência dessas relações, e em sua autoconsciência dessa 
experiência. Por “relações determinadas” indicamos relações estruturas em termos de 
classes, dentro de formações sociais particulares – um conjunto muito diversificado 
de “níveis” [...] – e que a experiência de classe encontrará expressão simultânea em 
todas essas “instâncias”, “níveis”, instituições e atividades (THOMPSON, 1981, p. 
111). 

 
Mais do que isso, Thompson (1981, p. 189) afirma que: 

[...] as pessoas não experimentam sua própria experiência apenas como ideias, no 
âmbito do pensamento e de seus procedimentos [...]. Elas também experimentam sua 
experiência como sentimento e lidam com esses sentimentos na cultura, como normas, 
obrigações familiares e de parentesco, e reciprocidades, como valores ou (através de 
formas mais elaboradas) na arte ou nas convicções religiosas. 

 
Um enfoque sociológico destaca as relações entre estrutura e agência no pensamento de 

Paulo Freire, pois este, ao pensar a educação como prática de liberdade, destaca como ela exige 

condições sociais que a permitam. Além disso, há diferentes escalas e dimensões nos 

condicionamentos sociais, que podem dificultar ou impedir a educação como prática da 

liberdade, assim como as mudanças sociais. Há aqui uma interface sociológica clara que 

evidencia como os agentes sociais necessitam compreender e lidar com relações de poder e 

correlações de força, e, mais do que isso, com condicionamentos objetivos e intersubjetivos que 

perpassam os processos interinstitucionais e educacionais.  

Para tanto, cabe criar condições para que os agentes possam dizer a própria palavra, e, 

portanto, afirmar uma compreensão sobre o mundo, se posicionar, em interlocução com os 

demais, reconhecendo as riquezas contidas em si e nos demais, e, ao mesmo tempo, percebendo 

os limites, os não saberes, o que remete à identificação – em diálogo – das visões limites e das 
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situações limites existentes (FREIRE, 1981). Cabe uma referência à importância das palavras 

geradoras, entendidas enquanto modos de expressão de situações reais, palavras de uso comum 

dotadas de relevância como significação vivida. Desta forma, a palavra não é um “dado”, uma 

doação do educador ao educando, e sim um tema de problematização dialógica, o que remete 

às suas significações reais, ancoradas em situações ou interações concretas (WEFFORT APUD 

FREIRE, 1967, p. 05). Assim, as palavras geradoras articulam situações problemas, entendidas 

enquanto desafios cognitivos e vivenciais postos aos agentes participantes (FREIRE, 1981, p. 

16). 

Para Bourdieu (2004 c, p.41-42), os agentes sociais são “dotados de um senso prático”, 

denominado habitus ou disposições sociais, que articulam “um sistema adquirido de 

preferências, de princípios de visão e de divisão”, “estruturas cognitivas duradouras” e 

“esquemas de ação que orientam a percepção da situação e a resposta adequada”. Para Thiry-

Cherques (2006, p. 33): 

[...] [o habitus é um] sistema de disposições duráveis e transferíveis, que funciona 
como princípio gerador e organizador de práticas e de representações [...]. É adquirido 
mediante a interação social e, ao mesmo tempo, é o classificador e o organizador desta 
interação. [...]. É composto: pelo ethos, os valores em estado prático, não-consciente, 
que regem a moral cotidiana [...] pelo héxis, os princípios interiorizados pelo corpo: 
posturas, expressões corporais, uma aptidão corporal que não é dada pela natureza, 
mas adquirida [...] pelo eidos, um modo de pensar específico, apreensão intelectual da 
realidade [...]. 

 

Os habitus ou disposições consolidadas – agregando valores, habilidades e 

conhecimentos – constituem capacidades de mediação de conflitos e de redefinição contínua e 

complexa, em cada situação e em interação, das escolhas e posturas adequadas, dispondo cada 

agente a enfrentar os desafios cotidianos e permitindo a recriação contínua de vínculos, 

micropactuações e microcomprometimentos no campo. Evidenciando dimensões recursivas e 

valorativas, impelem e habilitam os indivíduos a enfrentar situações cotidianas, agregando: (I) 

recursos que permitem aos indivíduos e coletividades serem reconhecidos como jogadores 

competentes, participando de transações sociais múltiplas e complexas; (II) propulsores 

intersubjetivos ou “estoques motivacionais” que permitem a cada indivíduo e/ou coletividade 

valorar as situações vivenciadas, ponderar e formar escolhas e decisões. 

O educador assume o papel de mediador nos/dos processos, buscando situar na 

totalidade a parcialidade, desvelando pontos menos claros, construindo diálogos de modo 

situado nas experiências e nos contextos teóricos (FREIRE, 1983, p. 35). Mais do que isso, 

promovendo a identificação coletiva das visões limites e situações limites, mediando os 

processos de sistematização. 
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3.3.2 SISTEMATIZAÇÃO  

A sistematização envolve, em diferentes acepções: (1) apropriar-se das experiências 

vivenciadas, interpretando-a e atribuindo sentidos a elas, envolvendo, portanto, uma reflexão 

crítica acerca das próprias experiências; (2) reconstrução ordenada das experiências, 

evidenciando como agentes diferentes detêm percepções diversas acerca das experiências 

vivenciadas, atribuem sentidos diversos às experiências vivenciadas; (3) foco na produção de 

novos conhecimentos. 

A sistematização refere-se às experiências sociais concretas e cotidianas que detêm, ao 

mesmo tempo, caráter prático e teórico, evidenciando processos sociais complexos, dinâmicos, 

social e historicamente situados e existenciais (HOLLIDAY, 2006, p. 18). É possível afirmar 

que a sistematização busca: (I) gerar uma melhor compreensão dos saberes, práticas e 

experiências; (II) adquirir conhecimentos teóricos; (III) melhorar as práticas sociais cotidianas 

(Holliday, 2006, p. 17). 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram gerados através (1) da elaboração, aplicação, sistematização e análise 

de questionário; (2) visita político-técnica, com aplicação do questionário, realização de 

entrevistas individuais ou coletivas gravadas em áudio e de fotografias; (3) identificação e 

análise de documentos. 

O Questionário estrutura-se em três partes, englobando questões objetivas (do tipo sim-

não; ou com critérios que permitem ponderação/avaliação pelos respondentes) e subjetivas 

(abertas). A primeira parte, a segunda parte, a terceira parte. O questionário foi estruturado em 

três segmentos, o primeiro que consistia no perfil da entidade, com perguntas sobre a História 

e o funcionamento da entidade; o segundo que consistia em perguntas sobre a relação da 

entidade com a REDE DLIS, momento em que a entidade avalia sua participação nas diversas 

atividades da Rede DLIS, salientando sua motivação, satisfação e/ou insatisfação; e o terceiro 

e último segmento consistia na avaliação da entidade no que se refere ao planejamento, à relação 

com associados, ao desenvolvimento de projetos e seus resultados e às parcerias, o questionário 

foi aplicado em forma de entrevista semiestruturada. 

As visitas às entidades foram feitas por membros da Comissão de articulação e da Unilab 

a partir do agendamento feito por cada entidade e ocorreram ao longo do mês de setembro, 

conforme tabela 6, abaixo. A tabela continua na página seguinte 

Tabela 6 – Datas das entrevistas 

Data Da Entrevistas Entidade Entrevistada 
01 setembro de 2017 COMPASA 
05 setembro de 2017 ASCABONJA 
05 setembro de 2017 CCVH 
05 setembro de 2017 CULTURAL SANTA TEREZINHA 
05 setembro de 2017 MARROCOS 
06 setembro de 2017 AMBJ 
06 setembro de 2017 AEUSM 
06 setembro de 2017 CCSGL 
10 setembro de 2017 MAP SIQUEIRA 
12 setembro de 2017 CEGIS 
12 setembro de 2017 EGC 
12 setembro de 2017 SOLIDU 
13 setembro de 2017 VIRAMUNDO 
13 setembro de 2017 A VOZ DA PERIFERIA – CARTOLA 
13 setembro de 2017 A IGREJA DE CRISTO 
14 setembro de 2017 ACAV 
14 setembro de 2017 DELMIRO GOUVEIA 
14 setembro de 2017 ASSOCIAÇÃO PROJETO PAZ 
14 setembro de 2017 GRUPO DE PESSOAS IDOSAS C. COM CRISTO 
16 setembro de 2017 JAP 
18 setembro de 2017 CEBs SANTA CECÍLIA 
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Data Da Entrevistas Entidade Entrevistada 
19 setembro de 2017 7 DE SETEMBRO 
20 setembro de 2017 ACMVP 
20 setembro de 2017 ACPJ 
20 setembro de 2017 ASCOPAN 
21 setembro de 2017 CDVHS 
21 setembro de 2017 UMBC 
24 setembro de 2017 FÓRUM DE CULTURA 
29 setembro de 2017 MSMC 

Fonte: Elaboração própria 
 
As visitas foram de suma importância, por fazer com que os pesquisadores da Unilab e 

os agentes da Comissão de articulação pudessem ter uma dimensão real das condições 

arquitetônicas e de trabalho das associações, entendendo quais as dificuldades e problemáticas 

envolvidas no cotidiano de cada entidade. A pesquisa tem um caráter riquíssimo em relação à 

história de fundação das associações, suas atuações, nos possibilizando o entendimento sobre 

quais as demandas mais pertinentes abordadas pelas entidades, assim como desempenham suas 

atividades, sua relação com o público alvo e com a Rede. A partir das visitas teve início o 

trabalho de sistematização e análise dos dados e a produção textual. 

 

4.1. TIPOLOGIA DE COMPONENTES DA REDE DLIS DO GBJ 

 

Neste tópico serão apresentados aspectos que permitem compreender a diversidade das 

componentes da REDE. O quadro continua nas páginas seguintes.  

 

Quadro 1 – Entidades 

1.  ACAV ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO ANEL 
VIÁRIO 

A
S

SO
C

IA
Ç

Õ
E

S/
C

O
N

S
E
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H

O
S

/C
O

M
U

N
ID

A
D

E
/U

N
IÃ

O
/C

O
M

U
N

ID
A

D
E

 

2.  ACMVP ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS 
MORADORES VILA PLANALTO VITÓRIA 

3.  ACPJ ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE 
JERUSALÉM 

4.  AMBJ ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BOM 
JARDIM 

5.  ASSOCIAÇÃO 
PROJETO PAZ 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PROJETO PAZ 

6.  ASCOPAN ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS 
MORADORES DO PARQUE DE NAZARÉ 

7.  ASSOCIAÇÃO 
DELMIRO GOUVEIA 

ASSOCIAÇÃO DELMIRO GOUVEIA 

8.  CCSGL CENTRO COMUNITÁRIO E SOCIAL DA 
GRANJA LISBOA 
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9.  COMPASA 
 

CONSELHO COMUNITÁRIO DO PARQUE 
SANTO AMARO 

10.  MARROCOS ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA 
COMUNIDADE MARROCOS 

11.  UMBC UNIÃO DOS MORADORES DO BAIRRO 
CANINDÉZINHO 

12.  SETE DE SETEMBRO COMUNIDADE SETE DE SETEMBRO 
13.  CCVH CENTRO DE CIDADANIA E VALORIZAÇÃO 

HUMANA 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Õ
E

S 
N

Ã
O

 G
O

V
E

R
N

A
M

E
N

T
A

IS
 

14.  CDVHS CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE 
SOUZA 

15.  SOLIDU ORGANIZAÇÃO SOLIDU 

16.  VIRAMUNDO INSTITUTO AMBIENTAL E CULTURAL 
VIRAMUNDO 

17.  MSMC MOVIMENTO DE SAÚDE MENTAL 
COMUNITÁRIA 

18.  CEGIS CENTRO EM EDUCAÇÃO EM GÊNERO E 
IGUALDADE SOCIAL 

19.  EGC ESPAÇO GERAÇÃO CIDADÃ DE ARTE E 
CULTURA 

20.  A IGREJA DE JESUS 
CRISTO 

A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS 
ÚLTIMOS DIAS – ESTACA FORTALEZA – 

BRASIL – BOM JARDIM 

R
E

L
IG

IO
S

A
S

 21.  CEBS STA CECILIA PARÓQUIA DE SANTA CECÍLIA 

22.  GRUPO DE PESSOAS 
IDOSAS CAM. COM 

CRISTO 

GRUPO DE PESSOAS IDOSOS CAMINHANDO 
COM CRISTO 

 

23.  AEUSM ASSOCIAÇÃO ESPIRÍTIA E UMBANDA SÃO 
MIGUEL 
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24.  ASCABOMJA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAL 
RECICLÁVEL DO GRANDE BOM JARDIM 

PR
O

FI
S

SI
O

N
A

L
 

25.  FÓRUM DE CULTURA 
DO GBJ 

FÓRUM DE CULTURA DO GRANDE BOM 
JARDIM 

O
U

T
R

A
S

 

26.  MAP SIQUEIRA MOVIMENTO DE ARTICULAÇÃO POPULAR 

27.  JAP JOVENS AGENTES DE PAZ 

28.  CULTURAL STA 
TEREZINHA 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL SANTA TEREZINHA 
DO MENINO JESUS 

29.  CARTOLA A VOZ DA PERIFERIA 

Fonte: Elabora própria  

 

O gráfico abaixo apresenta a tipologia das entidades componentes da REDE DLIS do 

GBJ, no primeiro dado temos a quantidade de entidades e no segundo dado temos a 

porcentagem do total analisado.  

 

  Gráfico 2 – Tipologia De Componentes Da REDE DLIS DO GBJ 

 
   Fonte: Própria  

 

O gráfico 2 efetua uma caracterização preliminar da REDE DLIS do GBJ: 

(I) doze componentes têm como característica central serem organizações que 

detêm caráter comunitário e/ou atuam junto a questões da terra e da moradia; 

12; 41%

7; 24%

4; 14%

1; 4%

5; 17% ASSOCIAÇÕES/CONSELHOS

ONGS

RELIGIOSAS

PROFISSIONAIS

OUTRAS
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assumem o formato de associação comunitária, centro comunitário, conselho 

comunitário, união comunitária, comunidade e ocupação urbana; abrangem 

entidades mais tradicionais, como é o caso das associações comunitárias, e 

outras vinculadas ao sem-terra/sem-teto; 

(II) sete componentes têm caráter mais geral, à semelhança de organizações não 

governamentais ou movimentos sociais, assumindo o formato de centro, 

espaço, instituto, movimento ou organização; envolvem parcela importante 

das entidades mais fortalecidas e dinâmicas; 

(III) quatro componentes detêm caráter religioso, envolvendo Mórmons, 

Espíritas, Umbandistas e Católicos, inclusa comunidades eclesiais de base; 

(IV) uma componente envolve entidade profissional, de Catadores de material 

reciclável; 

(V) cinco componentes têm outras características, sendo três com centralidade 

na cultura e na arte, inclusive sob o formato de Fórum, um centrado na 

mobilização, educação e articulação da juventude, e um com caráter de 

mobilização popular. 

A Rede caracteriza-se por uma diversidade de áreas de atuação, tipos de atividades e de 

ações coletivas. 

 Ações pautadas pela solidariedade, pelo caráter humanitário; envolvendo, por 
exemplo, doação de alimentos, de eletrodomésticos e de recursos financeiros; apoio e 
parcelamento de contas de energia; trocas de lâmpadas; bolsas de estudo; apoio para 
acesso à documentação; 

 Ações que buscam distanciar segmentos, grupos, comunidades e famílias 
vulneráveis da criminalidade e da delinquência, principalmente mulheres e jovens; 

 Ações culturais, esportivas e festivas; inclusive vinculadas às matrizes religiosas e 
culturais africanas e afrodescendentes; apoiando e fomentando produtores culturais, 
grupos artísticos e tradições como os terreiros, a capoeira; teatro, hip hop, dança; 

 Ações de acesso à arte e à cultura; por exemplo, idas ao cinema; 

 Ações de formação profissional; corte e costura, gastronomia; 

 Ações educacionais; aulas de reforço, de leitura; palestras nas escolas, com crianças, 
adolescentes e jovens, envolvendo temas como gênero, sexualidade e afetividade; 
escolinha digital; 

 Ações terapêuticas, de prevenção e enfrentamento a dependências; 

 Ações de defesa da vida, dos direitos humanos, de proteção à criança, adolescência, 
juventude, idosos e outros segmentos vulneráveis; 

 Ações econômicas, de produção e comercialização de produtos; por exemplo, dos 
catadores de materiais recicláveis; profissionalização e geração de emprego e renda – o 
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programa jovem aprendiz acolhe e encaminha jovens do grande bom jardim e jovens 
indígenas para o primeiro emprego. A empresa contratante fornece uma bolsa-salário e 
o jovem participa, semanalmente, de encontros formativos no MSMC; 

 Ações de luta e conscientização ambiental; formação e agentes ambientais; lagoa da 
viúva; rio Maranguapinho; resíduos sólidos; 

 Ações articuladas a órgãos, sistemas e políticas públicas; por exemplo, “Minha casa, 
minha vida”, e outros programas de moradia; ações em parceria com equipamentos de 
assistência social; ações de acompanhamento de menores de idade grávidas; 
atendimento psicológico; demandas por equipamentos urbanos (escolas, centro 
cultural); acompanhamento de violações de direitos, denúncias; principalmente políticas 
públicas para a criança, adolescência e juventude, mulheres, urbanas, ambientais, e 
segurança pública; 

 Ações de planejamento, de desenvolvimento do território e de desenvolvimento 
interinstitucional. 
 

Alguns componentes, situando-se um pouco além da filantropia, trabalham nos 

marcos da solidariedade, do apoio a indivíduos, famílias, segmentos, grupos e comunidades. 

Várias entidades operam com dinâmicas artísticas e culturais como fio condutor importante. 

Outros componentes: (I) põem em pauta uma outra concepção de Estado, de vida e de 

sociedade; (III) valorizam o protagonismo dos agentes da sociedade civil, inclusos segmentos 

sociais específicos; (IV) interpelam, demandam e efetuam o controle social, impactando 

gestores, órgãos, sistemas e políticas públicas; (V) articulam-se em redes mais amplas de 

proteção social, de mobilização, organização e luta; (VI) constituem saberes, práticas e 

metodologias singulares e inovadoras de intervenção social (por exemplo, abordagem sistêmica 

comunitária, terapia comunitária integrativa, desenvolvimento local integrado; (VII) 

constituem estruturas e formatos organizacionais inovadores, visando mobilização social, 

proporcionando espaços de interlocução, formação de decisões, reconstituição das disposições 

sociais e das referências identitárias; (VIII) promovem a constituição de espaços de interlocução 

entre sociedade civil e política que funcionam como microesferas públicas (vide, por exemplo, 

os casos do centro cultural e da segurança pública) no território; (IX) salvaguardam, difundem, 

dinamizam e recriam saberes e práticas que perpassam o território, as entidades populares e os 

movimentos sociais, a exemplo das referências da educação popular; (X) constituem uma ação 

política e tecnicamente fundamentada e uma cultura de enfrentamento às violências e violações 

de direitos, em múltiplas escalas e dimensões, buscando promover o acesso e usufruto de 

direitos fundamentais; (XI) articulam agentes e ações ao território. 
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4.2 HISTÓRIA E LIDERANÇAS 

 

A seguir temos um breve resumo da História de criação das entidades entrevistadas4. 

Após a História das entidades temos a apresentação das lideranças de cada entidade.  

A IGREJA DE JESUS CRISTO - A estaca Bom Jardim foi criada em 11 de setembro 

de 2006, mas a igreja já atuava há 25 anos como Estaca Bom Sucesso. “Em 2006 houve uma 

divisão” da igreja e “foi criada a estaca Bom Jardim”, em 2006 haviam 5 Congregações: Ala 

Lisboa (Granja Lisboa); Ala Bom Jardim (que já existia); Ala Palmares; Ala Cecília e havia na 

Osório de Paiva a Ala Sumaré. Atualmente há oito Congregações, surgiram Lisboa II; da Ala 

Palmares foi criada a Ala Nova Conquista e a Ala Jatobá (a partir da Ala Sumaré). A entidade 

tem como lideranças: Rogério que atualmente é presidente de Estaca, porém todos os membros 

a partir de 12 anos têm responsabilidades dentro da Igreja. A Igreja também é dividida por 

grupos liderados tanto por homens quanto por mulheres. 

ACAV - A criação ocorreu após apoiarem um candidato que não foi correto com a 

comunidade. No final de 2008 a comunidade juntamente com os moradores do entorno se 

organizou e fundou a associação. A entidade tem como lideranças: Seu Dico (Miguel), Lucíolo, 

Valdize, Macêdo, Neide5.  

ACMVP - A motivação para criar a entidade se deu a partir das “dificuldades de muitas 

famílias que estavam migrando” do interior para o bairro Canindezinho, então surgiu um 

movimento na comunidade, Siqueira, Canindezinho e Alto Alegre, de se juntar “em torno de 

300, 500 pessoas para que (...) se conseguisse uma terra para esse povo”. Então surgiu a ideia 

de juntar o povo e invadir uma fazenda abandonada que ficava do outro lado do rio 

Maranguapinho, aí surgiu o movimento sem terra. Posteriormente foram retirados de lá, se 

fortaleceram, conseguiram o “apoio do MST e da Arquidiocese e empresários” conseguiram 

ganhar a terra atualmente tem em torno de 5 ou 6 mil famílias morando na comunidade. 

Batizaram a comunidade de planalto vitória e aí foi fundada a associação planalto vitória, mas 

em outras assembleias foi mudado o nome para Vila Planalto. A entidade tem como lideranças: 

Ceiça, Otaviano.  

                                                           
4 Falta a História de criação da entidade Delmiro Gouveia, pois não foi encontrada em áudio ou formulário 
5 Na lista de lideranças da entidade ACAV falta o nome do entrevistado, pois não foi encontrado em áudio ou 
formulário 
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ACPJ - A associação foi fundada pela “Dona Regina e pelos moradores do Parque 

Jerusalém”, o bairro não tinha nada e por meio da associação conseguiram água encanada, 

energia elétrica, moradias que eram feitas em mutirão, trabalhos com o grupo de idosos, 

trabalhos envolvendo a “capoeira, forró (...) a escolinha”, dentre outros projetos que 

beneficiaram a comunidade “ilha digital, projeto de corte e costura, bijuteria”.  A entidade tem 

como lideranças: Dona Regina, Raimundo Wilson, Francisco Reginaldo E Regislane. 

AEUSM - A entidade foi criada pelo Pai Neto a partir das dificuldades enfrentadas pelo 

povo de terreiro no Bom Jardim, “no primeiro intuito ele queria beneficiar uma forma de 

política pública os terreiros do Bom Jardim (...) a associação ganhou espaço e hoje já ta em todo 

território estadual e nacional (...) através das dificuldades que os povos de terreiros tinham aqui 

no Bom Jardim, as políticas não chegavam até os terreiros e ele fundou essa associação” com 

o intuito de fazer chegar as políticas públicas até os povos de terreiros e até a comunidade. A 

entidade tem como lideranças: Pai Neto, Pai Iran, Pai Ricardo, Mãe Bia, Pai Raimundinho.  

AMBJ – Foi fundada por uma moradora muito antiga filiada ao Partido Comunista 

Brasileiro - PCB, Débora Andrade, “devido ao partido ela tinha uma basezinha aqui na 

comunidade, então um certo eles fizeram uma luta, uma ação pela água que não tinha água aqui 

no Bom Jardim, pra implantar (...) as primeiras ligação da água” se reuniram cerca de 12 

moradores, e fizeram uma caminhada nas ruas DR. Fernando Augusto, Raimundo Pinheiro 

Vicente Pinheiro, Monsenhor Sabino Feijão, o grupo se reuniu no telefone comunitário do seu 

Valdir, finalizaram a “caminhada lá, fizeram um lanche  coletivo fundaram a associação lá 

mesmo”, ou seja, em assembleia os moradores  perceberam a necessidade de fundar uma 

associação, logo depois os moradores das ruas Oscar Araripe, Raimundo Pinheiro se juntaram 

aos 12 moradores da caminhada. Então foi fundada a associação, feita a ata, e criaram a 

comissão para ir em busca da água na cagece e no Governo Estadual. Com essa luta 

conseguiram a água da cagece no Bom Jardim. A entidade tem como lideranças: Débora 

Andrade, Nice. 

ASCABOMJA – “A criação do grupo de catadores foi através do Dedé e da Aninha né 

e a Ana Maria da CÁRITAS”, começaram a fazer reuniões com o grupo no CCVH em 2014, 

pararam por um tempo e em 2015 retornaram, “quando foi em 2015 a gente fez o projeto que 

era pra fazer esse galpão, e ai a gente ficou em ritmo de mutirão todo o final de semana”, fizeram 

uma formação de reciclagem, sobre separação de material reciclável,  durante 4 meses e dia 19 

de novembro se reuniram para trabalhar diretamente no atual galpão. A entidade tem como 
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lideranças: Musamara, Dona Antônia, Gilmaria, Iris, Seu Dedé, Dona Maria Do Carmo, Toinha 

e Dona Maria De Jesus.  

ASCOPAN - Quando Ana chegou no Parque de Nazaré era tudo cheio de mato, haviam 

poucas casas, foi dado início a escolinha juntamente com a associação, “quem sabia mais 

ensinava quem sabia menos”, posteriormente foram chegando mais pessoas e se agregando a 

iniciativa. Com o passar do “tempo a prefeitura de Maracanaú resolveu deixar como escola” e 

passou a pagar um aluguel para que a associação passasse a ter outra sede. Até hoje há uma 

grande discordância sobre o pertencimento da entidade se é de Maracanaú ou Fortaleza já que 

a entidade está em uma área de divisa. A entidade tem como lideranças: Ana Do Nazaré, Irmãs 

Franciscanas Bernadinas, Igreja, As Professoras.  

ASSOCIAÇÃO PROJETO PAZ - Iniciou a partir das “necessidades dentro da própria 

comunidade”, pois haviam “muitas crianças ociosas”, ao fazer parte do CPEC pé no chão e ter 

contato com a Rede e com outras entidades foi convidada pela rede para ser responsável pela 

rede dentro da comunidade já que o projeto não poderia ficar mais na CPEC. Então iniciou as 

ações do projeto, vinculado à Igreja Paz Mundial, mesmo com bastante dificuldade, “as mães 

eram muito envolvidas” nas atividades. Posteriormente o Projeto Paz foi crescendo com novas 

ações e atividades como o projeto Mandacas. Em 2006 a entidade concorreu ao edital do BNB, 

registraram a entidade em cartório e foram contemplados com instrumentos musicais para o 

projeto Mandacas, ao mesmo tempo que surgiu o grupo mancadas vinculado à entidade também 

surgia um grupo de meninas do futebol, com 24 meninas participantes. Time feminino chamado 

estrelas da paz. A entidade tem como lideranças: Pastor Antonio Wilson, Maria Monteiro, 

Nonato, Regina, Nairon.  

ASSOCIAÇÃO DELMIRO GOUVEIA - A entidade tem como lideranças: Roberto 

Sabino, Pedro Uchoa, Maria Athaide, Abimael, Júlio Cesar, Gildo.  

CARTOLA - Trabalha como produtor cultural há 26 anos, mas a partir de 2009 passou 

a utilizar o nome fantasia “A voz da periferia” para conseguir concorrer a editais. Começou a 

desenvolver ações ligadas à arte e à cultura a partir da necessidade “de arte e cultura para a 

juventude” e porque gosta de trabalhar com eventos. A entidade tem como lideranças: Cartola.  

CCSGL - Dona Lucimar foi convidada para participar de uma reunião, Tina à convidou 

para trabalhar em projetos sociais. “A gente começou um trabalho com mães e crianças 

desnutridas” posteriormente fizeram um projeto para que pudessem trabalhar durante toda a 

semana, já que anteriormente trabalhavam durante 3 dias por semana. “Depois foi que a gente 
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viu que precisava formar uma associação, porque tava difícil arranjar recurso (...) a gente foi 

no Centro de Defesa da Vida (...) eles capacitaram né”. Depois de muita dificuldade, 

encontraram o atual terreno e o compraram com recursos de um projeto que havia sido aprovado 

conseguiram. Quando foram “formar a associação (...) convidou o povo da Igreja, o povo que 

era engajado e tudo, uns foram sócios” da entidade. Fizeram parceria com a Igreja para 

desenvolver ações de reforço escolar. No projeto elas trabalhavam com crianças de um a seis 

anos de idade. A entidade também desenvolvia ações com idosos, trabalhando com dança e 

arte. A entidade tem como lideranças: Vania, Lucimar, Sigefredo, Lucimar, Luiza De Marilac.  

CCVH – Foi criado em 2002, a atual diretoria não soube informar sobre a História da 

associação porque haviam acabado de entrar na diretoria. Só souberam informar que “no 

começo era uma capela (...) aí depois que veio fundar o CCVH, aqui foi cedido pro CCVH 

montar a sede dele aqui”, o espaço foi adquirido por meio de ocupação. A entidade tem como 

lideranças: Nenzinha, Dedé, Dona Antônia. 

CDVHS -  Começou a ser pensado “em 1992 e foi registrado em 1994, foram dois anos 

de reflexões iniciadas numa atuação” das Comunidades Eclesiais de Base, a partir das 

discussões “de como fazer valer a vida no território”, tendo como missão a prática do evangelho 

– “o que os Combonianos chamaram de fé e vida”. Algumas lideranças foram percebendo “a 

violação de direitos de crianças e adolescentes, faltava escola”. Em 1994 o CDVHS foi criado 

como forma de “fazer valer os direitos de crianças” e adolescentes e formação para a cidadania, 

“conhecer para defender direitos”. A entidade tem como lideranças: Padres Combonianos, Pe. 

Renato, Pe. Lanfran, Pe. Marco, Rosiana Queiroz, Lúcia Albuquerque, Messias Moreira, 

Bernaderte De Souza, Pe. Rino, Ana Maria De Freitas, Caio, Rogério, Marileide, Gorete, 

Adriano, Edivânia, Eduardo Machado.  

CEBS STA CECILIA - a comunidade era uma lagoa com um terreno que não tinha 

nada, o terreno foi doado pelo seu João Gentil. “E nós pertencemos à Paroquia do Mondubim 

(...) se desligamos, aí ficou Canindezinho pertencente a gente, Parque São José”. A entidade 

tem como lideranças: Silvelania, Ronaldo, Socorro Gomes, Leandro, Suely Santana. 

CEGIS - Surgiu dentro da Comunidade Eclesial de Base e da Igreja que as lideranças 

participavam juntamente com o CDVHS. “Teve um grupo de mulheres que participava do 

movimento de Igreja (...) fomos convidadas para conversar lá no CDV (...) como poderia ser 

(...) para trabalhar os dois lados, tanto o da Igreja, o espiritual, quanto o social”.  A entidade 

surgiu a partir da necessidade de explorarem o lado social em conjunto com o espiritual. A 

entidade tem como lideranças: Biba, Rosirene, Eurilene, Liduína, Professor Agroaldo.  
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COMPASA - Na época não havia nenhuma entidade no Parque Santo Amaro, “então a 

gente se reuniu e resolveu criar uma entidade/associação”. Inicialmente, a sede foi organizada 

em um espaço alugado, “depois a gente fez um projeto e conseguiu comprar o terreno e construir 

o prédio” o projeto foi financiado pela Federação de Bairros e Favelas. Uma parte da sede foi 

construída em mutirão e a outra parte foi construída com o pagamento de pedreiros, “a 

construção foi o seguinte (...) no projeto veio dinheiro pra pagar as pessoas pra trabalhar (...) se 

juntaram o povo, uma parte era mutirão, outros era pago né, mas eles trabalhavam baratinho né, 

porque sabiam que a entidade era pra eles mesmo né, em benefício do bairro” os recursos 

financeiros eram retirados do valor recebido do projeto. A entidade conseguiu muitos benefícios 

para o povo trabalhando em conjunto com a Federação de Bairros e Favelas e as Comunidades 

Eclesiais de Base. Na época a comunidade era muito unida. A entidade lutou pela 

desapropriação de um terreno ocupado, com apenas 1 ano de luta o governador desapropriou a 

terra em que cerca de mil famílias haviam ocupado, “a secretaria do governar um dia perguntou, 

-Toinha, o que foi que vocês fizeram que eu nunca vi o governador desapropriar um terreno 

antes de um ano (...) e vocês antes de um ano foram atendidos? ”.  A entidade tem como 

lideranças: Seu Ribeiro, José Ivan Da Silva, Francisco Pinto, Antonia Linhares, Zéliatabosa, 

Antonia Pontes, Antonia Linhares.  

CULTURAL STA TEREZINHA - A associação surgiu em conjunto com a Igreja, 

“hoje a gente continua fazendo nosso trabalho com a Igreja”. A motivação para criar a 

associação se deu a partir da tentativa de tomada do prédio, “a gente conversou muito sobre 

isso (...) pra que a gente não deixasse entrar grupos estranhos aqui (...) foi um dos motivos que 

a gente decidiu retomar (...) e dar um novo rumo, mudar tudo. A entidade tem como lideranças: 

Seu Neurides, Fatinha, Helena, Amparo, Dona Chaguinha, Selma, Seu Valdizio, Marivaldo, 

Aurilene e Socorro.  

EGC - Iniciou com ações “das irmãs congregação Imaculada de Maria”, iniciou com os 

trabalhos da capoeira, da música, iniciaram as atividades “embaixo de um pé de mangueira”, 

“todo o espaço foi construído por meio de mutirão” solidário. Em 2016 parte do terreno foi 

comprado com a ajuda da Visão Mundial que financiou o terreno. A entidade tem como 

lideranças: Alexandra, Silvia, Joyce, Irmãs, Cleudes, Andrea, Francisco De Assis, Dona Rita, 

Vanderlan, Simone, Iran.  

FÓRUM DE CULTURA DO GBJ - A Edivânia foi procurada com frequência pela 

comunidade por já ter trabalhado com cultura, então Edivânia entrou em contato com diversos 

artistas da comunidade para que juntos pensassem em como organizar um fórum de cultura 
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dentro da periferia, porque até então não existia. O grupo se articulou para organizar uma ação 

que incomodasse o poder público. “Foi pensado numa ação lá em frente ao dragão do mar (...) 

chamada de êxodo cultural da periferia à aldeota cultural (...) e aí teve uma repercussão muito 

grande né em mídias, jornais”. Posteriormente a entidade conversou com Renato Roseno para 

que fosse organizada uma audiência para se pensar em como o poder público poderia se 

comprometer com o centro “já que ele estava em total abandono”. A entrevistada define que “o 

fórum de cultura é a reunião de diversos coletivos, de artistas, de articulações, de comunitárias, 

de organizações em prol da cultura, buscando seus direitos”. A entidade tem como lideranças: 

Graça, Caio, Ícaro, Cartola, Catiana, Dona Regina e Adriano.  

GRUPO DE PESSOAS IDOSAS CAM. COM CRISTO - O grupo surgiu, vinculado 

ao centro social, a partir de um curso “de pessoas que trabalhavam com idosos”. Nilsa que 

participou do curso ficou se encontrando com alguns dos idosos, inicialmente poucas pessoas 

participavam. O grupo era vinculado à associação. Tempos depois o grupo aumentou, chegando 

a até 65 idosos, “mas depois foi caindo, muitos foram saindo, outros foram morrendo mesmo 

né”.  Posteriormente foram incluindo os idosos das casas, 5 anos atrás o grupo se desligou da 

associação, ficaram em uma ONG, mas não foi possível continuar. Atualmente utiliza o espaço 

da igreja. A entidade tem como lideranças: Fátima, Dilza, Leninha, Angelina, Iracema.  

JAP - Surgiu a partir da necessidade de interagir com os jovens do bairro, porque havia 

um grande índice de violência. O Padre Gustavo, juntamente com o CDVHS, organizou ações 

buscando mostrar que “a juventude tem que ser participativa”. Muitos jovens do grupo 

participavam de formações, “a gente estava tendo formações sobre direitos humanos, (políticas 

de paz e mediação de conflitos) e a gente estava com uma galera que era da comunidade e uma 

galera que era das escolas (...) e depois que a gente terminasse esse curso a gente iria pegar tudo 

o aquilo que a gente aprendeu né e algumas pessoas iam lançar isso para a comunidade e para 

as escolas né e trabalhar em cima disso e foi isso que aconteceu né, depois que o curso se 

encerrou algumas pessoas, claro evidente, não permaneceram fielmente, mas tem algumas que 

ficaram). Voltaram as ações tanto para a comunidade e para as escolas. A entidade tem como 

lideranças: Jacqueline, Henrique.  

MAP Siqueira – Foi criado em 2007, o Zequinha era de uma associação no Pirambu, 

posteriormente se desassociou da associação, “era um camarada de luta (...) era prático nas 

coisas”.  “O Zequinha criou esse MAP a partir do momento que ele se desiludiu com o 

(intencional) dos partidários”. Ao mesmo tempo em que era criado o MAP também era criado 

o Ceará de Paz. O trem era a pauta principal, mas “entrava a juventude” também”. A entidade 
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tem como lideranças: Zequinha (Fundador, Falecido), Professor Cândido, Roberto Sabino, Irmã 

Mariana, Edmundo, Zélia. 

MARROCOS – Foi criada em 2006, mas só foi registrada em 2011. Desde 2001/2002 

época em que a entrevistada (Zélia) era presidente do Compasa, época em que decidiu 

incentivar algumas pessoas para tomarem a frente do Compasa para que ela saísse. Quando 

iniciaram as lutas no Marrocos tinham poucas pessoas participando, “negócio de fazer casa no 

canto errado, no meio da rua a gente só tirando e botando nos cantos certos e abrindo beco” e 

para conseguir o terreno da associação foi necessário resolver na delegacia, porque algumas 

pessoas estavam interessadas em tomar o terreno. No início tinham cerca de 400 famílias, “foi 

um bocado de gente embora”. Posteriormente a associação iniciou um acompanhamento, 

faziam reuniões com as famílias para que construíssem as casas no espaço correto, “a gente 

ficou acompanhando bem direitinho, ficou acompanhando através do conselho”, organizavam 

sopões, trabalhavam com gestantes, “elas ganhavam kits, material para os bebezinhos né”. A 

entidade tem como lideranças: Zélia, Leide, Luis, Wagner.  

MSMC - o Padre Rino e sua “agregação de valores facilitou doação de prédios” e a 

estruturação da entidade, “alguns amigos italianos de Padre Rino facilitaram a estruturação da 

entidade”, comprando um prédio do AME e doando para a entidade. Padre Rino exerceu a 

primeira missão no Bom Jardim, “ele é de uma congregação chamada combonianos e 

trabalham, prioritariamente, África e América Latina, com foco na libertação dos pobres”, com 

referência filosófica a teologia da libertação que “promove o protagonismo popular e estimula 

as pessoas a encontrarem a razão de viver através realização de seus direitos da dignidade”, 

com foco na “saúde/doença - o determinante social da saúde”, processo que foi trabalhado 

inicialmente a partir do governo Lula com Pelegrine, em que começam a pensar o processo de 

saúde e doença de uma forma abrangente. Para a “OMS saúde é um estado de bem-estar físico, 

mental e social”, mas as pessoas não têm clareza que o social é tão importante para ficarem sãs. 

Então o movimento vai trabalhar essa ideia da sanidade mental a partir dos grupos de 

fortalecimento do emprego, de turmas de preparação do vestibular. Atualmente trabalha com 

casas de gastronomia autossustentável que trabalha com a inclusão com 3 vagas para pessoas 

em tratamento mental no CAPs, para manter a construção da estruturação da institucionalização 

no processo da psiquiatria. Em 1996, como parte da caminhada dos missionários combonianos 

na região do grande bom jardim, o Padre Rino Bonvini reuniu um grupo de lideranças locais e 

iniciou movimento saúde mental comunitária do Bom Jardim (MSMC), inicialmente com 

grupos de autoestima, de terapia comunitária e, em casos excepcionais, oferecia 
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acompanhamento psiquiátrico. Na época iniciou-se um trabalho para criação de espaços de 

escuta e de acompanhamento terapêutico para famílias em situação de risco que viviam em 

condição de extrema pobreza. Marcadas pela marginalização social, essas pessoas conviviam 

com a falta de recursos básicos, com um baixo desenvolvimento escolar, desemprego, falta de 

perspectivas e baixa autoestima. Vindas do interior ou migrantes de outros bairros de Fortaleza, 

as pessoas experimentavam um elevado grau de estresse, ansiedade e adoecimento, 

especialmente diante da nova realidade em que se encontravam, sem raízes culturais, sem as 

trocas solidárias do território rural, sem vínculos comunitários. Assim, não se sentiam 

motivadas a solucionar seus problemas. Esta foi a base sobre a qual se organizou um grupo de 

voluntários, constituído por lideranças das Comunidades Eclesiais de Base (CEBS) seguindo a 

visão ecumênica de Dom Aloísio Lorscheider, motivadas pela teologia da libertação. O 

primeiro passo foi preparar profissionais para o atendimento à comunidade e, em parceria com 

a Universidade Federal do Ceará (UFC). Com a supervisão do idealizador da técnica da terapia 

comunitária, o médico e antropólogo Adalberto Barreto, e o acompanhamento do Padre Rino 

Bonvini, formou-se o primeiro grupo de terapeutas comunitário/a/s. A partir de então, “passou-

se a se desenvolver com adultos, adolescentes e crianças, um trabalho terapêutico visando 

proporcionar auto respostas para as situações-limite experimentadas por eles, tendo como base 

a abordagem sistêmica comunitária que busca equilibrar as múltiplas dimensões 

biopsicossocioespirituais da pessoa”. A entidade tem como lideranças: Padre Rino Bonvini, 

Dom Aloísio Lorscheider.  

SETE DE SETEMBRO – As informantes não sabem bem a data que ocuparam o local, 

uma das entrevistadas informou que chegou na ocupação com 9 anos de idade e que atualmente 

tem 30 anos de idade, ou seja, está na ocupação há 21 anos. A entrevista afirma que ao chegar 

no local já haviam outras pessoas ocupando o espaço. Havia sido ocupada uma outra área, 

inicialmente, mas a prefeitura não queria que a área fosse ocupada. Após negociações a própria 

prefeitura indicou que os ocupantes se dirigissem para o atual local. Na época não havia água 

encanada ou energia elétrica, “aqui não tinha água, tinha luz, mas era pouca”. Afirmam também 

que muitos ocupantes resolveram ir embora da ocupação, “muitos que moravam aqui desde o 

início foram embora, muitos venderam (...) a pessoa só é dono porque tá ocupando o local, mas 

não tem papel de nada”. A outra entrevistada afirma que está na ocupação há 15 anos e que 

pouca coisa mudou, “muda, mas o processo é muito lento (...) começaram o calçamento e não 

terminaram, a pista só passaram em duas ou três ruas ali pra cima”. A entidade tem como 

lideranças: Grupo Mulheres Independentes; Seu Rochinha; Seu Nonato E Cabral.  
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SOLIDU - A organização surgiu a partir “de um curso da economia solidária”, as 

lideranças se reunião semanalmente na casa umas das outras, o nome significa solidário, 

“começaram a montar o grupo” e os projetos, tiveram muito apoio de Luizianne, “quando foi 

em 2000, eles fizeram um grande feirão, eles juntaram as entidades e fizeram as entidades” A 

SOLIDU teve as primeiras ações no atual prédio, que era um “prédio abandonado, onde tinha 

tráfico de drogas, prostituição” as lideranças ocuparam o prédio e iniciaram as ações. A entidade 

tem como lideranças: Expedita, Mazé, Dona Fátima, Maria Do Socorro, Cristina, Helena, 

Helenir, Marcos Arcanjo, Orenilton, Vanderlúcia,Cartola, Edicarlos, Sandra Lúcia, Marisa, 

Adriana, Maria José, Cristina, Liduína.  

UMBC – O bairro “em 1988 aqui tinha poucas casas e se tinha muita dificuldade de 

acesso a transporte sabe, o pessoal era muito privado de água, energia, questões também do 

asfalto, então uma série de fatores que depende pra gente sobreviver”. A partir do trabalho das 

CEBS, a associação foi criada pelas irmãs salvatorianas junto com a comunidade e padres 

Combonianos. A entidade tem como lideranças: Dona Nazira, Regina Márcia, Dona Fátima, 

Iolanda Lima, Ivan.  

VIRAMUNDO - Surgiu a partir da preocupação sobre a preservação da região do 

entorno do Conjunto do Córrego, “é uma área que tem recursos naturais que a gente se 

preocupava que fossem preservados”. Inicialmente surgiu como Instituto Ambiental. O nome 

da entidade foi “mais uma questão poética que a gente buscou uma ideia de um nome que 

significasse mudança, evolução, transformação”, o fundador pensou em colocar o nome da 

música, Viramundo, de Gilberto Gil “aí ficou esse nome Instituto Ambiental Viramundo”, com 

foco, inicial, “em resíduos sólidos, reciclagem, lixo, limpeza urbana” e, posteriormente, se 

aderiu ao eixo cultural. A entidade tem como lideranças: Carlos Guilherme, Josaé, Ana Fábia, 

Gabriel, Rogério, Jeanete.  

4.3 SEDE E DEMAIS RECURSOS 

 

O gráfico 3 abaixo apresenta a situação de posse das sedes das entidades componentes 

da REDE DLIS do GBJ, no primeiro dado temos a quantidade de entidades e no segundo dado 

temos a porcentagem do total analisado.  
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Gráfico 3 – Situação da Sede das Entidades

, 
Fonte: Própria 

 

 

Dentre as associadas que possuem sede, dezesseis são sedes próprias; uma ocupada, 

Centro de Cidadania e Valorização Humana (CCVH); duas sedes são alugadas, Associação 

Comunitária dos Moradores do Parque de Nazaré (ASCOPAN) e Associação Comunitária do 

Anel Viário (ACAV); três são cedidas, Associação dos Catadores de Material Reciclável do 

Bom Jardim (ASCABOMJA), Associação Projeto Paz e Organização SOLIDU. Os oito 

componentes que não possuem sede são: uma liderança, um centro em educação e gênero, o 

fórum de cultura, o grupo de pessoas idosas com Cristo, o movimento de articulação popular 

do Siqueira, a Comunidade Sete de Setembro/ocupação urbana e duas associações 

comunitárias.6 

O gráfico 4, apresentado abaixo, exibe a situação arquiteta das entidades componentes 

da REDE DLIS do GBJ.  Duas associadas estão com situação arquitetônica e urbanística da 

Sede excelente: A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e o Movimento de Saúde 

Mental Comunitária do Bom Jardim; sete entidades estão com situação arquitetônica boa; 

quatro entidades estão com situação arquitetônica com situação média; nove entidades estão 

com situação arquitetônica da sede ruim. 

 

 
                                                           

6 Há uma inconsistência porque a ACAV, na questão quatro informou que não possuía sede, e na questão cinco 
indicou que teria sede alugada. 
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Gráfico 4 – Situação Arquitetônica das Sedes 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 
  

A tabela 7, apresentada abaixo, indica as nove entidades que têm sede própria em 

condição estrutural excelente ou boa.  

Tabela 7 – Entidades Com Sede Própria Em Condição Estrutural Excelente Ou Boa 

ASSOCIADA COM SEDE PRÓPRIA EXCELENTE OU BOA 

A IGREJA DE JESUS CRISTO 
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA E UMBANDA SÃO MIGUEL 

CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUZA 

CEBs SANTA CECÍLIA/PARÓQUIA DE SANTA CECÍLIA 
ESPAÇO GERAÇÃO CIDADÃ DE ARTE E CULTURA 
MOVIMENTO DE SAÚDE MENTAL COMUNITÁRIA 

JOVENS AGENTES DE PAZ 
UNIÃO DOS MORADORES DO BAIRRO CANINDÉZINHO 

INSTITUTO AMBIENTAL E CULTURAL VIRAMUNDO 
FONTE: Elaboração Própria 

 
 

4.4 SATISFAÇÃO, MOTIVAÇÃO E PERCEPÇÕES SOBRE A REDE DLIS 

 

Neste tópico são apresentadas e discutidas questões relacionadas à satisfação e 

motivação com a Rede e a percepções sobre a Rede. 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO COM A REDE 
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Gráfico 5 – Grau de Satisfação com a Rede 

 

Fonte: Própria 

 

GRAU DE MOTIVAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REDE 

  

Gráfico 6 – Grau de Motivação Para Participar da Rede 

 
Fonte: Própria 

 

Para elaboração dos gráficos a partir do Questionário, optou-se pela seguinte 

classificação: 0 (totalmente insatisfeita), 1 (muito insatisfeita), 2 (insatisfeita), 3 (satisfeita), 4 

(muito satisfeita), 5 (totalmente satisfeita). Analisando o espectro total, percebe-se que, dentre 
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as 29 componentes entrevistadas, 23 declararam algum grau de satisfação, enquanto 04 

declararam algum grau de insatisfação. Ao mesmo tempo, 20 componentes declararam-se 

motivados ou muito motivados, enquanto 09 declararam pouca motivação para participar ou 

ausência de interesse. 

Ao serem questionados se a REDE DLIS GBJ é importante, e por quê, algumas das 

respostas indicam elementos importantes para caracterização da REDE. 

“Sim, é importantíssima. Tem resultados, é uma luta constante”. “Sim, porque hoje o 
Bom Jardim sem REDE DLIS não existe, porque é o único lugar que a ver brigar pelas 
associações, direito do cidadão, direito de todos”. “Ela agrega o Grande Bom |Jardim, 
é um órgão muito importante porque não deixa passar nada, não deixa os movimentos 
pararem, um movimento bem grande para fortalecer as outras entidades que estão 
muito paradas”. “Sim, é importante a vivência que uma entidade para de uma para 
outra, troca de ajuda, parceria”. “Sim, a gente aprende mais, se organiza mais, a gente 
conhece, ganha amizades, se capacita mais através dos cursos, agora com a unilab, a 
gente aprende muito [...] aprendemos com as palestras”. “É importante. Precisa ser 
transparente. Não centralizar. Tem que orientar as entidades”. “Sim, porque ela lutou 
teve muitas conquistas”. “Sim, desde que ela funcione como rede, tem que falar como 
coletivo, todos falarem juntos”. “Sim, é fundamental o apoio, tira dúvidas, fortalece a 
entidade”. “Sim, porque juntos conseguem ter uma maior qualidade de atuação do que 
sozinhos, aumenta o poder de pressão, de intervenção, ao se juntar o coletivo, 
circulação de informações sobre o território, oferecer informações de qualidade”. 
“Sim, devido a dimensão das questões tratadas na rede e o território de atuação”. “Sim, 
porque ela faz uma diferença gigantesca no bom jardim, tem uma influência muito 
grande, implica o poder público pelo fato de já conhecer. Incide nos assuntos que são 
pertinentes e que o poder público abandona”. “Sim, no início gostou muito e achava 
que o projeto era muito bonito, pois achava que a rede tinha surgido para resolver 
muitos problemas, mas que não resolveu nenhum problema relacionado à entidade 
dela”. “Sim, porque a junção de várias entidades e projetos dá maior impacto na 
cidade”. “Sim, tem uma força muito grande, porque as questões tratadas localmente 
incidem na cidade”. (RELATOS DOS ENTREVISTADOS(AS) 

Essas falas evidenciam papeis e funções desempenhadas pela Rede, cabendo 

destacar: 

 As vivências cotidianas compartilhadas adquirem um caráter educacional relevante. 

 O acesso a informação política e tecnicamente qualificada. 

 O papel de intermediação junto aos órgãos e agentes públicos. 

 O papel de apoio, de animação, de sustentação das entidades. 

 O papel de pensar estrategicamente o território, articulando questões urgentes e 

imediatas, de médio e longo prazo. 

 A importância dos resultados alcançados, das conquistas. 

 A incidência no território impacta a cidade; a articulação das questões de território às 

questões da cidade. 
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Algumas falas evidenciam motivos de satisfação: 

“Fazer valer os nossos trabalhos, as nossas propostas, nosso planejamento, nossos 
projetos e arregaçar as mangas e ir pra rua e executar”; cria metas, traça planos”. 
“Resultados conquistados, benefícios para as entidades”. “Tem muita satisfação do 
ponto de vista prático, de resultados, da formação, as satisfações vão desde a luta para 
incluir o bom jardim como zeis a até as discussões e garantir priorização da zeis. 
Mesmo com todas as fragilidades o nível de organização e empoderamento garante 
uma certa credibilidade junto ao poder público pela própria forma de cobrança, tem 
um certo nível de qualidade na exigibilidade. Encontrar as pessoas que estão lutando 
e resistindo, a permanência da rede o encontro sistemático. Conquistas práticas, 
Projeto Rio Maranguapinho, garantia de moradia de 97 residências na Urucutuba”. 
“Saber que tem um espaço em que a gente pode crescer, espaço muito plural, espaço 
em que há respeito”. “Através da rede tem conquistas de lutas, com relação a moradia, 
a lagoa da viúva, Ceará pacífico”. “A forma como a comunicação acontece, 
comunicação eficiente, envolvimento entre as entidades bastante atuantes”. 

Os motivos de satisfação agregados às percepções gerais sobre o que seria a REDE, permitem 

indicar o lugar ocupado pela REDE e os papeis/funções desempenhados, cabendo destacar: 

 Melhoria da identidade do território; 

 Mobilização social e lutas pela melhoria da vida, lutas por direitos; 

 Preocupação e apoio às instituições, fortalecimento das instituições e dos movimentos 

sociais; 

 Acolhimento, boa recepção, amizade, parceria; 

 Aprendizagem; 

 Apoio à comunidade; capacidade de agregação, de união, de parcerias e articulações; encontro 

de lideranças; 

 Capacidade de geração de boas propostas; capacidade de dinamização de projetos; capacidade 

de trabalhar em conjunção; capacidade de enfrentamento de problemas; fortalecimento das 

entidades; luta pelas políticas públicas; enfrentamento às violações de direitos; atuação 

estratégica, política e técnica; 

As falas abaixo expressam percepções sobre o que as componentes compreendem que 

é a Rede DLIS, somo a percebem e representam: 

“É um encontro de lideranças, pessoas pensantes, pessoas que têm bons ideais, boas 
propostas e que batalham por melhorias, em conjunção para que seja melhorado vários 
tipos de problemas ao mesmo tempo em todo o Grande Bom Jardim”. “É uma 
resistência dentro do Bom Jardim”. “É uma aposta política de atuação conjunta, 
territorial, o grupo político é a rede, é onde a entidade vai procurar afinar uma atuação 
estratégica no grupo prioritário”. “a rede é como uma entidade necessária para o 
bairro. Que ajuda e acolhe. Em todo lugar ouve falar sobre a rede. Procura a rede para 
se ajudar. É uma ponte de apoio que tem um conhecimento importante. Mas também 
cria expectativa nas entidades e depois não acompanha”. “A rede é um espaço de 
diálogo e construção de direitos, é um espaço de autonomia, de empoderamento, é a 
ferramenta de se conhecer um pouco mais, de aprender um pouco mais, de empoderar-
se mais para lutar pelos direitos”. “Era um movimento que vêm para unificar as 
entidades. Mas atualmente está deixando a desejar”. “Organizações, de diferentes 
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eixos, que se encontram para traçar coisas em comum, coisas que se relacionam ao 
seu eixo, mas que também se relacionam ao eixo comum que é o que a rede busca. A 
REDE DLIS é um organismo vivo, é onde as entidades se encontram para debater um 
conjunto de questões. De um modo geral é o modo de fazer o link com a cidade”. 
“Articulação que visa melhorar a atuação das entidades e das pessoas que participam”. 
“A REDE DLIS promete algo e não cumpre”. “O papel da REDE é estratégico para o 
território”. “É uma organização que também passa por dificuldades”. “É o conjunto 
das entidades que trabalham em rede, é um trabalho difícil, mas que está caminhando”. 
“É um ator social fundamental, não é hierarquizado, é uma experiência de aprendizado 
coletivo, foi criado em uma perspectiva de convivência social direta, mas passou a ter 
uma nova dinâmica após as convivências sócios virtuais”. 

Também se evidenciaram dificuldades de compreender o que é a Rede, de a nomear e 

de avaliar sua atuação, além de insatisfações em virtude de “promessas não cumpridas”. 

Avaliando mais especificamente os motivos de insatisfação com a REDE, cabe destacar 

algumas falas: 

“Acha que a rede deve exercitar mais os processos de solidariedade entre as entidades 
componentes e deve chegar mais na base, na população, nas pessoas”. “Os grupos da 
rede não ajudaram nas vezes que prometeram: mutirão, instalação elétrica, reboco da 
entidade etc. Há muitos grupos que falam mal da rede, dizem que a rede só quer que 
as entidades vá fazer bucha, a rede só puxa para o lado do PSOL. As vezes não gosto 
do debate”. “A Rede cria expectativa e não corresponde”. “Tem que melhorar 
enquanto rede, pois muitas das vezes um fala por todos, ter um ideal”. “Poderia ser 
mais fortalecida em relação ao apoio de assessoria técnica para as entidades”. “Já 
foram mais fortes, estão com pouca incidência política e pouca gerência no campo do 
fortalecimento das entidades que compõem a Rede”. “Não há priorização da pauta 
infância, durante a operacionalização apenas um grupo toca as coisas, é preciso dividir 
melhor as tarefas, responsabilizar as entidades nas tarefas para que estas possam 
crescer”. “Não dá mais dinheiro para o transporte, agendas desmarcadas, há uma caída 
dos movimentos, as pessoas não querem mais assumir as atividades”. “Condução 
pedagógica, parecia só escuta; a única coisa que está fazendo é reunião; horário – mais 
de uma hora de atraso; nunca termina na hora; duas vezes chegou e não houve a 
reunião; as entidades não se sentem importantes; as pautas devem ser postas pelas 
próprias entidades”. “Pouco retorno. Poucos resultados”. “A conta não fecha, são 
poucas pessoas para tantas redes, necessidade de focar em campo, exercer pressão, 
metodologia, falta objetivação, inicia as reuniões muito tarde”. “Muitas coisas não são 
realizadas, é colocado no planejamento e não é feito, identificação da rede dlis com 
partidarismo político – PSOL”. 

 

 A tabela abaixo apresenta as entidades que informaram estar muito ou totalmente 

satisfeitas com a Rede DLIS do GBJ e/ou totalmente motivas a participarem da Rede DLIS do 

GBJ. A classificação da tabela ocorre da seguinte forma, na primeira coluna, à esquerda, está o 

nome da entidade associada, na segunda coluna, no meio, está a classificação de muito ou 

totalmente satisfeita e na terceira coluna, à direita, está a classificação totalmente motivada, a 

entidade informou estar muito ou totalmente motivada com a Rede DLIS do GBJ nos casos em 

que a coluna estiver preenchida de cinza, na referida coluna.  
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Tabela 8 – Satisfação E Motivação Com A Rede DLIS do GBJ 

ASSOCIADA 
MUITO OU 

TOTALMENTE 
SATISFEITA 

TOTALMENTE 
MOTIVADA 

A IGREJA DE JESUS CRISTO   

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES VILA 
PLANALTO VITÓRIA 

  

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE JERUSALÉM   

ASSOCIAÇÃO ESPIRÍTIA E UMBANDA SÃO MIGUEL   

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO 
PARQUE DE NAZARÉ 

  

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAL 
RECICLÁVEL DO GRANDE BOM JARDIM 

  

ASSOCIAÇÃO DELMIRO GOUVEIA   

ASSOCIAÇÃO PROJETO PAZ   

CENTRO COMUNITÁRIO E SOCIAL DA GRANJA LISBOA   

CENTRO DE CIDADANIA E VALORIZAÇÃO HUMANA   

CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUZA   

CENTRO EM EDUCAÇÃO EM GÊNERO E IGUALDADE 
SOCIAL 

  

CONSELHO COMUNITÁRIO DO PARQUE SANTO AMARO   

FÓRUM DE CULTURA DO GBJ   

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE 
MARROCOS 

  

MOVIMENTO DE SAÚDE MENTAL COMUNITÁRIA   

MOVIMENTO DE ARTICULAÇÃO POPULAR SIQUEIRA   

UNIÃO DOS MORADORES DO BAIRRO CANINDÉZINHO   

INSTITUTO AMBIENTAL E CULTURAL VIRAMUNDO   

ORGANIZAÇÃO SOLIDU   

Fonte: Elaboração própria 
 

 

4.5 PERCEPÇÕES DAS ENTIDADES SOBRE SI PRÓPRIAS 

 

O gráfico 7, presente na página abaixo, faz referência à auto avaliação das entidades nas 

reuniões da REDE DLIS do GBJ. Em cada coluna há a quantidade de entidades que se avaliaram 

suas participações como inexistente (cor azul claro), muito fraca (cor laranja), fraca (cor cinza), 

boa (cor amarela), muito boa (cor azul escuro) e excelente (cor verde).  
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Gráfico 7 – Participação das Entidades Nas Reuniões da Rede DLIS do GBJ 

 
Fonte: Elaboração própria 
 
 

Para o planejamento anual temos duas entidades que informaram que suas 

participações foram inexistentes, uma com participação muito fraca, quatro com participação 

fraca, seis com participação boa, seis com participação muito boa e oito com participação 

excelente.  

Para as reuniões mensais temos duas entidades com participação inexistente, uma 

com participação muito fraca, sete com participação fraca, cinco com participação boa, sete 

com participação muito boa e cinco com participação excelente. 

Para as reuniões das comissões temos oito entidades com participação inexistente, 

duas com participação muito fraca, quatro com participação fraca, três com participação boa, 

quatro com participação muito boa e sete com participação excelente. 

Para as atividades, lutas e mobilizações temos cinco entidades com participação 

inexistente, duas com participação muito fraca, uma com participação fraca, cinco com 

participação boa, sete com participação muito boa e oito com participação excelente. Para 

outras temos três entidades que informaram que a participação é muito fraca, uma com 

participação fraca e três com participação muito boa. O restante das entidades não informou.  

A tabela abaixo apresenta as entidades que tiveram participação excelente nas reuniões 

de planejamento, reuniões mensais, reuniões de comissões e atividades. A organização da tabela 

ocorre da seguinte forma: na primeira coluna, à esquerda, está o nome da entidade associada, a 

segunda coluna se refere ao planejamento anual, a terceira coluna se refere às reuniões mensais, 

a quarta coluna se refere às reuniões de comissões e a quinta e última coluna se refere às 
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atividades. Nos casos em que a coluna estiver preenchida de cinza, são os casos em que a 

entidade teve uma excelente participação nas reuniões da Rede DLIS do GBJ. 

 

Tabela 9 – Participação Excelente Nas Reuniões da Rede 

ASSOCIADA 
PLANEJAMENTO 

ANUAL 
REUNIÕES 
MENSAIS 

COMISSÕES ATIVIDADES 

CENTRO DE DEFESA DA VIDA 
HERBERT DE SOUZA 

    

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES 
DA COMUNIDADE MARROCOS 

    

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE 
MATERIAL RECICLÁVEL DO 

GRANDE BOM JARDIM 

    

CONSELHO COMUNITÁRIO DO 
PARQUE SANTO AMARO 

    

ASSOCIAÇÃO CULTURAL SANTA 
TEREZINHA DO MENINO JESUS 

    

ESPAÇO GERAÇÃO CIDADÃ DE 
ARTE E CULTURA 

    

GRUPO DE PESSOAS IDOSAS     
UNIÃO DOS MORADORES DO 

BAIRRO CANINDÉZINHO 
    

ORGANIZAÇÃO SOLIDU 
    

CENTRO DE CIDADANIA E 
VALORIZAÇÃO HUMANA 

    

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 
DOS MORADORES VILA 

PLANALTO VITÓRIA 

    

ASSOCIAÇÃO ESPIRÍTIA E 
UMBANDA SÃO MIGUEL 

    

FÓRUM DE CULTURA DO GBJ     
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 

DO BOM JARDIM 
    

Fonte: Elaboração própria 
 

O gráfico abaixo apresenta a relação das entidades com os associados e com o público 

alvo. Foram utilizados os seguintes critérios: péssima (cor azul claro), ruim (cor laranja), boa 

(cor cinza), muito boa (cor amarela), excelente (cor azul escuro) e N/A – Não se aplica (verde). 

Uma entidade informou que tem uma relação péssima com os associados, nenhuma 

entidade informou ter uma relação péssima com o público alvo. Três entidades informaram que 

têm uma relação ruim com os associados e uma informou que tem uma relação ruim com o 

público alvo. Sete entidades informaram que têm uma boa relação com os associados, cinco 

entidades informaram ter uma boa relação com o público alvo. Quatro entidades informaram 

ter uma relação muito boa com os associados e sete informara ter uma relação muito boa com 

o público alvo. Nove entidades informaram ter uma relação excelente com os associados e 
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quinze informaram ter uma relação excelente com o público alvo. A pergunta não se aplicava 

à cinco entidades no critério associados, pelo fato de essas entidades não terem caráter 

associativo e o segundo critério, público alvo, não se aplicou a uma entidade.  

 
Gráfico 8 – Relação Das Entidades Com Os Associados E Com O Público Alvo 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
A tabela abaixo apresenta as entidades que informaram ter uma relação excelente com 

os associados e/ou com o público alvo. A tabela continua na próxima página.  

Tabela 10 – Relação Excelente Com Associados E Público Alvo 

ASSOCIADA ASSOCIADOS 
PÚBLICO 

ALVO 
A IGREJA DE JESUS CRISTO   

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES VILA PLANALTO 
VITÓRIA 

 
 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE JERUSALÉM   
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL DO 

GRANDE BOM JARDIM 
 

 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO PARQUE DE 
NAZARÉ 

 
 

CENTRO COMUNITÁRIO E SOCIAL DA GRANJA LISBOA   
CENTRO DE CIDADANIA E VALORIZAÇÃO HUMANA   
CEBs SANTA CECÍLIA/PARÓQUIA DE SANTA CECÍLIA   

ASSOCIAÇÃO CULTURAL SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS   
ESPAÇO GERAÇÃO CIDADÃ DE ARTE E CULTURA   

FÓRUM DE CULTURA DO GBJ   
GRUPO DE PESSOAS IDOSAS   

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE MARROCOS   
MOVIMENTO DE SAÚDE MENTAL COMUNITÁRIA   

JOVENS AGENTES DE PAZ   
UNIÃO DOS MORADORES DO BAIRRO CANINDÉZINHO   

INSTITUTO AMBIENTAL E CULTURAL VIRAMUNDO   
ORGANIZAÇÃO SOLIDU   

Fonte: Elaboração própria 
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O gráfico 9, faz referência a forma como as entidades se avaliam em relação ao 

planejamento, a gestão, as questões jurídicas, as questões financeiras, a direção, e a formação.  

Em cada coluna há a quantidade de entidades que se avaliaram suas participações como péssima 

(cor azul claro), ruim (cor laranja), boa (cor cinza), muito boa (cor amarela), excelente (cor azul 

escuro) e N/A – Não se aplica (verde). 

 

Gráfico 9 – Avaliação das Entidades 

 
Fonte: Elaboração própria 

Em relação ao planejamento da entidade temos uma entidade que se auto avalia como 

péssima, e uma como ruim. Temos quatro entidades que avaliam o planejamento como bom, 

treze como muito bom, nove como excelente e um que não se aplica.  

Com relação à gestão da entidade, uma se avalia como péssima, sete se avaliam como 

boa, nove como muito boa, dez como excelentes e duas não se aplicam. Com relação as questões 

jurídicas duas entidades se avaliam como péssimas, uma como ruim, cinco como boas, cinco 

como muito boas, dez como excelentes e seis não se aplicam. Com relação a avaliação 

financeira seis entidades se avaliaram como péssima, quatro como ruim, sete como boa, seis 

como muito boa, três como excelentes e a pergunta não se aplica a três entidades.  

Com relação a direção das entidades duas se avaliaram como péssimas, dez como boas, 

sete como muito boas, seis como excelentes e quatro não se aplicam. Com relação a formação 

as respostas das entidades ficaram equiparadas em relação a classificação, ou seja, cinco 
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entidades informaram ter formação péssima, outras cinco ruim, outras cinco boas, outras cinco 

muito boa e cinco excelente, a pergunta não se aplicava a três entidades.  

A organização da tabela ocorre da seguinte forma: na primeira coluna, à esquerda, está 

o nome da entidade associada, a segunda coluna se refere ao planejamento anual, a terceira 

coluna se refere às reuniões mensais, a quarta coluna se refere às reuniões de comissões e a 

quinta e última coluna se refere às atividades. Nos casos em que a coluna estiver preenchida de 

cinza, são os casos em que a entidade teve uma excelente participação nas reuniões da Rede 

DLIS do GBJ. 

 A tabela 11 se organiza da seguinte forma, na primeira coluna está o nome das entidades 

associativas, nas colunas seguintes: planejamento, gestão, jurídico, financeiro, direção e 

formação respectivamente. Nos casos em que a coluna com linha respectiva à entidade estiver 

preenchida de cinza, são os casos em que a entidade se avaliou como excelente. A tabela 

continua na página seguinte.  

 

Tabela 11 – Auto Avaliação Da Entidade - Excelente 

ASSOCIADA 
PLANEJA-
MENTO 

GESTÃO JURÍDICO FINANCEIRO DIREÇÃO FORMAÇÃO 

A IGREJA DE JESUS 
CRISTO 

      

ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA DOS 
MORADORES VILA 
PLANALTO VITÓRIA 

      

ASSOCIAÇÃO DE 
CATADORES DE 
MATERIAL 
RECICLÁVEL DO 
GRANDE BOM 
JARDIM 

      

ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA DOS 
MORADORES DO 
PARQUE DE NAZARÉ 

      

ASSOCIAÇÃO 
DELMIRO GOUVEIA 

      

ASSOCIAÇÃO 
PROJETO PAZ 

      

CENTRO 
COMUNITÁRIO E 
SOCIAL DA GRANJA 
LISBOA 
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ASSOCIADA PLANEJA-
MENTO 

GESTÃO JURÍDICO FINANCEIRO DIREÇÃO FORMAÇÃO 

CENTRO DE 
CIDADANIA E 
VALORIZAÇÃO 
HUMANA 

      

CENTRO DE DEFESA 
DA VIDA HERBERT 
DE SOUZA 

      

CEBs SANTA 
CECÍLIA/PARÓQUIA 
DE SANTA CECÍLIA 

      

CENTRO EM 
EDUCAÇÃO EM 
GÊNERO E 
IGUALDADE SOCIAL 

      

CONSELHO 
COMUNITÁRIO DO 
PARQUE SANTO 
AMARO 

      

ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL SANTA 
TEREZINHA DO 
MENINO JESUS 

      

ESPAÇO GERAÇÃO 
CIDADÃ DE ARTE E 
CULTURA 

      

GRUPO DE PESSOAS 
IDOSAS 

      

ASSOCIAÇÃO DOS 
MORADORES DA 
COMUNIDADE 
MARROCOS 

      

MOVIMENTO DE 
SAÚDE MENTAL 
COMUNITÁRIA 

      

INSTITUTO 
AMBIENTAL E 
CULTURAL 
VIRAMUNDO 

      

Fonte: Elaboração própria 
 
 

O gráfico abaixo apresenta a auto avaliação das componentes da Rede DLIS do GBJ. 

Foram utilizados os seguintes critérios: péssima (cor azul claro), ruim (cor laranja), boa (cor 

cinza), muito boa (cor amarela), excelente (cor azul escuro) e N/A – Não se aplica (cor verde).  
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Gráfico 10 – Auto Avaliação Das Componentes Da REDE DLIS Do GBJ 

 
Fonte: Elaboração própria 

Com relação ao desenvolvimento de projetos e atividades, cinco entidades informaram 

ser péssimo, três ruim, quatro informaram ser boas, dez muito boa, seis excelente e dois não se 

aplica. Com relação aos resultados alcançados dois informaram ser péssima, dois ruim, três 

informaram ser boa, nove muito boa, onze excelente e dois não se aplica.  

Com relação ao alcance da missão e dos objetivos da entidade dois informaram ser ruim, 

dois informaram bom, quatorze muito bom, nove excelente e dois não se aplica. E com relação 

ao atendimento das necessidades dos associados dois informaram ruim, onze informaram bom, 

oito muito bom, cinco excelente e três não se aplica.  

A tabela 12, abaixo, apresenta as entidades que se avaliaram como excelentes em relação 

ao desenvolvimento de projetos e atividades, resultados alcançados, alcance da missão e dos 

objetivos da entidades e atendimento das necessidades dos associados.  

A tabela está organizada da seguinte forma, na primeira coluna está o nome das 

entidades, nas colunas seguintes estão: projetos e atividades, resultados, missão e objetivos e 

necessidades dos associados e público alvo, respectivamente.  Nos casos em que a coluna com 

linha respectiva à entidade estiver preenchida de cinza, são os casos em que a entidade se 

avaliou como excelente.  
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Tabela 12 – Atuação Da Entidade - Excelente 

ASSOCIADA 
PROJETOS E 
ATIVIDADES 

RESULTADOS 
MISSÃO E 

OBJETIVOS 

NECESSIDADES 
ASSOCIADOS E PÚBLICO 

ALVO 

A IGREJA DE JESUS CRISTO     

ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA DOS 
MORADORES VILA 
PLANALTO VITÓRIA 

    

ASSOCIAÇÃO DE 
CATADORES DE MATERIAL 
RECICLÁVEL DO GRANDE 
BOM JARDIM 

    

ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA DOS 
MORADORES DO PARQUE 
DE NAZARÉ 

    

ASSOCIAÇÃO DELMIRO 
GOUVEIA 

    

ASSOCIAÇÃO PROJETO PAZ     

ASSOCIAÇÃO ESPIRÍTIA E 
UMBANDA SÃO MIGUEL 

    

CARTOLA     

CENTRO COMUNITÁRIO E 
SOCIAL DA GRANJA 
LISBOA 

    

CENTRO EM EDUCAÇÃO 
EM GÊNERO E IGUALDADE 
SOCIAL 

    

ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
SANTA TEREZINHA DO 
MENINO JESUS 

    

FÓRUM DE CULTURA DO 
GBJ 

    

GRUPO DE PESSOAS 
IDOSAS 

    

MOVIMENTO DE SAÚDE 
MENTAL COMUNITÁRIA 

    

INSTITUTO AMBIENTAL E 
CULTURAL VIRAMUNDO 

    

SOLIDU     

Fonte: Elaboração própria 

 
O gráfico 11 apresenta a avaliação das entidades com relação às parcerias acadêmicas, 

profissionais, nacionais e internacionais e outras das componentes da Rede DLIS do GBJ. 

Foram utilizados os seguintes critérios: péssima (cor azul claro), ruim (cor laranja), boa (cor 

cinza), muito boa (cor amarela), excelente (cor azul escuro) e N/A – Não se aplica (cor verde).  
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Gráfico 11 – Parcerias 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Três entidades informaram que suas parcerias acadêmicas são péssimas, seis 

informaram ser ruins, quatro definiram como boas, sete como muito boas, três como excelentes 

e seis não se aplicam pelo fato de as entidades não terem parcerias. Sete entidades informaram 

que a parceria com entidades profissionais são péssimas, três como ruim, três como boa, seis 

como muito boa, três como excelente e sete não se aplica porque a entidade entrevistada não 

tinha parceria.  

Três entidades informaram que a parceria com outras entidades é péssima, uma entidade 

informou que é ruim, uma informou que a parceria é boa, nove informaram que a parceria com 

outras entidades é muito boa, doze informaram que a parceria é excelente e a questão não se 

aplicou a três entidades, por estas não terem parcerias com outras entidades. Onze entidades 

informaram que a parceria com entidades nacionais e internacionais é péssima, uma informou 

que é ruim, três informaram que a parceria é boa, três informaram que a parceria é muito boa, 

quatro informaram que a parceria é excelente e a questão não se aplicou a cinco entidades pelo 

mesmo motivos das anteriores.  

A tabela 13 apresenta a relação de entidades que que possuem parcerias. O nome das 

entidades associativas está na primeira coluna, nas colunas seguintes estão os tipos de parcerias.  

Nos casos em que a coluna com linha respectiva à entidade estiver preenchida de cinza, são os 

casos em que a entidade se avaliou como excelente. Para os casos em que as entidades não 

3
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7
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33 3
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4

6
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ACADÊMICAS PROFISSIONAIS OUTRAS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS

Péssima Ruim Boa Muito Boa Excelente N/A
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estiverem preenchidas com a cor cinza pode ser que a entidade tenha parceria, mas que não 

tenha denominado como excelente.  

Tabela 13 – Parcerias e Articulações - Excelentes 

ASSOCIADA ACADÊMICAS PROFISSIONAIS 
NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS 

A IGREJA DE JESUS CRISTO    

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE 
MATERIAL RECICLÁVEL DO GRANDE 

BOM JARDIM 

   

CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT 
DE SOUZA 

   

CENTRO EM EDUCAÇÃO EM GÊNERO E 
IGUALDADE SOCIAL 

   

MOVIMENTO DE SAÚDE MENTAL 
COMUNITÁRIA 

   

JAP    

UNIÃO DOS MORADORES DO BAIRRO 
CANINDÉZINHO 

   

Fonte: Elaboração própria 
 

4.6 ENTIDADES MAIS FRAGILIZADAS 

As tabelas a seguir são destinadas a apresentar a lista de entidades mais fragilizadas e 

os em quais aspectos estas entidades estão mais fragilizadas. A dinâmica para entendimento das 

tabelas a seguir segue o mesmo critério das tabelas anteriores, em que o nome da entidade está 

na primeira coluna, à esquerda, e nas colunas seguintes há tipologias como entidade sem sede, 

sede em situação ruim, regularização jurídica administrativa – péssima, falta de recursos 

financeiros, falta de parcerias, não tem projetos, relação entre entidade, associados e público 

alvo está péssima.  
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Tabela 14 – Entidades Mais Fragilizadas 

ENTIDADE 
SEM 
SEDE 

SEDE EM 
SITUAÇÃO 

RUIM 

REGULARIZAÇÃO 
JURÍDICO 

ADMINISTRATIVA 
PÉSSIMA 

SEM RECURSOS 
FINANCEIROS 

SEM 
PARCERIAS 

SEM 
PROJETOS 

ASSOCIADOS E 
PÚBLICO ALVO 

PÉSSIMA 

ACAV        

ACMVP        

ACPJ        

AEUSM        

AMBJ        

ASCABOMJA        

ASCOPAN        

ASSOCIAÇÃO 
DELMIRO 
GOUVEIA 

       

ASSOCIAÇÃO 
PROJETO PAZ 

       

CARTOLA        

CCVH        

CEBS STA 
CECILIA 

       

CEGIS        

COMPASA        

CULTURAL STA 
TEREZINHA 

  
    

 

FÓRUM DE 
CULTURA DO 

GBJ 
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ENTIDADE 
SEM 
SEDE 

SEDE EM 
SITUAÇÃO 

RUIM 

REGULARIZAÇÃO 
JURÍDICO 

ADMINISTRATIVA 
PÉSSIMA 

SEM RECURSOS 
FINANCEIROS 

SEM 
PARCERIAS 

SEM 
PROJETOS 

ASSOCIADOS E 
PÚBLICO ALVO 

PÉSSIMA 

GRUPO DE 
PESSOAS IDOSAS 

CAM. COM 
CRISTO 

       

MAP SIQUEIRA        

MARROCOS        

SETE DE 
SETEMBRO 

       

SOLIDU        

UMBC        

VIRAMUNDO        

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 15 - Auto Percepções Sobre A Entidade – Péssima E Ruim 

ENTIDADE 
PLANEJAMENTO 

E GESTÃO 
JURÍDICA FINANCEIRA 

ATUAÇÃO 
DA 

DIREÇÃO 

FORMAÇÃO 
DA 

DIREÇÃO 

RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

MISSÃO E 
OBJETIVOS 

NECESSIDADES 
ASSOCIADOS E 
PÚBLICO ALVO 

ACAV         
ACMVP         

ACPJ         
AEUSM         
AMBJ         

ASCABOMJA         
ASSOCIAÇÃO 

DELMIRO 
GOUVEIA 

        

ASSOCIAÇÃO 
PROJETO PAZ 

        

CCVH         
CEGIS         

COMPASA         
CULTURAL 

STA 
TEREZINHA 

 
    

   

GRUPO DE 
PESSOAS 

IDOSAS CAM. 
COM CRISTO 

        

MAP 
SIQUEIRA 

        

MARROCOS         
SOLIDU         
UMBC         

VIRAMUNDO         

Fonte: Elaboração própria 
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5 CONCLUSÕES PRELIMINARES 

A pesquisa permitiu perceber vetores de ação visando a consolidação e desenvolvimento 

interinstitucional da REDE, cabendo destacar, preliminarmente: 

 Já há referências/conceitos/conhecimentos/saberes relevantes, que são mobilizados e 

operados individual, coletiva e interinstitucionalmente. Cabe identificar, consolidar, 

difundir, desenvolver, entendendo-os enquanto patrimônio social, político e cultural da 

REDE. Cabe perguntar: Quais os conhecimentos da/na rede? Para que servem? Quais 

os novos conhecimentos? Como desenvolvê-los e difundi-los? 

 Quais os sentimentos, percepções e significados partilhados que permitem falar de: (I) 

horizontes de sentido partilhados, envolvendo expectativas, motivações e 

contrapartidas; (II) uma identidade da Rede, o que ela é, qual seu caráter e seu sentido; 

(III) o que unifica, o que agrega, o que vincula? 

 Organização, estruturação e dinâmica da rede; Quais as mudanças possíveis? 

 Quais processos e ações educacionais e de desenvolvimento interinstitucional a 

desenvolver? 

Uma estratégia de consolidação e desenvolvimento interinstitucional inovador da REDE 

DLIS pode articular as categorias patrimônio, memória e educação popular (considerando aqui 

as articulações entre educação formal, não formal e informal, assim como entre conhecimentos 

tácitos e codificados). A estratégia articularia a identificação, problematização, consolidação e 

desenvolvimento dos patrimônios culturais de caráter interdisposicionais mobilizados pela 

REDE, valorizando simultaneamente as distinções e articulações entre comum e diverso, e 

criando condições para o enfrentamento coletivo das situações-limite e das visões-limite 

vivenciadas. A partir dessa ideia-guia, serão desenvolvidas considerações finais com foco no 

caráter sociológico e político das questões. 

A estruturação e as experiências cotidianas e reiteradas proporcionadas pela REDE 

constituem formas organizativas, modos associativos e ações coletivas complexas que 

subsidiam, apoiam e efetivam o enfrentamento de múltiplas formas de violência e violações de 

direitos fundamentais. Inclusive exercendo certo caráter terapêutico, considerando-se as redes 

de sociabilidade, os apoios mútuos e as solidariedades exercitadas, ajudando os indivíduos e 

coletividades a lidar com as violências e violações de modo a buscar a preservação da vida e da 

saúde. De todo modo, percebe-se que a Rede vivencia dificuldades para constituir formas 
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cotidianas inovadoras de convivência com as populações locais no Território – famílias, 

comunidades, segmentos sociais, etc. Torna-se importante constituir dispositivos, situações, 

espaços e atividades que permitam a ocupação criativa de espaços públicos urbanos e a 

instituição de vínculos entre as pessoas, coletivos e entidades que compõem a Rede e as 

populações locais, inclusos os segmentos mais distanciados das lutas políticas. Por fim, cabe 

cuidar da identificação, consolidação e desenvolvimento de mecanismos cotidianos que 

fortaleçam e ampliem a convivência interpessoal e interinstitucional dentre os que compõem a 

Rede, ampliando processos de constituição de horizontes de sentido, contextos existenciais e 

esquemas cognitivos/interpretativos partilhados, fortalecendo as dinâmicas de reconhecimento 

mútuo e a (re)ativação de vínculos, micropactuações e microcomprometimentos, inclusive 

através das místicas. Esses três vetores de atuação inscrevem-se no âmbito do que foi 

denominado “Cuidando de Nós”. 

A reflexão sobre os formatos organizativos, as estruturas interinstitucionais e os 

modos associativos constituídos na/pela REDE podem deter maior densidade e complexidade 

ao se efetivar uma análise dos campos político institucionais e das conjunturas e estruturas 

societais que delimitam condicionantes e desafios à atuação. Mais do que isso, ao se ter clareza 

das demandas assumidas, dos públicos alvos/beneficiários das ações, das formas de ação 

coletiva efetivadas e das posições ocupadas, papeis e funções desempenhados pela Rede DLIS 

no universo das organizações civis. 

No cotidiano da REDE são essenciais os processos através dos quais os agentes se 

percebem e representam, individual, coletiva e institucionalmente. Esses processos 

fundamentam as dinâmicas de reconhecimento e a reconstituição contínua das expectativas e 

motivações individuais, coletivas e institucionais, inclusas as contrapartidas mútuas, materiais 

e imateriais associadas. 

Nesse contexto, cabe questionar quais são as disposições sociais que 

mediam/fundamentam as práticas e escolhas sociais? Mais do que isso, quais horizontes de 

sentido são projetados socialmente pelos agentes que compõem a REDE? Quais os marcos 

referenciais e/ou esquemas interpretativos/cognitivos constituídos e operados na REDE? Quais 

as redes de sociabilidade, as interações cotidianas, as experiências, os vínculos sociais, as 

relações estabelecidas entre pessoas, coletivos e entidades e as potencialidades e restrições 

geradas? Particularmente ao se entender que as configurações formadas entre pessoas, coletivos 

e entidades delimitam potencialidades e constrangimentos/restrições. Quais processos 
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educacionais podem ser desenvolvidos, articulando educação formal, não formal e informal, 

assim como saberes tácitos e codificados? Quais as visões-limite e as situações-limite 

vivenciadas? 

A existência da REDE possibilita e induz a convivência cotidiana, a mobilização social 

reiterada e a articulação política de um conjunto bastante diverso de indivíduos, coletividades 

e instituições. 

A reiteração cotidiana de situações de interação face a face e a partilha de experiências 

em diversas escalas físico-geográficas, em um contexto de intencionalidades que visam a 

organização e a atuação ético-política e tecnicamente mediadas, é a base que permite a 

constituição coletiva e a reprodução de contextos existenciais e de horizontes de sentido 

comuns, minimamente pautados por expectativas, motivações, contrapartidas materiais e 

imateriais e esquemas cognitivos/interpretativos comuns. Porém, ao mesmo tempo, os dados 

revelam que há discrepâncias, contradições e divergências envolvendo as expectativas e 

motivações, as contrapartidas materiais e imateriais e os esquemas cognitivos/interpretativos.  

Os agentes que compõem a REDE compartilham disposições sociais e capitais, 

entendidos enquanto recursos de poder, de variadas ordens – culturais, sociais, políticos, 

técnicos, institucionais, dentre outros. Também desenvolvem modos próprios de formação das 

decisões e de reconstituição contínua dos vínculos, micropactuações e microcomprometimentos 

que subjazem à coletivização das ações. Cabe falar, portanto, na constituição de um tecido 

associativo que permite a reinserção política e tecnicamente qualificada dos agentes envolvidos, 

agora enquanto REDE DLIS, em diferentes campos político-institucionais de atuação, 

ampliando suas potencialidades de interferência na produção social do espaço urbano – em suas 

dimensões materiais e imateriais – e no enfrentamento da questão social. 

É possível indicar a existência de referências cognitivo-interpretativas de caráter 

interdisposicional que permitem a reiteração continuada de dinâmicas de reconhecimento 

mútuo e de redefinição de fronteiras político-simbólicas internas à REDE e ao território, mas 

também no âmbito da cidade e do país, que permitem aos indivíduos, coletividades e entidades 

situarem-se socialmente. Dito de outra forma, é possível falar na reconstituição reiterada de 

identidades – individuais, coletivas e institucionais – construídas com base em interpretações e 

narrativas coletivamente formadas e compartilhamento interdisposicional. As posturas, 

escolhas e identidades são, pelo menos parcialmente, definidas através das tensões, inter-

relações, condicionamentos e interpelações mútuas – no interior da REDE, no território do GBJ 

e na cidade. 
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Sintetizando questões sociológicas e políticas, é possível afirmar que a REDE detêm 

como dimensões essenciais: (I) estruturação e desenvolvimento interinstitucional; (II) 

constituição de vínculos, microcomprometimentos, micropactuações; (III) formas de 

mobilização social e tipos de atividades; (IV) modos de inserção em diferentes campos político-

institucionais e relações com a sociedade política; (V) requerendo dinâmicas que permitam a 

articulação de processos educacionais formais, não formais e informais e de conhecimentos 

tácitos e codificados; (VI) carreando disputas simbólicas e dinâmicas de reconhecimento mútuo 

e de reconstituição identitária; (VII) evidenciando historicamente tipologias, ciclos e 

reconfigurações. 

A REDE se constitui enquanto um formato organizativo com certo grau de formalidade 

e complexidade, que buscando objetivos próprios e competindo com outros agentes por 

recursos e demandas, desenvolve estratégias “para mobilizar suportes, neutralizar e/ou 

transformar elites públicas em simpatizantes, e mudar metas” (Carlos, 2011, p. 155). Nessa 

perspectiva, desenvolve estratégias e táticas para mobilizar recursos e atingir seus objetivos 

(Carlos, 2011, p. 155). No decorrer de sua atuação, defronta-se com situações-limite, 

demarcadas por condicionamentos internos e externos, e visões-limite. Seu enfrentamento 

articula-se ao desenvolvimento de recursos internos e aos contextos externos em suas 

dimensões e dinâmicas estruturais e disposicionais, evidenciando maiores ou menores 

oportunidades, que favorecem e/ou dificultam a ação coletiva. 

Internamente, na REDE há entidades que exercem o papel de articuladoras, 

assumindo funções essenciais de intermediação de interesses e de coordenação da ação coletiva.  

Outros questionamentos teórico-empíricos devem ser indicados: (1) o 

questionamento sobre o caráter, os condicionamentos e as potencialidades inscritas nas ações 

da REDE DLIS do GBJ, visando a consolidação e desenvolvimento interinstitucional inovador; 

(2) como gerar capacidades para acionar ações coletivas, sequenciais e cumulativas que 

permitam obter relativo sucesso no enfrentamento das questões e problemas vivenciados; (3) a 

centralidade da educação contextualizada e contínua enquanto exigência que deve perpassar o 

cotidiano da Rede, dinamizando e integrando processos educacionais de caráter formal, não 

formal e informal, assim como conhecimentos tácitos e codificados. Considerando o contexto 

e as referências indicadas, cabe questionar: 
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 COMO é possível agregar forças, somar esforços? Avalia-se que há dispersão de 

forças, haveria muitas ações e lutas gerando sobrecarga de trabalho, exigência de 

investimentos muito grande de tempo, energia, recursos, sobreposição de ações, etc. 

 O QUE NOS UNIFICA? Quais os FIOS CONDUTORES ou ESTRATÉGIAS? 

 A constituição do território do GBJ enquanto cidade, no sentido de espaço onde se 

universalizam direitos, onde se vive e convive, onde coexistem pessoas, grupos, 

famílias, comunidades diversas, diferentes. 

 COMO CUIDARMOS DE NÓS? Como a REDE DLIS do GBJ cuida de si. Como 

dar continuidade ao CUIDAR DE SI. 

 COMO GERAR/REFORÇAR INTERAÇÕES E VÍNCULOS: dos membros da 

REDE entre si; das entidades e lideranças da REDE com a população local; das 

entidades e lideranças da REDE com outras entidades e lideranças. 

 COMO REFAZER A ESTRUTURAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DA REDE DLIS 

DO GBJ? 

 COMO REDEFINIR AS ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO E AS LÓGICAS 

DE AÇÃO? A TERRITORIALIZAÇÃO COMO VETOR DE ORGANIZAÇÃO 

DA REDE DLIS do GBJ. ATUAÇÃO: Atuação por território? Atuação por lutas 

prioritárias? Os segmentos da REDE DLIS do GBJ pensam, cada um deles, como 

intervir nas lutas prioritárias e nos territórios (efetuar um processo de 

territorialização), mas de modo integrado. SEGMENTOS: Cultura, patrimônio e 

memória; Infância, adolescência e juventude; Urbano e ambiental; Direitos 

humanos. Por exemplo, nas lutas das ZEIS, como fazer uma atividade integrada? Na 

luta do Pulmão Verde? Na luta do Rio Maranguapinho? Nas escolas? 

 

Avaliando os problemas e dificuldades enfrentados pelas componentes, é possível 

elencar uma tipologia: 

 PROBLEMAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL, DE ENGAJAMENTO, DE 

PROXIMIDADE NA CONVIVÊNCIA COTIDIANA COM A COMUNIDADE E DE 

CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULOS. Como promover a participação e o engajamento; 

dificuldades de constituir participação efetiva; ausência de alguns membros das 

entidades, sobrecarregando algumas pessoas; ampliar a quantidade de pessoas 

envolvidas, que possam assumir a construção e desenvolvimento das ações; como 
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estabelecer uma relação de proximidade e convivência cotidiana com os públicos alvos, 

com as comunidades, os grupos e segmentos sociais, as famílias e as pessoas; 

 PROBLEMAS DAS ENTIDADES. Dificuldades de sustentabilidade institucional; 

Problemas relativos à sede e à infraestrutura da entidade; Dificuldades de mobilidade e 

de alimentação dos membros das entidades; dificuldades de sistematização e registro 

das ações, documentos e dados; Ausência de recursos financeiros das entidades; 

Ausência de conhecimentos técnicos e de agentes profissionais que possam apoiar a 

gestão da entidade; Problemas de regularização jurídica da entidade; Sobrecarga de 

trabalho; impactos afetivos, psíquicos, corporais, emocionais decorrentes das vivências 

cotidianas; 

 PROBLEMAS POLÍTICOS E SOCIAIS. Ausência de legislação e de políticas públicas 

que garantam direitos; fragilidade ou não funcionamento dos sistemas públicos e dos 

equipamentos urbanos; Agravamento das violências urbanas, em várias escalas e 

dimensões; Preconceitos e discriminações cotidianamente vivenciados; Dificuldades 

socioeconômicas no território, problemas relacionados ao emprego e à renda; 

 

Como prioridades de atuação é possível indicar: 

 SEDES (SEM SEDE OU SEDE EM SITUAÇÃO RUIM): sete entidades sem sede e 

nove entidades com sedes com situação ruim; 

 SATISFAÇÃO COM A REDE (TOTALMENTE INSATISFEITOS MUITO 

INSATISFEITOS OU INSATISFEITOS): 4 associados entre totalmente insatisfeito, 

muito insatisfeito ou insatisfeito com a REDE; 

 MOTIVAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REDE (POUCO MOTIVADO OU SEM 

INTERESSE EM PARTICIPAR): 9 associadas pouco motivadas ou sem interesse em 

participar da REDE; 

 PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA REDE (Inexistente, muito fraca ou fraca): 

sete no planejamento anual; dez nas reuniões mensais; quatorze nas comissões; oito nas 

atividades, lutas e mobilizações; 

 RELAÇÃO COM ASSOCIADOS E COM PÚBLICO ALVO (PÉSSIMA OU RUIM): 

quatro tem relação péssima ou ruim com associados; uma tem relação ruim com público 

alvo; 

 AUTOPERCEPÇÕES (PÉSSIMAS E/OU RUIM): dois péssima ou ruim no 

planejamento; uma ruim na gestão; três péssima ou ruim no jurídico; dez péssimas ou 
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ruim no financeiro; duas péssimas na atuação da direção; dez péssimas ou ruim na 

formação da direção; oito péssimas ou ruim nos projetos e atividades; quatro péssima 

ou ruim nos resultados; dois ruim na missão e nos objetivos; dois ruim no atendimento 

das necessidades dos associados; 

 ARTICULAÇÕES E PARCERIAS (PÉSSIMAS E/OU RUIM): nove péssima ou ruim 

com acadêmicas; dez péssima ou ruim com profissionais; quatro péssima ou ruim com 

outras; quatorze péssima ou ruim com nacionais e internacionais;  
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APÊNDICES 

Apêndice 1 – Tipologia Entidades 

TIPOLOGIA NOME NOME FORMAL 

ARTICULADORAS 

CCVH CENTRO DE CIDADANIA E VALORIZAÇÃO HUMANA 

CDVHS CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUZA 

EGC ESPAÇO GERAÇÃO CIDADÃ DE ARTE E CULTURA 

MSMC MOVIMENTO DE SAÚDE MENTAL COMUNITÁRIA 

RELIGIOSAS 

A IGREJA DE 
JESUS CRISTO 

A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS 
DIAS – ESTACA FORTALEZA – BRASIL – BOM JARDIM 

CEBS STA 
CECILIA 

PARÓQUIA DE SANTA CECÍLIA 

GRUPO DE 
PESSOAS IDOSAS 

CAM. COM 
CRISTO 

GRUPO DE PESSOAS IDOSAS CAMINHANDO COM 
CRISTO 

AEUSM ASSOCIAÇÃO ESPIRÍTIA E UMBANDA SÃO MIGUEL 

ARTE E CULTURA 

CULTURAL STA 
TEREZINHA 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL SANTA TEREZINHA DO 
MENINO JESUS 

FÓRUM DE 
CULTURA DO GBJ 

FÓRUM DE CULTURA DO GRANDE BOM JARDIM 

CARTOLA A VOZ DA PERIFÉRIA 

MEIO AMBIENTE E 
MATERIAL 

RECICLÁVEL 

VIRAMUN
DO 

INSTITUTO AMBIENTAL E CULTURAL VIRAMUNDO 

ASCABOMJA 
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES/AS DE MATERIAL 

RECICLÁVEL DO BOM JARDIM 
 

MONITORAMENTO 
JAP JOVENS AGENTES DE PAZ 

MAP SIQUEIRA MOVIMENTO DE ARTICULAÇÃO POPULAR 

ASSOCIAÇÕES, 
UNIÃO E CENTRO 
– COMUNITÁRIAS 

SOLIDU ORGANIZAÇÃO SOLIDU 

CEGIS 
CENTRO EM EDUCAÇÃO EM GÊNERO E IGUALDADE 

SOCIAL 

ACAV ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO ANEL VIÁRIO 

ACMVP 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES VILA 

PLANALTO VITÓRIA 

ACPJ ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE JERUSALÉM 

AMBJ ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BOM JARDIM 

ASCOPAN 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO 

PARQUE DE NAZARÉ 

ASSOCIAÇÃO 
DELMIRO 
GOUVEIA 

ASSOCIAÇÃO DELMIRO GOUVEIA 

ASSOCIAÇÃO 
PROJETO PAZ 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DELMIRO GOUVEIA 
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CCSGL CENTRO COMUNITÁRIO E SOCIAL DA GRANJA LISBOA 

COMPASA CONSELHO COMUNITÁRIO DO PARQUE SANTO AMARO 

MARROCOS 
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE 

MARROCOS 

SETE DE 
SETEMBRO 

COMUNIDADE SETE DE SETEMBRO 

UMBC UNIÃO DOS MORADORES DO BAIRRO CANINDÉZINHO 
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Apêndice 2. Fotografias das entrevistas 

2.1 A Igreja de Jesus Cristo 

 

 

 

2.2 ACAV 
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2.3. ACMVP 
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2.4. Associação Delmiro Gouveia

 

2.5. Associação Projeto Paz 
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2.6. CCSGL 

 

2.7. CEBs Santa Cecília 
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2.8. CEGIS 

 

2.9. COMPASA 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. Cultural Santa Terezinha 
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2.11. AMBJ 

 

2.12. ASCABOMJA 

 

2.13. CCVH 
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2.14. AEUSM 

 

 

 

 

 

 

 

2.15. UMBC 
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2.16. Grupo de Pessoas Idosas Caminhando com Cristo 

 

2.17. JAP 

 

2.18. MAP Siqueira 
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2.19. Marrocos 

 

2.20. MSMC 
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Apêndice 3. Questionário  

QUESTIONÁRIO Nº________ 
 
 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA REDE DLIS GBJ 
PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2017 
LOCAL: TERRITÓRIO DO GRANDE BOM JARDIM 
 
 

Esclarecimento e consentimento da entrevista. 

Este Questionário faz parte das ações da REDE DLIS GBJ, programadas no planejamento 
anual da entidade, realizado em janeiro de 2017, na linha de ação CUIDANDO DE NÓS. Como o nome 
indica a Comissão de Articulação da REDE DLIS GBJ está buscando conhecer cada vez mais as 
entidades que compõem a REDE, promovendo uma aproximação e tentando entender como é possível 
fortalecer a própria REDE, a mobilização social e as ações coletivas, fortalecendo as próprias entidades 
que a compõem, inclusive buscando alternativas para enfrentar de modo solidário os desafios e 
dificuldades vivenciados. Portanto, a participação de cada entidade, e das lideranças que a compõem, é 
fundamental, consentindo na VISITA, na aplicação desse questionário e na realização de uma entrevista 
com as lideranças, que será gravada e transcrita para análise. A pesquisa possui finalidade acadêmica e, 
ao mesmo tempo, de fortalecimento institucional, político e técnico, das entidades e da REDE DLIS do 
GBJ. 

 
 
I PERFIL DA ENTIDADE (marque apenas uma alternativa por questão) 
 

1. Entidade 
Nome Formal:_________________________________________________ 
Nome Informal: _______________________________________________ 
 

2. Data/Período de Criação:_______________________________________ 
 

3. História de Criação. Fale um pouco sobre a criação da entidade (quando foi criada, por quem, 
o que motivou a criação). 
 

4. Sede. A entidade possui sede? Onde se situa? 
 

5. Qual a situação de posse/propriedade? 
(   ) Própria   (   ) Alugada   (   ) Cedida   (   ) Ocupação   (   ) Outra. Qual:________________   
 

6. Qual a situação arquitetônica e urbanística da sede (descrever paredes, piso, telhado, cômodos, 
situação do entorno e outras informações relevantes)? 
 

7. Qual o território de atuação e o Público-Alvo (Onde a entidade atua e quem ela atende)? 
 

8. A entidade possui associados? Se sim, quantos? ______________ 
 

9. A situação jurídico-administrativa da entidade está regularizada? 
 (   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei   
Se não, quais as pendências? 
 

10. Qual a Missão, a Visão e os Objetivos da Entidade? 
 

11. Quais as principais lideranças da entidade? No passado e no presente. 
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12. Qual a origem dos recursos financeiros da entidade? 

 
13. Quais os recursos de que a entidade dispõe? 

 
Máquinas e Equipamentos:____________________________ Financeiros (anual): 
_____________________ 
Imóveis: _____________________ Humanos (contratados e voluntários): 
___________________________ 
 

14. Quais os principais parceiros da entidade?  
 

15. Quais os principais projetos e ações da entidade (indicação e descrição)? 
 

16. Quais os principais problemas e dificuldades enfrentados pela entidade? 
 

 
II – RELAÇÃO COM A REDE DLIS DO GBJ (marque apenas uma alternativa nas 
questões 21, 22 e 24) 

 
17. O que a Entidade entende que é a REDE DLIS? 

 
18. A REDE DLIS GBJ é importante? Se sim, explicar por que ela é importante. 

 
19. A entidade está satisfeita com a REDE DLIS GBJ? Indique o grau de satisfação da entidade 

com a REDE DLIS (Orientações: indique 0 para totalmente insatisfeito e 5 para totalmente 
satisfeito) 
( 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5) 
 

20. Indique os motivos de insatisfação com a REDE DLIS. 
 

21. Indique os motivos de satisfação com a REDE DLIS. 
 

22. Qual a Motivação da entidade para participar da REDE DLIS GBJ? 
(   ) Muito motivado  
(  ) Motivado 
(   ) Pouco motivado 
(   ) Não tenho interesse 
 

23. Como a entidade avalia a própria participação nas ações da REDE DLIS? (Orientações: 
indique 0 para ausência de participação e 5 para uma participação efetiva nos aspectos 
abaixo). Se a participação for inexistente ou baixa, seguir para questão 24. Se a participação 
for boa ou efetiva, seguir para questão 25. 
(   ) Planejamento anual   ( 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5) 
(   ) Reuniões mensais  ( 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5) 
(   ) Reuniões das Comissões  ( 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5) 
(   ) Atividades de luta e de mobilização. Quais?  ( 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5) 
(   ) Outras. Quais?  ( 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5) 
 

24. Por que a entidade participa pouco ou não participa das ações da REDE DLIS GBJ? 
 

III – AVALIAÇÃO DA ENTIDADE 
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Orientações: atribua, na tabela abaixo, a nota que reflete sua avaliação sobre os aspectos relacionados a 
ENTIDADE, utilizando a escala abaixo. Caso você não queira avaliar ou acredite que não tenha 
informações para avaliar poderá marcar o item “N/A” (Não se Aplica) na escala. 

 
1-Péssimo; 2-Ruim; 3-Regular;        4-Bom;       5-Excelente;          N/A-Não se Aplica 

 
RELAÇÃO DA ENTIDADE COM OS ASSOCIADOS E O 
PÚBLICO ALVO 

1 2 3 4 5 N/A 

Relação com os associados       
Relação com o público alvo       
PLANEJAMENTO E GESTÃO 1 2 3 4 5 N/A 
Planejamento da Entidade       
Gestão da Entidade       
Situação jurídica       
Situação financeira       
Organização e atuação da Direção da Entidade       
Atividades de formação para diretoria e associados       
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E RESULTADOS 1 2 3 4 5 N/A 
Formulação e execução de projetos e outras atividades       
Resultados alcançados       
Alcance da Missão e dos Objetivos da entidade       
Atendimento das necessidades dos associados e do público alvo       
ARTICULAÇÃO E PARCERIAS 1 2 3 4 5 N/A 
Articulação e parcerias com entidades acadêmicas       
Articulação e parcerias com entidades profissionais       
Articulação e parcerias com outras entidades       
Articulação e parcerias nacionais e internacionais       
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