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Apresentação
Esta nova edição da Coleção Presta Atenção! apresenta pontos importantes para a 

implantação de projetos e programas de base comunitária.

 

O Brasil ainda tem muitos problemas nas áreas de saúde, educação, formação 

profissional, saneamento, habitação e geração de renda. Problemas que acabam por 

expressar as profundas desproteções sociais vivenciadas pelos brasileiros.

O Estado não consegue sozinho dar conta do volume de ações e a cada ano novas 

organizações e novos projetos solidários vão nascendo para colaborar neste mutirão 

pela construção da cidadania plena.

 

Mas implantar um projeto em uma comunidade não pode e nem deve ser uma decisão 

de um grupo que está com vontade de ajudar e apoiar pessoas.

 

Implantar um projeto precisa levar em conta uma série de questões e, sobretudo, manter 

um diálogo com a comunidade que será atendida.

 

O AfroReggae acredita no trabalho solidário, e mais que tudo, acredita que as forças 

sociais unidas podem e vão mudar as faces mais tristes do Brasil.

 

Mas não adianta uma boa ideia, um coração solidário ou motivação se não houver 

planejamento, recursos e parcerias com o poder público, setor privado e com a 

comunidade. 

 

Trabalho Comunitário é algo muito sério para começar de forma frágil e acabar de uma 

hora para a outra por falta de recursos ou planejamento. Quando um trabalho chega em 

uma comunidade pobre ele chega trazendo esperanças de uma vida melhor. Não é justo 

que esta esperança morra por falta de gestão e organização.

 

Vale PRESTAR MUITA ATENÇÃO em alguns pontos que apresentamos nesta edição 

para que sua ideia vire verdade e mude a vida das pessoas.

 

Vamos em frente.

 

Marcelo Reis Garcia

Autor e Coordenador Editorial da Coleção Presta Atenção!



1 - Reúna um grupo de pessoas e debata 
com eles o que cada um pode fazer e da 

forma que pode colaborar. 

2- Defina a Missão do Trabalho a ser 
desenvolvido por área temática: 
Saúde? Educação? Habitação? 

3- Escolha 5 comunidades da cidade 
com base nos indicadores sociais e 
não na facilidade para o grupo. 

4- Viste as 5 comunidades 
identificadas e converse com as 
lideranças comunitárias.

O que vocês mais precisam?

Habitação



6- Identifique a comunidade que tem 
problemas que se relaciona com a 
missão de trabalho que vocês definiram 
para o grupo. 

7- Procure a Prefeitura e compartilhe a 
intenção de querer colaborar com um 

projeto na comunidade. 

5- Realize reuniões com os moradores 
para que eles identifiquem os 3 principais 
problemas da comunidade.

Água

Gás

R$

Aluguel

Luz

745

8- Antes de implantar o projeto, 
organize fundos financeiros para que o 

trabalho tenha sustentabilidade e 
continuidade. 



A

9- Organize uma Comissão da Comunidade para 
acompanhar a implantação do projeto. 

10- Lembre-se que você não está fazendo 
um favor para a comunidade e desta 
forma a qualidade do serviço deve ser 

sempre a melhor. 

11- Nunca chegue na comunidade com 
certezas absolutas. As pessoas que 

moram na comunidade sabem muito 
mais do que você sobre os problemas 

vivenciados. 

O que vocês acham?



O projeto atendeu as expectativas?

O técnico soube orientá-lo?

A proposta do projeto é clara?

Qual a sua avaliação geral do projeto?

Sim Não

Sim Não

Sim Não

12- Estruture um sistema de avaliação do 
Projeto. Os moradores têm todo direito de 
avaliar o projeto.

Lixeira
do mundo 

Porta de
Saída

PROJETO

Favela da
Lixeira

Porta de
Saída

PROJETO

13- Capacite os moradores da 
comunidade para que eles possam, aos 
poucos, assumir a gestão do projeto.

Antes Depois

14- Seu projeto pode mudar a vida das pessoas, e é por isso 
que a responsabilidade e a qualidade são fundamentais.  



Em 1993 a favela de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, viveu o terror de uma chacina que matou 21 moradores. Aquela 

comunidade pobre, violenta e em plena guerra por conta do tráfico de drogas precisava de ajuda. Em 1994, a 

Organização Internacional Médicos Sem Fronteiras foi chamada para ajudar na reconstrução de Vigário Geral. A 

equipe organizou um questionário e visitou 100 casas para conhecer o que, de fato, a comunidade queria. Foi esta 

pesquisa ativa que levou que a ONG Médicos Sem Fronteiras, em Janeiro de 1995, implantasse, em um quartinho de 6 

metros quadrados, um pequeno serviço de saúde. A comunidade queria um Posto de Saúde. Vigário vivia, naquele 

tempo, uma guerra de comandos de tráficos diferentes. Não havia um único telefone na comunidade e o orelhão vivia 

quebrado.

Tudo era muito mais complicado do que hoje, mas Médicos Sem Fronteiras tinha se preparado para aquela Missão e 

com gestão, planejamento e uma equipe preparada e qualificada os resultados começaram a surgir. Em Junho de 1995, 

os Médicos Sem Fronteiras já havia comprado uma casa e organizado uma equipe formada por Pediatra, Psiquiatra, 

Dentista, Psicólogo, Assistente Social, Enfermeira e duas Agentes da Comunidade. Em Dezembro de 1995 uma nova 

casa foi comprada e já havia a presença de um Clínico Geral e de uma Ginecologista.

Em 1996, o Posto de Médicos Sem Fronteiras já respondia por consultas, exames e medicações. Havia chegado a hora 

de começar a planejar a capacitação dos moradores para que o Posto fosse, aos poucos, assumido pela comunidade, 

em parceria com a Prefeitura. Nesta época, as reuniões do Coordenador do Projeto com a Prefeitura eram semanais e 

o projeto ia sendo consolidado para que em 1998 fosse assumido pela Prefeitura com uma Organização da própria 

comunidade. Em 1997, a ONG Médicos sem Fronteiras organizou um Curso de Gestão de Projetos Comunitários 

para 10 moradores de Vigário Geral que no final do Ano fundaram o MOGEC - Movimento Organizado de Gestão 

Comunitária. Em 1998, a Secretaria Municipal de Saúde firmou o convênio com a NOVA ONG da Comunidade e 

Médicos Sem Fronteiras fez as doações das casas, móveis e uma pequena soma de recursos para que o Posto de Saúde 

seguisse nesta nova parceria e também se comprometeu a fazer a supervisão do projeto por mais 6 meses.

O mais importante que temos que notar nesta história é que Médicos Sem Fronteiras queria trabalhar em Vigário 

Geral, mas não queria decidir o que deveria ser feito e foi conversar com os moradores. Além disso, não começou com 

um projeto enorme. Começou pequeno e foi crescendo. Foi avançando. Foi conquistando a confiança e a parceria dos 

moradores e da Prefeitura. Um dos pontos mais notáveis deste trabalho foi a capacitação dos moradores para que eles 

assumissem o projeto em 1998. Foi a ONG Médicos sem Fronteiras, com o AfroReggae, que, em 01 de Dezembro de 

1995, chamou a atenção do Ministério da Saúde sobre a epidemia de Aids nas favelas do Rio. Todo o Trabalho 

desenvolvido por Médicos Sem Fronteiras em Vigário Geral, de 1994 a 1998, teve as seguintes premissas: 

planejamento; Parceria com o poder público; Parceria com as organizações sociais que já atuavam em vigário Geral; 

Participação da comunidade e construção diária para a sustentabilidade do projeto depois que Médicos sem 

Fronteiras saísse. Se foi possível em Vigário Geral nos distantes anos 90 do século passado é super possível nos tempos 

atuais.

Nao desista de ajudar. Precisando de apoio procure o AfroReggae.

Uma história real...
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Patrocínio Parceria Apoio
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