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O Grupo AfroReggae é uma organização que 
luta pela transformação social e, através da 
cultura e da arte, desperta potencialidades 
artísticas que elevam a autoestima de jovens 
das camadas populares. Tem por missão 
promover a inclusão e a justiça social, utilizando 
a arte, a cultura afro-brasileira e a educação 
como ferramentas para a criação de pontes que 
unam as diferenças e sirvam como alicerces 
para a sustentabilidade e o exercício da 
cidadania. 

O InfoReggae é uma publicação semanal e faz 
parte dos conteúdos desenvolvidos pela Editora 
AfroReggae. 

Sede Rio de Janeiro 
Rua da Lapa, nº 180 – Centro 
Rio de Janeiro (RJ) 
+55 21 3095.7200

Representação São Paulo 
Rua João Brícola, nº 24  
18º andar – Centro 
São Paulo (SP) 
+55 11 3249.1168

Contatos 
www.afroreggae.org 
facebook.com/afroreggaeoficial 
twitter.com/AfroReggae 
inforeggae@afroreggae.org 

É permitida a reprodução dos conteúdos desta 
publicação desde que citada a fonte. 
Reproduções para fins comerciais são 
proibidas. 
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Apresentação 

Nesta edição do InfoReggae apresentaremos o quinto e último Papo Reto sobre o trabalho 

desenvolvido pelo Consórcio Social Travessia em 10 cidades do Estado do Rio de Janeiro. 

Ainda vamos apresentar tudo que ja foi realizado desde maio de 2015. 

O Papo Reto desta vez será com os Coordenadores. José Junior, que é o Coordenador Geral, Naira 

Pereira, coordenadora Executiva e Danilo Costa que além de Coordenador Executivo Adjunto do 

AfroReggae também realiza a supervisão e gerenciamento de informações da metodologia do Risco 

Social Familiar e do IPM - Índice de Pobreza Multidimensional. 

O Consórcio Social Travessia é um desafio diário, pois integrar Politicas Públicas não é tarefa fácil no 

Brasil.  

Mas as 10 cidades com seus facilitadores, professores e trabalhadores do SUAS, em parceria com os 

9 Técnicos do AfroReggae que semanalmente se juntam e trabalham temas estratégicos, mostram que 

com unidade, motivação e apoio os avanços são possíveis. 

Ainda nesta edição vamos apresentar a a avaliação dos técnicos realizada pelas cidades. Tomamos a 

decisão de não identificar a cidade nem o técnico responsável. Chamaremos de Cidade/Técnico 1, 

Cidade/Técnico 2 e assim sucessivamente, mas a avaliação realizada nas cidades de fato nos motivou 

a seguirmos em frente. 

E estamos seguindo com ânimo redobrado. 

Mais uma vez é fundamental agradecer a parceria e apoio incondicional da Odebrecht neste trabalho, 

bem como o apoio de cada umas das cidades: Areal, Engenheiro Paulo de Frontin, Macuco, Pinheiral, 

Rio das Flores, Santa Maria Madalena, São José de Ubá, Teresópolis, Trajano de Moraes, e Varre-Sai. 

Marcelo Reis Garcia 
Coordenador Editorial do InfoRegge 
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O QUE FIZEMOS? 

• 16 reuniões de supervisão entre as equipes da Assistência Social e Educação.

• 10 capacitações locais em cada cidade sobre a Metodologia Risco Social Familiar e Índice de

Pobreza Multidimensional.

• 1 Reunião de mobilização das prefeituras.

• 1 reunião de avaliação com os Facilitadores.

• 30 grupos de estudos.

• Visitas domiciliares acompanhando professores e trabalhadores do SUAS.

• Aplicação do IPM.

• Visitas domiciliares das famílias classificadas em Risco Social 4 e 5.

• Apresentamos o vídeo NA REALIDADE em todas cidades falando sobre os Limites do Trabalho

Social e Metodologia do Risco Social Familiar.

• Atuamos em CRAS com trabalhadores do SUAS.

• Atuamos em escolas com os professores.

Grupo Integrado de Estudos - Teresópolis Grupo Integrado de Estudos - Areal 

Visita domiciliar Visita domiciliar 
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• Criamos uma fanpage no Facebook para facilitar nossa interação e troca de experiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Realizamos 17 reuniões de equipe e supervisão entre os trabalhadores do Consórcio Social 

Travessia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Página do Facebook do Consócio Social Travessia: https://goo.gl/O780oF 

Reunião de equipe 
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O QUE JÁ DOAMOS PARA AS ESCOLAS E CRAS DE CADA CIDADE? 
 

 

CIDADE ESCOLAS CRAS 

AREAL 8 TVs e 8 DVDs 
1 Caixa de som amplificadora com 

microfone. 

ENG. PAULO DE FRONTIN 1 Máquina copiadora  

MACUCO 1 Data Show e 1 notebook  

PINHEIRAL 5 TVs e 5 DVDs  

RIO DAS FLORES 1 Data Show  

SÃO JOSÉ DE UBÁ 14 TVs, 11 DVDs e 3 XBOX 
1 Caixa de som amplificadora com 

microfone. 

STA. MARIA MADALENA 15 TVs e 15 DVDs  

TERESÓPOLIS 

1 máquina de 

encadernação / guilhotina   

e 1 máquina plotter 

1 TV e 1 DVD 

TRAJANO DE MORAES 1 Data Show e 2 notebooks  

VARRE-SAI 11 TVs e 11 DVDs 1 TV e 1 DVD 

 

 

  

Entrega de DVDs e TVs em Varre-Sai 
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O QUE JÁ DOAMOS PARA OS PROFESSORES E TRABALHADORES DO SUAS? 

 

 

Todos ganharam um Laptop para melhorar seu trabalho. 

 

 

 

 

Os professores ganharam R$ 100,00 no dia que sairam de férias em julho para comprarem um livro 

ou irem ao cinema, teatro ou mesmo se divertirem neste período de recarregar as energias. 

  

Professores e trabalhadores do SUAS com os computadores. 
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PAPO RETO 

 

 

 

 

 

 

  
 
Naira Pereira 
Coordenadora Executiva do Consórcio Social Travessia e Técnica 

na cidade de Teresópolis. 

  

 
 
InfoReggae: Estar trabalhando como técnica social em uma cidade ajuda seu trabalho de 
coordenadora executiva do Consórcio Social Travessia? 

 

Naira Pereira: Muito, porque dá para entender a rotina e dinâmica que envolve o trabalho em campo. 

Além de discutir com mais propriedade nas reuniões de avaliação com os técnicos os limites e 

dificuldades de cada cidade contemplada pelo Consórcio. 

 

InfoReggae: Quais seus desafios semanais para que tudo possa acontecer em 10 cidades 
diferentes do estado? 

 

NP: Disponibilizar aos técnicos os materiais necessários para o cumprimento das agendas, também 

que todas as passagens rodoviárias estejam previamente compradas e entregues a cada técnico. 

Manter contato semanal com os técnicos para que caso aconteça algum imprevisto que impeça de ir 

na cidade, outro técnico possa cobrir o trabalho, para que possamos manter as atividades previstas, e 

a cidade não seja prejudicada. 

 

InfoReggae: Além de Teresópolis, você já esteve em quais cidades? Existe diferença nas ações 
e nos resultados? 
 

NP: Em Areal e Paulo de Frontim. A diferença que existe é quanto a disponibilidade de alguns 

profissionais em acompanhar com mais assiduidade as agendas semanais. Isso porque em ambas 

cidades as equipes acabam sendo mínimas para o volume de trabalho que realizam no dia-a-dia em 

seus locais de trabalho.  
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InfoReggae: O que você espera dos próximos meses de trabalho? 

 

NP: Que as cidades se sintam contempladas com as ações do Consórcio Social Travessia, que a 

escola seja o equipamento mais importante de cada cidade, que as políticas de educação e assistência 

social trabalhem de forma cada vez mais articulada, que as privações apontadas pelo IPM - Indice de 

Pobreza Multidimensional possam ser atendidas. Que a conectividade chegue à todas as escolas e 

CRAS. Realizar um seminário com todos os profissionais das 10 cidades que aderiram ao projeto, na 

cidade do Rio de Janeiro, para um dia de troca de conhecimento e intercâmbio, com temáticas que 

ajudem na construção e qualificação do trabalho diário de cada profissional. 

 

InfoReggae: O que mais te chama atenção no campo técnico na forma de trabalhar do 
Consórcio? 

 

NP: O compromisso em executar uma agenda que envolva as políticas garantidoras de direitos, no 

caso do Consórcio as políticas de educação e assistência social, para que o trabalho fique consolidado 

nas 10 cidades, com melhorias nos índices educacionais, e na vida das familias e da comunidade 

aonde residem.  

 

InfoReggae: Em algum momento você teve receio de não conseguir avançar na coordenação do 
Consórcio? 

 

NP: Não, porque apesar de estar coordenando o projeto, nada é feito ou pensado de forma isolada, 

mas sempre em parceria e dialógo constante com todos os técnicos. Isso diariamente. 

 

InfoReggae: Conta pra gente a próxima novidade nas cidades? 

 

NP: A entrega do mapa de privação social, após o término do IPM, o seminário ampliado no Rio de 

janeiro, a conectividade. Isso e muito mais, o importante é que o consórcio vem consolidando seu 

trabalho a cada dia, e já faz parte da rotina de trabalho das escolas e CRAS.   
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Danilo Costa 
Coordenador Executivo Adjunto do AfroReggae, responsável pela 

relação de trabalho com a Odebrecht e Gerência das Informações 

do Consórcio Social Travessia. 

 
 
InfoReggae: Como foi o início do diálogo desta proposta com a Odebrecht? 

 

Danilo Costa: Todas as tratativas sempre foram realizadas tendo em mente a construção conjunta de 

um projeto que de fato gerasse resultados nos territórios em que estivesse presente. 

 

InfoReggae: A Odebrecht apenas financia o Consórcio, ou ela é ativa no debate do trabalho? 

 

DC: A Odebrecht participa de todas as ações do Projeto. E as conversas realizadas são sempre muito 

ricas. Não existe um conformismo de nenhuma parte. Tudo é pensado e discutido para que consigamos 

gerar transformações reais na vida dos alunos nas escolas que o projeto está presente. 

 
InfoReggae: Como são as avaliações do AfroReggae com a Odebrecht sobre metas e 
resultados? 

 

DC: Nos 22 anos de existência do AfroReggae e com a experiência adquirida pela equipe, aprendemos 

que toda ação deve ser avaliada. E esta avaliação deve ser focalizada e de rápida compreensão por 

parte de quem avalia. Desta forma, adotamos uma sistemática de avaliação com perguntas simples, 

diretamente relacionadas às ações do projeto e aplicadas tão logo as ações aconteçam. 

 

InfoReggae: A gente sabe que todo processo do Consórcio Social Travessia tem avaliações. 
Porque este cuidado ou rigor com avaliação e monitoramento? 

 

DC: Muitas vezes, no desenvolvimento de políticas públicas, são pensadas ações que, quando 

executadas, não geram a efetividade esperada, isso ocorre por motivos diversos e deve ser corrigido. 

Se uma ação, pensada para contribuir na resolução de determinado problema, não gerar o resultado 

que se esperava, é necessário repensar caminhos. O monitoramento e a avaliação são os instrumentos 

disponíveis para garantimos que não só as ações e cronogramas sejam realizados, assim como 
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também alcancemos a efetividade esperada. E o rigor no processo de avaliação é a disciplina 

necessária para que não criemos uma zona de conforto para nós. A avaliação e a criticidade devem 

estar entranhadas em todas as ações e em todos os atores envolvidos no processo. 

 

InfoReggae: Voce já trabalhou com IPM em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, o que acha do 
instrumento para trabalhar nas Escolas? 

 

DC: O Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, é um instrumento fundamental no avanço das políticas 

públicas, pois amplia a visão dos trabalhadores, atentando-os para as diversas privações para além do 

quesito renda. É importante também notarmos que a aplicação no IPM nas escolas está criando 

unicidade na compreensão dos usuários/alunos por parte dos professores e dos trabalhadores sociais. 

Os diálogos estão sendo construídos tendo como base uma metodologia que permite enxergar o 

indivíduo e sua família por diversos ângulos. O diálogo entre a educação e a assistência que até então 

parecia complexo, começa a se tornar fácil. Isso permitirá a construção de resultados sólidos na vida 

das pessoas e no território. 

 

InfoReggae: E agora que você tem os resultados dos IPMs, o que será feito? 

 

DC: Agora o trabalho continua. Se a primeira fase foi momento de encontrar e conhecer, agora é hora 

de sair e resolver. É preciso tabular as informações e debater as privações para se construir as 

soluções. Os técnicos devem utilizar o Risco Social Familiar para classificar as urgências e definir 

prazos que guiarão o desenvolvimento do trabalho. Após 6 meses o IPM deve ser reaplicado para 

medirmos os avanços conquistados.  
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José Junior  
Coordenador Geral do AfroReggae 

 
 
InfoReggae: Como voces tiveram a idéia do Consórcio? 

 

José Junior: Na verdade foi uma ideia conversada com muitas pessoas. Foi uma junção de pontos. 

Ao longo de tantos anos de trabalho social fui observando e vivendo a dificuldade de políticas públicas 

se integrarem e trabalharem de forma articulada. 

 

InfoReggae: E como escolher 10 cidades? 

 

JJ: Sempre pelo caminho técnico. Nossa equipe fez estudos e optou por uma combinação entre as 

menores cidades em termos habitacionias e com menor IDH-M de Educação. 

 
InfoReggae:Todas aceitaram de pronto? 

 

JJ: Não. Foi um namoro (risos) e uma conquista. Nem todas as cidades identificadas aceitaram. Este 

é um projeto que precisa de muita adesão dos prefeitos, secretários e da equipe. Sem esta participação 

os avanços seriam impossíveis. 

 

InfoReggae: Você já nota avanços? 

 

JJ: Eu converso muito com a equipe que me relata os muitos avanços e inovações. A equipe me anima. 

Eles falam em ações que nunca tinham sido pensadas pelas cidades. 

 

InfoReggae: Como trabalha a equipe? 

 

JJ: São 09 técnicos trabalhando em 10 cidades. Um dos técnicos atende a duas cidades: Varre-Sai e 

São José de Ubá. Toda sexta-feira eles se reunem pela manhã para debater o que ocorreu e para 
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planejar a próxima semana. Ocorrem muitas questões que precisam ser revistas pela equipe e muita 

troca de informação e experiência. 

 
InfoReggae: Seria possível realizar esse trabalho sem os técnicos do AfroReggae? 
 
JJ: Não seria. Todos os técnicos no AfroReggae lidam com os conceitos institucionais. O DNA do 

AfroReggae é levado semanalmente por eles para cada cidade. Não podia ser uma equipe que acabou 

de chegar. 

 

InfoReggae: O que vem pela frente? 

 

JJ: Até dezembro de 2015 vamos continuar nas Escolas e CRAS, e em 2016 vamos avaliar com a 

equipe, com a Odebrecht e com as cidades se mudamos de escolas e CRAS, ou consolidamos ainda 

mais o trabalho nestes espaços. 
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AVALIAÇÃO 

 

Um dos objetivos do Consórcio Social Travessia é a constante avaliação das atividades e dos 

profissionais envolvidos no projeto, principalmente dos técnicos das cidades, que são os elementos 

que estão sistematicamente no campo e em contato direto com os professores, trabalhadores do SUAS, 

gestores dos municípios, articuladores/facilitadores, alunos e famílias. 

 

A seguir apresentamos o resultado dessa avaliação, respeitando o sigilo das cidades e dos técnicos, 

pois entendemos que essa estratégia de avaliação não visa uma competição entre cidades e técnicos, 

mas uma avaliação do consórcio em sua unidade. 

 

Cidade 1 9,94 

Cidade 2 9,78 

Cidade 3 9,70 

Cidade 4 9,90 

Cidade 5 9,92 

Cidade 6 9,79 

Cidade 7 9,72 

Cidade 8 9,68 

Cidade 9 9,56 

Cidade 10 9,66 
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