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2015
OBSERVATÓRIO DE FAVELAS

ESCOLA POPULAR DE COMUNICAÇÃO CRÍTICA
www.observatoriodefavelas.org.br

 A sociedade civil precisa buscar seu espaço no que é público, desenvolver autonomia e se tornar 
protagonista, articulando e construindo uma travessia para uma cidadania mais atuante.

Eduardo Alves, coordenador da ESPOCC e diretor do Observatório de Favelas

“ 

Protagonismo jovem na Maré 
Em 2001, no Complexo da Maré, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, 
foi criado o Observatório de Favelas, uma organização da sociedade civil de 
pesquisa, consultoria e ação pública dedicada à produção de conhecimento e de 
proposições políticas sobre as favelas e fenômenos urbanos.

A ESPOCC – Escola Popular de Comunicação Crítica - é um projeto do 
Observatório, criado em 2005, que tem o objetivo de formar jovens e adultos na 
área de comunicação, transformando-os em multiplicadores do conhecimento de 
forma crítica e transformadora. Os alunos são moradores dos espaços populares 
do Rio que tem na ESPOCC uma grande oportunidade de entrada no mercado de 
trabalho e de formação para a vida. 

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o projeto propõe:

• Desenvolver habilidades nas áreas de Mídias digitais e Audiovisual para          
90 alunos;

• Oferecer 420h de aula para jovens moradores do Rio de Janeiro;
• Produção de materiais digitais como documentários, mídia e ações de 

publicidade afirmativa.

“ 

Formação de

90
jovens

em mídias digitais
e audiovisual

420
horas
de aulas

Construção

de produtos
digitais como documentários, 
mídias e ações de publicidade

MARÉ

RIO DE JANEIRO
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RECICLARTE

FORMAÇÃO EM MÚSICA NO 
ESPAÇO CULTURAL DA GROTA 
www.espacoculturaldagrota.org.br

 Na arte todos somos iguais. Não importa a cor, nem a posição social. Com 
qualificação educacional e cultural é possível conquistar cidadania plena.

Carlos Farah, coordenador de núcleos da organização

“ 

Formação musical para integrar crianças 
e jovens em situação de vulnerabilidade 
A comunidade da Grota do Surucucu, em Niterói, é um local cercado pela 
violência que oferece poucas oportunidades para crianças e jovens. Com baixa 
escolaridade, reduzida perspectiva de vida e de trabalho, os moradores da região 
acabam se sujeitando a subempregos. 

Há 20 anos o Espaço Cultural da Grota é um ponto de acesso à cultura e 
à educação musical na região. O intuito da organização é proporcionar 
formação musical técnica e encaminhar os alunos para o curso superior. Com 
a possibilidade de trabalhar como professores de música ou músicos, muitos 
beneficiários do projeto encontram a oportunidade de uma vida melhor. 
Aproximadamente 90% dos alunos que concluíram a formação técnica musical 
até hoje conseguiram ingressar na universidade.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, pretende:

• Proporcionar o acesso à cultura para crianças e jovens em área de 
vulnerabilidade;

• Estimular a formação musical como uma possibilidade de geração de renda    
no trabalho como músico ou professor de música.

“ 

Formação
musical de

105
alunos

Prática de
orquestra para

40
alunos

de nível avançado

500
jovens

e crianças
que frequentam o local 

beneficiadas indiretamente 

NITERÓI
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SAÚDE CRIANÇA 
ZONA SUL

SAÚDE CRIANÇA 
- AMPLIANDO HORIZONTES
www.criancaresponder.org

 Trabalhamos para promover a autossustentação das famílias de 
crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Cida Paranhos, coordenadora geral da Associação Saúde Criança

“ 

Ações de saúde e cidadania para transformar 
famílias de crianças em situação de risco
A Baixada Fluminense é uma das áreas de menor IDH do Rio de Janeiro, onde 
grande parte das famílias é chefiada por mulheres. Com o intuito de mudar 
a situação das famílias atendidas por hospitais da região, a Associação 
Saúde Criança promove assistência integral nas áreas de saúde, educação, 
profissionalização, moradia e cidadania. 

A metodologia utilizada consegue zerar a taxa de reinternação hospitalar das 
crianças atendidas e diminuiu em 60% as complicações da patologia que deu 
origem à primeira internação. Desde o início do projeto já foram atendidas 95 
famílias, uma média de 374 pessoas.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o projeto pretende:

• Aumentar em 40% o número de famílias beneficiadas pela Associação       
Saúde Criança;

• Contribuir para a sustentabilidade das ações da associação.

“ 

35
famílias

atendidas progressivamente
até dezembro de 2015

140
pessoas

beneficiadas
diretamente

300
beneficiários

indiretos
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ASSOCIAÇÃO SOLUÇÕES 
URBANAS: URBANISMO, 
CULTURA E CIDADANIA

ARQUITETO DE FAMÍLIA – DIAGNÓSTICOS DA 
MORADIA E SAÚDE DA FAMÍLIA
www.solucoesurbanas.org.br

O foco das enfermidades muitas vezes está na casa das pessoas. É por este 
motivo que, mesmo recebendo tratamento, a doença se torna crônica.

Mariana Estevão, presidente da Associação Soluções Urbanas

“ 

Diagnóstico e reforma de moradias para melhoria de saúde 
e segurança de moradores de favelas em Niterói
Segundo o IBGE, mais de 11 milhões de pessoas vivem em favelas no país. 
As habitações nestes locais, geralmente construídas pelos próprios moradores, 
apresentam riscos à saúde e à segurança dos mesmos. A Lei Federal 
11.888/2008 garante a assistência técnica para projeto e obra às famílias 
com renda até 3 salários mínimos. A legislação, no entanto, não é cumprida 
pelos municípios e a precariedade das moradias pode resultar em graves 
problemas sociais e financeiros.

Para enfrentar este quadro, o projeto promove reformas em residências nas 
comunidades do Morro Vital Brazil e Cavalão em Niterói. A meta é promover 
a habitação saudável, solucionando deficiências estruturais que geram danos 
à saúde como a umidade, o calor excessivo e as instalações hidrossanitárias 
precárias, responsáveis pela contaminação da água consumida pelos habitantes.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o projeto pretende:

• Conscientizar as famílias sobre a relação entre ambiente e saúde; 
• Mapear as casas que precisam de reformas e informar ao Poder Público;
• Avaliar riscos em 200 moradias; 
• Desenvolver matrizes sociais e matrizes de saúde da família.

“ 

100
moradias

recomendadas 
ao Poder Público

200
moradias
avaliadas

400
pessoas

diretamente 
beneficiadas

NITERÓI
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SAÚDE

 A falta de informação sobre como lidar com idosos com desordem mental os torna 
ainda mais distantes. Com um novo código de comunicação, um novo vínculo surge.

Olivier Hugues Terreault, palhaço terapêutico e empreendedor social 

“ 

Palhaço terapêutico auxilia no tratamento de depressão 
e demência em instituições de atendimento a idosos 
A população idosa brasileira está crescendo e pode somar 63 milhões de pessoas 
até 2050, conforme dados do IBGE. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 
os idosos residentes em instituições de longa permanência possuem altas taxas 
de depressão e mais de 60% morrem no primeiro ano de internação. Em meio a 
esse cenário, ainda há pouco planejamento para o desenvolvimento de espaços 
voltados para esse público. 

Com 12 anos de experiência na área, Olivier Hugues Terreault utiliza a 
metodologia do palhaço terapêutico no tratamento de depressão, Alzheimer e 
demência de idosos residentes em instituições. O método de trabalho de palhaços 
hospitalares, conhecido do público infantil no Brasil, será adaptado para o 
contexto na Casa de Santa Ana e outras entidades localizadas na Cidade de Deus, 
no Rio de Janeiro.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o projeto pretende:

• Implementar o projeto piloto envolvendo 8 instituições terapêuticas para idoso;
• Ser referência na área de atenção e cuidado ao idoso.

“ 

650
idosos

beneficiados

45
cuidadores

treinados

2.600
familiares
aconselhados
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TEATRO DO SOPRO

UMA BELA VISITA 
teatrodosopro.blogspot.com.br



DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

 Com os relatos de idosos e a ausência de cursos de formação na comunidade 
percebemos necessidade de capacitar familiares e pessoas interessadas para o cuidado.

Maria de Lourdes Braz Vieira, coordenadora executiva do Projeto Cuidar

“ 

Agência de cuidadores de idosos 
na Cidade de Deus gera emprego e renda
A projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que o 
Brasil terá 63 milhões de idosos em 2050. Segundo o Ministério da Saúde do país, 
aproximadamente 3,8 milhões de idosos têm hoje algum grau de dependência, 
com uma demanda crescente de trabalho para cuidadores. É através dessa 
perspectiva que a Casa de Santa Ana realiza Cursos de Cuidadores de Idosos 
com proposta de disseminar os bons cuidados e ainda gerar emprego e renda 
para jovens e adultos da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. 

Fundada em 1991, a instituição tem o objetivo de promover a saúde e o bem estar 
integral, prevenindo o asilamento e o isolamento social dos idosos, integrando-os 
à família, à comunidade, e em especial às gerações mais jovens.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Casa de Santa Ana pretende:

• Inserir jovens e adultos de baixa escolaridade no mercado formal de trabalho;
• Suprir a carência de profissionais capacitados para o cuidado de idosos;
• Garantir melhor qualidade de vida às pessoas idosas e maior tranquilidade    

aos familiares. 

“ 

Realização de

2
cursos

de capacitação 
por semestre

Qualificação de

120
pessoas

entre 18 e 60 anos 
para trabalhar como 
cuidadores de idosos

RIO DE JANEIRO
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CASA DE SANTA ANA

PROJETO CUIDAR – AGÊNCIA DE CUIDADORES 
www.casadesantaana.org.br



DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
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CENTRO DE INOVAÇÃO 
POPULAR – CDHA

UNIVERSIDADE DA CORRERIA 

 O objetivo é tornar moradores do subúrbio mais autônomos e conhecedores de saídas 
inovadoras para problemas diários nos eixos econômicos e vetores de produção.

Dinho, idealizador da Universidade da Correria

“ 

Empreendedorismo e inovação social 
nas periferias do Rio de Janeiro e São Paulo 
O Centro de Inovação Popular - CDHA é um espaço de co-criação de projetos 
com objetivo de promover a cultura da inovação social, do empreendedorismo 
local e a redução da desigualdade em territórios populares do Brasil.

A Universidade da Correria (“UniCorre”) é um programa de formação de 
empreendedores que dura 3 meses, reunindo atividades presenciais, ensino à 
distância e abertura de frentes de negócio no Rio de Janeiro e São Paulo. No 
curso, os participantes aprendem a desenvolver e a operar empreendimentos 
sustentáveis, com foco na geração de renda e em redes colaborativas. A UniCorre 
utiliza uma metodologia que adapta conceitos de negócios desenvolvidos em 
reconhecidas universidades do Brasil e do exterior para a realidade popular.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a UniCorre pretende:

• Formar duas novas turmas para 60 jovens de territórios populares;
• Promover aulas teóricas, práticas e visitas técnicas;
• Proporcionar 6 meses de consultoria individual para 40 projetos;
• Oferecer espaço de coworking para incubação de negócios a baixo custo;
• Construir pontes entre profissionais do mercado e empreendedores populares.

“ 

2
novas turmas

formadas

60
negócios
incubados
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COLETIVO PAPO RETO

NÓS POR NÓS 

Quando alguém é ferido num tiroteio, as pessoas chamam o Coletivo Papo Reto para tentar fazer 
pressão visual para que não violem aquela cena, quando alguém é preso arbitrariamente também.

Raull Santiago, ativista social do Coletivo Papo Reto

“ 

Defesa dos direitos humanos e segurança para 
os moradores do Complexo do Alemão e Penha
O Papo Reto é um coletivo de comunicação independente composto por jovens 
ativistas moradores dos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. O 
coletivo trabalha pela defesa dos direitos humanos e a segurança dos moradores 
da comunidade, que sofrem com a violência do tráfico de drogas e da polícia. 

O Coletivo mantém uma rede de troca de informações entre moradores da 
comunidade durante 24 horas por dia. O projeto chamado de Nós por Nós é 
uma ferramenta para garantir a segurança aos moradores do Alemão. É um canal 
que tem o objetivo de mostrar a realidade da favela, com foco na divulgação de 
notícias e imagens que passam despercebidas pelas lentes da grande mídia. O 
coletivo também organiza eventos e lidera reivindicações populares.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Coletivo Papo Reto pretende:

• Fortalecer a produção de conteúdo audiovisual sobre os problemas da 
comunidade;

• Produzir vídeos com moradores narrando suas próprias histórias.

“ 

207
pessoas

conectadas em uma
rede de proteção
contra a violência

20
mototaxistas

amparados legalmente

Programas em vídeo
postados no youtube

semanalmente

RIO DE JANEIRO
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DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA

 Queremos garantir que crianças e adolescentes sejam percebidos como capazes de agir 
no tempo presente, contribuindo para a construção de um contexto social mais sensível.

Luiz Claudio Lopes Moreira, diretor operacional e administrativo da Fundação Xuxa Meneghel

“ 

Atividades multidisciplinares para formação cidadã 
e promoção dos direitos de crianças e adolescentes
Inaugurada em 1989, a Fundação Xuxa Meneghel atua pela garantia e 
promoção dos direitos de crianças e adolescentes. Na instituição os jovens 
têm acesso à educação, saúde, alimentação, esportes, lazer e segurança. Os 
adolescentes se envolvem ainda em atividades de artes e inclusão digital. 

Em 2014 a Fundação Xuxa Meneghel realizou 30 mil atendimentos em todo 
território nacional com projetos em rede. A instituição conta com uma equipe 
multidisciplinar de atendimento e busca incentivar políticas públicas que atendam 
os direitos de crianças e adolescentes. O trabalho também inclui as famílias 
e indivíduos da comunidade, com incentivos para aumentar a escolaridade, 
capacitação profissional e novas possibilidades no mercado de trabalho.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation a organização realizará:

• Encontros e oficinas internas semanais para formar, sensibilizar e potencializar   
o Núcleo de Participação Infantil e Incidência Política; 

• Atividades externas para crianças e adolescentes que incluam família, escola, 
comunidade, espaços de controle social e de defesa dos direitos das crianças e 
adolescentes, fóruns, assembléias regionais e conferências; 

• Encontros virtuais entre as crianças dos grupos mobilizadores da Rede + 
Criança.

“ 

200.000
pessoas

atendidas em
25 anos de atuação

30.000
crianças, adolescentes,

jovens e adultos 
atendidos por 
profissionais

em 2014

RIO DE JANEIRO
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FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL 
XUXA MENEGHEL

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
www.fundacaoxuxameneghel.org.br
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INSTITUTO PROMUNDO

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO 
INSTITUTO PROMUNDO
www.promundo.org.br

 Acreditamos que transformar normas e dinâmicas de poder relacionadas a masculinidade é um 
fator estratégico para prevenir a violência e promover relações igualitárias.

Tatiana Moura, diretora executiva do Instituto Promundo

“ 

Criação de redes que envolvam homens e meninos 
na promoção da equidade de gênero
O Instituto Promundo é uma associação de defesa dos direitos humanos e 
promoção da equidade de gênero, com enfoque no trabalho com homens e 
meninos. Fundada em 1997, a organização promove a ideia de uma sociedade 
mais justa e igualitária, livre de estereótipos de gênero. O trabalho com oficinas, 
campanhas comunitárias, brincadeiras e prática de esporte tem como objetivo a 
prevenção da violência contra mulheres e crianças. 

A atuação do Promundo vem se expandido com a abertura de escritórios em 
outros países, o que traz desafios de gestão, difusão de metodologias e ampliação 
da atuação em rede. O fortalecimento institucional visa tornar as metodologias 
testadas e avaliadas pelo instituto acessíveis a um grande número de profissionais 
da saúde, da educação e a lideranças comunitárias.

IMPACTO
O apoio da BrazilFoundation irá proporcionar:

• Criação de uma rede forte que envolva homens e meninos na promoção da 
equidade de gênero;

• Incentivo a políticas públicas pela equidade de gênero e contra a violência com 
a participação de homens e meninos;

• Ampliação das atividades de rede e advocacy.

“ 

26.107
pessoas
atendidas

20
países

beneficiados com
material educativo

10.000
profissionais

envolvidos em atividades
mundiais do Promundo
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DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA

 A vulnerabilidade e situação urgente dos defensores de direitos humanos no Brasil 
requer ações imediatas de proteção e garantia de seu direito a vida.

Cristina Cravalho, diretora geral da Justiça Global

“ 

Fortalecimento e Proteção dos defensores de direitos humanos
A Justiça Global é uma organização não governamental que trabalha com a 
proteção e a promoção dos direitos humanos no Brasil e no exterior. Em 2013 
foram identificados 241 casos de ameaças de morte contra defensores de direitos 
humanos no país. As publicações, denúncias e atuação da Justiça Global 
resultaram na criação da política nacional de proteção a profissionais do setor e 
na elaboração do Programa de Defensores de Direitos Humanos que conta com 
mais de 210 participantes.

A instituição foi capacitada pela organização Irlandesa Front Line Defenders para 
ser multiplicadora de uma metodologia de proteção a partir de análise de situação 
de risco e de ameaças aos ativistas. A Justiça Global atua aplicando na prática o 
Manual de Proteção para Defensores de Direitos Humanos.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, pretende:

• Desenvolver uma metodologia de proteção para defensores de direitos humanos 
ameaçados no Brasil;

• Elaborar o Manual de Proteção para Defensores de Direitos Humanos;
• Promover oficina de formação para atender defensores de direitos humanos;
• Impactar o público geral sobre a importância da atuação dos defensores de 

direitos humanos e movimentos sociais para a democracia brasileira.

“ 

10
membros da

equipe técnica
capacitados

210
participantes

beneficiados

RIO DE JANEIRO
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2015
JUSTIÇA GLOBAL

DESENVOLVENDO E APERFEIÇOANDO 
METODOLOGIAS PARA FORTALECER A 
PROTEÇÃO DE DEFENSORES DE 
DIREITOS HUMANOS NO BRASIL
www.global.org.br



Atendimento a vítimas de violência doméstica e sexual
São Gonçalo é hoje o segundo município mais populoso do estado do Rio de 
Janeiro com mais de um milhão de habitantes. Como todo grande centro, 
convive com o aumento da violência, dificuldade de acesso a saneamento e à 
mobilidade urbana.

O Movimento de Mulheres de São Gonçalo existe há 25 anos realizando ações 
para a garantia dos direitos das mulheres. No decorrer desta trajetória, tem focado 
na área de direitos sexuais e reprodutivos, DSTs/HIV-AIDS e no enfrentamento a 
todas as formas de violência, na região e em outros municípios. Além da sede em 
São Gonçalo, a organização conta com cinco filiais nas cidades de Niterói, Magé, 
Araruama e Maricá, no Rio de Janeiro. 

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o projeto pretende:

• Garantir o acesso aos serviços de atenção e cuidados a 50 vítimas de violência;
• Ampliar o trabalho na área da prevenção e detecção precoce de violências;
• Contratação de profissionais para realização de oficinas e palestras nas escolas 

e para a produção de materiais informativos.

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
FUNDO DE MULHERES

SÃO GONÇALO

RIO DE JANEIRO

Oficinas
em escolas

Produção de 
materiais

informativos

Apoio a

50
vítimas

de violência sexual

É preciso que todos se conscientizem de seus direitos e compreendam que 
este não é apenas um problema das mulheres, mas de toda a sociedade.

 Regina Célia, Secretária de Integração e Políticas para as mulheres de São Gonçalo

“ “ 

2015
MOVIMENTO DE MULHERES 
DE SÃO GONÇALO

NÚCLEO ESPECIAL DE ATENDIMENTO 
À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL
www.movimentomulheressg.com.br



DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA
FUNDO DE MULHERES

Deixei de ser uma jovem que não tinha noção de seus direitos. 
Me transformei em uma mulher consciente e ativista de uma causa.

 Panmela Castro, fundadora e presidente da Nami

“ 

Graffiti como ferramenta de comunicação 
para a promoção da Lei Maria da Penha 
A rede NAMI atua para a superação das desigualdades de gênero e da violência 
doméstica. Luta pelo respeito ao direito das mulheres sobre suas vidas e por sua 
autonomia nos planos pessoal, econômico, político e social. Seu trabalho recebeu 
os prêmios Vital Voices Global Leadership Awards, Washington DC e DVF Awards, 
Nova York.

A NAMI promove o debate de gênero e a difusão da Lei Maria da Penha nos 
esportes, por meio de um grupo de futebol próprio, e por meio de uma rede de 
arte urbana que envolve adolescentes e jovens. Realiza oficinas em todo o Brasil, 
usando a arte do grafitti como ferramenta de advocacy e oferecendo formação em 
grafitti para mulheres com habilidades artísticas, criando espaço para participação 
feminina em uma área majoritariamente masculina.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a NAMI pretende:

• Realizar oficinas temáticas de graffiti com debates sobre gênero, violência 
doméstica e Lei Maria da Penha; 

• Beneficiar diretamente180 jovens;
• Co-criação de painel de arte pública a ser exposto por tempo indeterminado, 

compartilhando o aprendizado das formações. 

“ 

RIO DE JANEIRO
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180
jovens

beneficiadas
diretamente

Grafitti 
como meio de 

promoção dos 
direitos das mulheres

Jovens 
debatendo 

e difundindo 
questões sobre gênero, 

violência doméstica 
e lei Maria da Penha

2015
NAMI REDE FEMINISTA DE 
ARTE URBANA

GRAFITTI PELO FIM DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
www.redenami.com
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 O diferencial é que o Voz das Comunidades 
é feito por nós e para os nossos.

Rene Silva, editor-chefe do jornal Voz da Comunidade

“ 

Protagonismo jovem na criação 
de um legado para a comunidade
O jornal comunitário Voz da Comunidade foi criado por Rene Silva, quando 
ele tinha apenas 11 anos de idade, para dar visibilidade às questões sociais do 
Complexo do Alemão, muitas vezes ignoradas pelas mídias tradicionais. Além de 
ter se tornado referência em comunicação comunitária e jornalismo cidadão, o 
portal Voz das Comunidades também realiza ações sociais como a PAZcoa, o 
Arraiá do Alemão e uma série de debates com jovens chamada de #FalaJovem.

O #FalaJovem tem como objetivo criar um espaço de interlocução e banco de 
ideias na comunidade. Por meio da iniciativa, os próprios moradores podem 
identificar os problemas locais e discutir saídas democráticas para eles. As soluções 
criadas por quem mora na comunidade vão colaborar para a construção de um 
legado para o futuro de todos.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, o Voz das Comunidades pretende:

• Realizar 12 workshops para criar um espaço de interlocução, participação social 
e propostas para soluções de problemas;

• Influenciar atitude dos jovens e o sentimento de responsabilidade pela 
comunidade. 
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 Um fator preponderante para esse sucesso é o produto. Se o produto for 
ruim e inadequado ao mercado, a tendência a não dar certo é muito alta.

Alice Freitas, fundadora da Rede Asta

“ 

Acesso a mercado e fortalecimento de 6 grupos 
produtivos de mulheres no Rio de Janeiro
A desigualdade e a exclusão da mulher no mercado de trabalho é um grande 
desafio no Brasil. Hoje elas constituem uma grande força de trabalho no ramo 
da Economia Solidária, que engloba mais de 33 mil empreendimentos no país, 
de acordo com o Secretaria Nacional de Economia Solidária. No entanto, as 
pequenas produtoras de artesanato enfrentam problemas em relação à qualidade 
dos produtos e dificuldade de comercialização, um grande obstáculo na 
consolidação de seus empreendimentos.

A Rede Asta é um negócio social que beneficia 52 grupos de produção 
ambientalmente correta no país, capacitando 700 mulheres de baixa renda. A 
organização realiza treinamentos para aprimoramento de produtos e acesso a seus 
canais de venda, operados sob a marca Asta em e-commerce e showroom.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Rede Asta irá proporcionar:

• Aprimoramento de produto para 6 grupos produtivos de mulheres;
• Atendimento e acompanhamento dos grupos in loco; 
• Oficinas de capacitação em precificação;
• Consultoria em design para os demais grupos beneficiados pela Rede Asta.
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GRUPO SÓCIO-CULTURAL 
CÓDIGO

A COMUNIDADE E O TEATRO - OFICINAS DE 

TEATRO COMUNITÁRIO DO GRUPO CÓDIGO

The partnership with BrazilFoundation was very fruitful; we met with other project 
managers from the region, learning together and sharing experiences.

Jorge Braga Jr, leader of the organization

Theatre workshops to promote art 
and civic engagement in Baixada Fluminense 
The city of Japeri is ranked 78th out of 92 municipalities in the state of Rio de 
Janeiro in the latest Human Development Index (HDI). In addition to this low 
ranking, the city lacks cultural initiatives – offering few public spaces to its residents 
for cultural activities.

Grupo Sócio-Cultural Código works with community theatre and Brazilian 
performing arts, known for its strong ideological messages and great capacity 
to mobilize people. Japeri’s community theatre arose from the need to discuss 
social issues local to low-income neighborhoods. By providing residents access to 
community theatre, the theatre helps to revive local history and cultural values  , and 
encourages discussion on controversial issues.

IMPACT
With support from BrazilFoundation in 2013, the project successfully: 

• Increased the number of performances put on by Grupo Sócio-Cultural Código; 
• Held theatrical workshops on social issues for 56 people of various ages;
• Reached over 1000 people through theatre presentations produced from 
workshops; 
• Involved more youths in its theatre classes, who applied their lessons learned 
in the community. 
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GRUPO SÓCIO-CULTURAL 
CÓDIGO

A COMUNIDADE E O TEATRO - OFICINAS DE 

TEATRO COMUNITÁRIO DO GRUPO CÓDIGO

 A parceria com a BrazilFoundation foi muito proveitosa, tivemos reuniões com outros 
gestores de projetos da Baixada e pudemos aprender juntos trocando experiências.

Jorge Braga Jr, líder da organização

A cidade de Japeri ocupa a 78ª posição no IDH do estado do Rio de Janeiro 
entre os 92 municípios existentes. No município, há poucas iniciativas e espaços 
públicos de trocas culturais destinados à população.  

O Grupo Sócio Cultural Código trabalha com o teatro comunitário, área das artes 
cênicas pouco desenvolvida no Brasil, que é marcada por forte teor ideológico 
e grande capacidade de mobilização local. O teatro comunitário surge da 
necessidade da discussão de questões sociais particulares de territórios populares, 
resgata valores culturais, memória e debate sobre temas polêmicos, promovendo 
acesso da população ao teatro. 

Este projeto recebeu o Prêmio Incentivo da Foundation em 2013 e, devido 
aos bons resultados, terá a continuidade do apoio em 2014.

Com o apoio da BrazilFoundation, a organização conseguiu:

• Aumentar o número apresentações e espetáculos produzidos no Espaço Cultural 
Código;
• Formar 56 pessoas de idades diversas nas oficinas de teatro;
• Impactar mais de 1000 pessoas nos espetáculos frutos dessas oficinas;
• Ampliar o número de multiplicadores na comunidade;
• Mais jovens conhecendo e participando das aulas de teatro do Grupo.Mais de
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GRUPO SÓCIO-CULTURAL 
CÓDIGO

A COMUNIDADE E O TEATRO - OFICINAS DE 

TEATRO COMUNITÁRIO DO GRUPO CÓDIGO

 A parceria com a BrazilFoundation foi muito proveitosa, tivemos reuniões com outros 
gestores de projetos da Baixada e pudemos aprender juntos trocando experiências.

Jorge Braga Jr, líder da organização

Oficinas teatrais promovem arte e cidadania à Baixada Fluminense 
A cidade de Japeri ocupa a 78ª posição no IDH do estado do Rio de Janeiro 
entre os 92 municípios existentes. No município, há poucas iniciativas e espaços 
públicos de trocas culturais destinados à população.  

O Grupo Sócio Cultural Código trabalha com o teatro comunitário, área das artes 
cênicas pouco desenvolvida no Brasil, que é marcada por forte teor ideológico 
e grande capacidade de mobilização local. O teatro comunitário surge da 
necessidade da discussão de questões sociais particulares de territórios populares, 
resgata valores culturais, memória e debate sobre temas polêmicos, promovendo 
acesso da população ao teatro. 

Este projeto recebeu o Prêmio Incentivo da BrazilFoundation em 2013 e, devido 
aos bons resultados, terá a continuidade do apoio em 2014.

Com o apoio da BrazilFoundation, a organização conseguiu:

• Aumentar o número apresentações e espetáculos produzidos no Espaço Cultural 
Código;
• Formar 56 pessoas de idades diversas nas oficinas de teatro;
• Impactar mais de 1000 pessoas nos espetáculos frutos dessas oficinas;
• Ampliar o número de multiplicadores na comunidade;
• Mais jovens conhecendo e participando das aulas de teatro do Grupo.Mais de
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CASA DA ÁRVORE

CUIDANDO DE QUEM CUIDA:

PROJETO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS 

DE CRECHES COMUNITÁRIAS 

www.casadaarvore.com.br

Acreditamos que colocar-se no lugar do outro é condição essencial 
para uma possível transformação nas atitudes do educador. 

Julia Milman, coordenadora da Casa da Árvore

Formação e valorização dos agentes 
que atuam no cuidado e na formação infantil
A Casa da Árvore atua desde 2001 em comunidades em situação de risco social 
auxiliando pais, familiares, educadores e equipes de saúde na construção de 
um ambiente favorável ao desenvolvimento infantil, estimulando redes sociais e 
afetivas que contribuam para a saúde mental e para a prevenção dos efeitos da 
violência social, cultural e/ou familiar.

A Casa trabalha em parceria com as creches comunitárias locais, oferecendo 
formação e preparo para os educadores. Hoje, um dos maiores desafios 
enfrentados é a falta de investimento na formação desses educadores, a maioria 
mulheres moradoras das comunidades, com baixos salários e pouca formação 
educacional para o desenvolvimento de competências na área. 

IMPACTO
O projeto Cuidando de Quem Cuida busca:

• Formar 32 profissionais de educação infantil de Creches Comunitárias;
• Realizar formação básica em cuidado infantil com encontros, palestras e grupos 
de estudo;
• Melhorar o atendimento das equipes de quatro creches comunitárias que 
atendem 
a 206 crianças de 0 a 6 anos;
• Contribuir para o enriquecimento teórico e prático das equipes de educadoras;
• Valorizar os profissionais que atuam nas creches;
• Ampliar a possibilidade de desenvolvimento e a atenção na primeira infância.
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CASA DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE

BRINCALHONA 

http://www.casadacriancaedoadolescente.

wordpress.com/

 Enquanto a violência contra as nossas crianças e a impunidade existirem, continuaremos 
e faremos o melhor possível para que essas crianças e famílias tenham apoio.

Irmã Elizabeth Alves, presidente da Casa da Criança e do Adolescente

Atendimento e proteção de crianças 
e adolescentes vítimas de violência
A Casa da Criança e do Adolescente surge para oferecer acompanhamento a 
crianças e adolescentes de 0 a 18 anos do município de Volta Redonda, onde há 
comunidades com altos índices de violação de direitos e violência contra crianças 
e adolescentes. Na cidade há uma grande demanda por serviços de atendimento 
e proteção a vítimas de violência social e doméstica. Fundada em 1996, a Casa, 
em dois anos, já atendia mais de 600 crianças em situação de risco. Hoje, atende 
cerca de 4.000 crianças e adolescentes/ano.

Para oferecer apoio às vítimas, a Casa da Criança e do Adolescente criou 
a “Brincalhona”, uma brinquedoteca volante que está presente em 40 
comunidadesem situação de extrema vulnerabilidade. O objetivo é identificar 
possíveis casos de violência e abuso por meio de interações e socializações 
com brinquedos e jogos. A partir deste mapeamento, são agendadas visitas de 
diagnóstico aos lares para acompanhamento mais próximo.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a Casa da Criança busca:

• Estimular as crianças a participarem de experiências de interação pela  
brincadeira;
• Construir aprendizados a partir da realidade que conhecem;
• Promover a discussão de questões concretas do cotidiano destas crianças por 
meio de jogos;
• Mapear necessidades de atenção especial, como dificuldades visual, cognitiva, 
de comunicação, de violência doméstica, e orientar familiares e jovens;
• Fortalecer o círculo de defesa dos direitos da criança e do adolescente.
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COOPA-ROCA - COOPERATIVA 
DE TRABALHO ARTESANAL E 
DE COSTURA DA ROCINHA

FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO 

SOCIAL DA COOPA-ROCA 

www.coopa-roca.org.br

 A cooperativa é um bem da comunidade e é muito importante esse 
apoio para crescermos ainda mais.

Maria Áurea, presidente da Cooperativa

Geração de Renda e oportunidade para mulheres 
A Cooperativa foi criada no início da década de 80 com a missão de gerar 
oportunidades para as mulheres da comunidade da Rocinha, a maior favela 
da América Latina. O projeto permite que elas trabalhem em casa e ampliem 
o orçamento familiar sem se afastarem do cuidado dos filhos e das atividades 
domésticas.

Ao longo de seus 30 anos de existência, a organização teve que se adaptar às 
mudanças de cenário e atualmente está reinventando seu modelo de negócio. 
No mercado do social business, a COOPA-ROCA tem se destacado pela visão e 
estratégia de mercado, além do design e alta qualidade do produto.

IMPACTO
Com o suporte da BrazilFoundation, o projeto busca: 

• Oferecer aperfeiçoamento técnico para 40 artesãs cooperadas por meio de 32 
oficinas 
• Estruturar um novo modelo de negócios com capacidade de gerar maior escala 
de produção e venda da cooperativa;
• Capacitar e integrar 60 novas artesãs na cooperativa, com idade de 22 a 65 
anos e baixa escolaridade;
• Ampliar a inserção de mulheres no mercado de moda e a geração de renda;
• Planejar ações estratégicas como e-commerce para produtos da rede.
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ONG SOS DENTAL

DENTISTAS NA FAVELA

www.ongsosdental.org.br

Se você sentir uma dor de dente, seu dente quebrar, você não sabe quem 
procurar. Para quem tem poucos recursos, isso vira um problema sem solução.

Gioreley Rios, coordenadora do projeto

Saúde bucal e atendimento odontológico de urgência 
para moradores de favela
No Rio de Janeiro, 1 em cada 5 pessoas mora em favelas, regiões onde o 
atendimento público odontológico é muito precário. Aos 12 anos de idade, boa 
parte dos jovens moradores destas comunidades já têm metade da dentição 
comprometida. No total, estima-se que 98% da população têm algum problema 
de saúde bucal e apenas 15% recebem tratamento adequado.

A SOS Dental foi criada em 2008 para atender a demanda de comunidades do 
Rio de Janeiro por atendimento odontológico. Usando um consultório móvel e 
dentistas voluntários, a organização oferecerá atendimento domiciliar odontológico 
de urgência, gratuitamente, para moradores do Complexo do Alemão, 
comunidade altamente vulnerável do Rio de Janeiro, contribuindo para melhorar 
a saúde na região. Os cartões para as consultas são distribuídos por comerciantes 
locais que os oferecem gratuitamente aos seus clientes como ação de fidelização.

IMPACTO
Com o apoio da BrazilFoundation, a SOS Dental pretende:

• Realizar seis ações comunitárias de mobilização e atividades de prevenção em 
saúde bucal, no Complexo do Alemão;
• Recrutar 1.320 comerciantes locais para distribuição de cartões gratuitos para 
uso do serviço;
• Ampliar a cartela de dentistas voluntários no projeto;
• Oferecer atendimento odontológico domiciliar de urgência para 30 mil 
moradores cadastrados.10.000
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