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“No velho paradigma, o desenvolvimento direcionado aos 

pobres tem contornos de ajuda ou caridade, mas no novo 

paradigma deve-se examinar as causas da pobreza e 

trabalhar para alcançar justiça social e solidariedade.” 

Satish Kumar.  

 

Em dezembro de 2017 a Gênese Social foi consultada pela Associação das Empresas dos 

Bairros Humaitá e Navegantes - AEHN, para a elaboração de um projeto social que 

possibilitasse aos seus associados colaborar para a melhoria da região de atuação, 

utilizando-se de mecanismos de incentivo fiscal como meio de financiamento.  

O ano mudou e, em fevereiro de 2018, retomamos o assunto com o Comitê de 

Responsabilidade Social. Debatendo mais um pouco sobre as motivações da AEHN, 

concordamos em realizar um diagnóstico para subsidiar as futuras resoluções sobre o 

foco e seus meios de atuação. Nos primeiros dias de março nos reunimos com a Diretoria 

da Associação e foi aprovado o início dos trabalhos. 

Neste momento, então, a proposta de realizar um Diagnóstico de Situação Social veio 

concretizar a decisão tomada, em 2017, constante em seu relatório anual, de “criar um 

projeto social da AEHN” e “apresentar as empresas associadas como utilizar incentivos 

fiscais”. (AEHN, 2018) A realização do objetivo inicial foi mais fundo, sem deixar de incluí-

lo, pois envolve, neste trabalho, a possibilidade de participação abrangente de todas as 

empresas. Considerando o momento econômico brasileiro, de baixo crescimento do PIB 

e circulação financeira restrita, a possibilidade de utilização de mecanismos de incentivo 

fiscais como fonte de financiamento também se torna desafiadora. Entendemos os 

dilemas dos empreendedores locais em reconhecer a necessidade de desembolso para 

causas sociais versus o percentual altíssimo já pago em impostos para que os governos 

administrem os bens de uso coletivo. É preciso, muitas vezes, reposicionar o pensamento 

empresarial para a realidade da nova economia, seus revezes e contrariedades.  

A despeito das dúvidas sobre o tema, consideramos que quando um empreendedor 

privado busca entender melhor seu território com vistas a interferir para causar impacto 

social positivo, já temos uma melhora na sociedade. Ao ampliar este olhar, através de sua 

Associação, consideramos que os empresários locais potencializaram esta intenção. O 

impacto positivo já começa nesta atitude coletiva de busca.  

INTRODUÇÃO 
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Dois fatores benéficos podemos apontar, se não mais: 1) o agir colaborativo, que os fez 

tomar e materializar a decisão, e 2) o entendimento de que a reflexão com a comunidade 

é a melhor conselheira para propor soluções a problemas sociais. 

Pensar o território é ocupar-se de todos os aspectos de sua existência. Desde a 

infraestrutura de base, como saneamento, abastecimento de água, energia e redes de 

telecomunicações, segurança pública e serviços estatais. Seguindo até as formas sutis de 

relacionamento entre as pessoas e os grupos de interesse locais e passando pelas 

condições socioeconômicas de moradores, trabalhadores e transeuntes. A AEHN há mais 

de 30 anos participa ativamente da vida de seu território e está disposta a qualificar esta 

participação nos próximos anos. 

A Gênese Social orienta suas atividades pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

– ODS1 propostos pela Organização das Nações Unidas, como Agenda 2030, buscando 

parcerias para um mundo em que ninguém seja deixado para trás. Visualizamos no 

trabalho agora iniciado na região do 4º Distrito de Porto Alegre uma das melhores formas 

para apoiarmos o alcance dos ODSs, em 2018. Os ODSs sugeridos aqui serão: 

3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades; 

8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 

pleno e produtivo e trabalho decente para todos; 

11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis; e 

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis 

e inclusivas em todos os níveis.  

Nossa proposta seguinte é definir as metas a serem alcançadas, o tempo de atuação, e 

ter projetos claros sobre elas, entendendo que ao longo dos encontros de trabalho será 

possível a revisão, ampliação e ajustes em acordo com os resultados pontuais 

reconhecidos. 

 

 

 

 

                                                           
1 https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/  

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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Objetivo Geral: 

 Estabelecer parâmetros para um futuro trabalho social sistematizado da AEHN 

com as comunidades no entorno das empresas associadas 

Objetivos Específicos: 

 Mapear as iniciativas sociais, públicas e privadas, existentes no 4º 

Distrito; 

 Levantar as necessidades e potencialidades das comunidades da 

região; 

 Elencar as atividades, projetos e programas já executados pelas 

empresas associadas e suas expectativas a respeito da realização de 

trabalhos sociais na região; 

 Cruzar os dados levantados para avaliação conjunta do Comitê de 

Responsabilidade Social e Diretoria da AEHN, possibilitando a tomada 

de decisão a respeito do foco a ser trabalhado em sequência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
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Figura 1: Metodologia de trabalho – Diagnóstico 

Fonte – Elaborado pela autora 

A Metodologia de trabalho, nesta primeira fase, ocorreu conforme demonstra a Figura 1. 

O processo foi apoiado pela Coordenadora Associativa da AEHN, que sugeriu 

entrevistados, encaminhou os formulários de entrevista aos associados e esclareceu os 

interlocutores sobre o trabalho que estava sendo realizado.  

Foram três as técnicas de pesquisa: 

Grupos Focais: foram realizados encontros com três turmas de cidadãos (uma no bairro 

Humaitá, com 6 pessoas; uma no bairro Navegantes, com seis pessoas e uma no bairro 

Farrapos, com quatro pessoas), com fomento ao debate a respeito das necessidades e 

potencialidades da região, a partir de um rol de perguntas do tipo semiestruturado. Este 

método dá uma linha base de investigação, deixando espaço aberto para novos dados 

que surjam a partir da interação dos participantes. Os participantes foram informados de 

que o encontro estava sendo promovido pela AEHN com o intuito de ouvir a comunidade. 

Os debates foram bastante ricos em trocas de ideias e inclusive em promover o 

reconhecimento dos entrevistados entre si. A questão central lançada ao debate foi: qual 

sua percepção sobre a situação social no bairro. Em seguida propusemos a avaliação do 

que há de positivo e de negativo no bairro.  

 

METODOLOGIA 
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Entrevistas em profundidade: realizamos entrevistas com empresários e/ou CEOs de 

empresas associadas, a partir de questionário semiestruturado, com foco nas 

percepções, expectativas e necessidades em relação às questões relativas a cidadania 

corporativa e a situação social dos bairros. Fomos recebidos por sete empresas e 

entrevistamos oito dirigentes. Foram três as questões base:  

Qual o entendimento a respeito de responsabilidade social empresarial? 

Qual a visão do entrevistado sobre as questões sociais do 4º Distrito? 

Como acredita que as organizações privadas possam auxiliar na melhoria das condições sociais 

do 4º Distrito? 

Levantamento de dados para mapeamento: foi realizado o levantamento de dados sobre 

a existência de serviços e projetos de cunho social na região e sobre a situação social e 

econômica dos moradores, em sites na internet, contatos telefônicos e visitas a órgãos 

públicos e instituições privadas. Fomos contemplados com uma quantidade grande de 

informações, de fontes primárias e secundárias. Os documentos encontrados sobre a 

região foram muitos, desde publicações governamentais até trabalhos acadêmicos, 

passando por matérias jornalísticas. Tivemos o apoio de organizações públicas e de 

organizações não governamentais, que se dispuseram a conceder entrevistas revelando 

seu conhecimento da região. 

Na sequência, após a execução das atividades mencionadas acima, os dados foram 

organizados para a melhor análise e cumprimento do Objetivo Geral. Esta organização 

será apresentada na sequência deste relatório.  

Com os dados organizados em informações pertinentes, a assessoria em conjunto com 

o Comitê de RSE e o Presidente da AEHN, procederam a análise e a determinação dos 

pontos principais a serem trabalhados. 
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TERRITÓRIO 

Construção coletiva e multidimensional. Para além da 

delimitação espacial, compreende um conjunto de relações 

materiais e simbólicas que se manifestam e se sobrepõem. 

DESENVOLVIMENTO LOCAL 

Pautado por vocações e demandas locais bem como 

protagonismo local na construção de agendas e estratégias 

articuladas a instituições e políticas supralocais. 

(GVces – Centro de Estudos em Sustentabilidade da 

Fundação Getulio Vargas, 2018) 

 

Apresentaremos a seguir os dados conforme foram organizados para a análise. 

Onde estamos – território espacial.  

 
Figura 2 – Mapa de Porto Alegre, Regiões do Orçamento Participativo 

Fonte: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=-30.113358738453584%2C-

51.10331521386718&z=11&mid=1KELz1gAEZuecNuTzzQ7MsqzGRnQ  

Bairros Humaitá, 

Farrapos, Navegantes e 

São Geraldo 

RESULTADOS 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=-30.113358738453584%2C-51.10331521386718&z=11&mid=1KELz1gAEZuecNuTzzQ7MsqzGRnQ
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=-30.113358738453584%2C-51.10331521386718&z=11&mid=1KELz1gAEZuecNuTzzQ7MsqzGRnQ
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Nosso território situa-se na região Nordeste de Porto Alegre, uma parte do que 

antigamente se chamava Quarto Distrito ou Distrito Industrial. Seus limites a Norte e a 

Leste são o Rio Gravataí e o Lago Guaíba; a Oeste os trilhos do metrô de superfície 

Trensurb, as Av. Farrapos, Benjamim Constant e Pernambuco e ao Sul as ruas Conde de 

Porto Alegre e Do Parque. Neste trabalho, por hora, não estão incluídos os bairros 

Anchieta e Floresta, pela necessidade de delimitação do escopo da pesquisa.  

Em relação a Prefeitura da Capital, para fins administrativos, os quatro bairros são 

chamados de Região Humaitá/Navegantes e fazem parte das seguintes divisões 

territoriais: 

Região 1 do Orçamento Participativo – fazem parte os bairros Anchieta, Humaitá, 

Navegantes, Farrapos e São Geraldo. 

Microrregião 1 do Conselho Tutelar – fazem parte os bairros Anchieta, Arquipélago, 

Farrapos, Humaitá, Marcílio Dias2, Navegantes e São Geraldo. 

Região 2 do Planejamento Urbano – fazem parte os bairros Farrapos, Humaitá, 

Navegantes, São Geraldo, Anchieta, São João, Santa Maria Goretti, Higienópolis, Boa 

Vista, Passo D’Areia, Jardim São Pedro, Vila Floresta, Cristo Redentor, Jardim Lindóia, São 

Sebastião, Vila Ipiranga, Jardim Itu, Arquipélago. 

Região Norte para questões de Infraestrutura - Eixo Baltazar (Rubem Berta, Passo das 

Pedras), Nordeste (Mario Quintana), Noroeste (Boa Vista, Cristo Redentor, Higienópolis, 

Jardim Floresta, Jardim Itú, Jardim Lindóia, Jardim São Pedro, Passo D'areia, Sta Maria 

Goretti, São João, São Sebastião, Vila Ipiranga), Humaitá/Navegantes e Ilhas. 

 
Figura 3 – foto aérea da região, vista norte-sul 

Fonte: http://fecunha.com.br/4-distrito-a-regiao-esquecida-que-promete-ser-novamente-protagonista-

na-cidade/  

                                                           
2 O Bairro Marcílio Dias foi incorporado aos bairros Centro, Floresta e Navegantes em 2013. 

http://fecunha.com.br/4-distrito-a-regiao-esquecida-que-promete-ser-novamente-protagonista-na-cidade/
http://fecunha.com.br/4-distrito-a-regiao-esquecida-que-promete-ser-novamente-protagonista-na-cidade/
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A região é contemplada com todos os modais de transporte. Em seu contorno leste e 

norte fica o trecho mais movimentado da BR 290, no cruzamento entre esta e a BR 116. 

O volume diário médio de tráfego – VDM chega a mais de 120 mil veículos. É a partir do 

bairro Navegantes que foi construída a Travessia Getúlio Vargas, com seu conjunto de 

cinco pontes, sendo a primeira a Ponte Móvel do Guaíba. A Travessia, entregue ao público 

em 1958, faz a ligação seca do norte do Brasil com o extremo sul e os países Uruguai e 

Argentina. Ambos os trechos (da BR 290 e da Travessia) fazem parte da concessão federal 

a administração privada da Triunfo Concepa, desde 1997. 

Nos aspectos rodoviários, ainda, a região é a rota de entrada e saída da cidade para o 

Norte do Estado, seguindo as Avenidas Farrapos, Benjamin Constant ou Voluntários da 

Pátria. Entre as avenidas Brasil e Cairú encontra-se um dos terminais de interconexão de 

ônibus da região metropolitana, com circulação de passageiros que dali tomam seu 

segundo coletivo para outras localidades, ou que seguem para seus trabalhos pelas 

redondezas. 

Pelo Lago Guaíba e pelo Rio Gravataí transitam as chatas de mineração de areia e de 

adubos das empresas costeiras e os navios de transporte de matéria prima que seguem 

para o Polo Petroquímico de Triunfo/RS. 

Os trilhos do atual metrô de superfície seguem no traçado da antiga Rede Ferroviária 

Federal, inaugurado na região em 1874, como caminho de comunicação entre as colônias 

alemãs de São Leopoldo e Novo Hamburgo para passageiros e carga de mercadorias para 

a Capital. 

Mais a oeste, já no bairro vizinho Anchieta, localiza-se o Aeroporto Internacional Salgado 

Filho, cuja rota de pouso e decolagem passa por cima da região. Este fator limita o teto 

para construção de edifícios nos bairros Farrapos e Humaitá, além de questões de solo. 

Sobre estar no Quarto Distrito: 

A região do Quarto Distrito, segundo documento elaborado 

pelo Departamento Estadual de Estatística, em junho de 

1959, “administrativamente, não existe”. Ele seria formado 

“imaginariamente”  pela reunião de vários bairros da zona 

norte, entre os quais: São Geraldo, Navegantes, Dona 

Teodora, São João, Auxiliadora, Higienópolis, Fátima (Vila 

IAPI), Anchieta, Boa Vista, Cristo Redentor, Vila Floresta, 

Vila Progresso e Vila Ipiranga (Fortes, 2001).  
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De onde viemos - breve relato da construção histórica da região. 

No início do século XX os bairros em pauta estavam se estruturando e ainda eram 

conhecidos como Arraial dos Navegantes. Mesmo com a abertura do Caminho Novo (hoje 

Voluntários da Pátria), em 1806, e da construção da via férrea Porto Alegre – São 

Leopoldo, em 1874, a urbanização só se consolidou na região na primeira metade do 

século XX. 

É nesta construção urbana que as diferenças entre os bairros se revela. São Geraldo e 

Navegantes formam a sede do distrito industrial juntamente com Floresta3, em fins de 

1890, enquanto que Farrapos e Humaitá permaneceram área não urbanizada até 

próximo aos anos 1950, contendo algumas vilas e algumas casas em palafitas devido ao 

tipo de terreno alagadiço. As delimitações por bairro foram oficializadas pelo Expediente 

Urbano da Capital de 1959, quando então São Geraldo e Navegantes foram gravados. 

Farrapos e Humaitá receberam suas designações somente em 1988. 

. Neste perímetro entre os limites a norte pela avenida Sertório, a leste pela avenida 

Farrapos, a sul pela rua Conceição e a oeste pelo Lago Guaíba desenvolveu-se a primeira 

experiência industrial da cidade, tendo seu auge entre os anos 1910 e 1940.  

A chegada dos colonos alemães e italianos no século XIX (posteriormente também com a 

vinda de outras nacionalidades) impulsionou uma serie de empreendimentos 

econômicos, relações de trabalho e relações sociais transformando a região no que se 

chamou “bairro cidade”. Os que ali habitavam dispunham de uma vida completa para a 

época. Trabalho, escola, lazer, serviços públicos e privados, comércio e a beira do Guaíba 

para se refrescar e lavar roupas.  

Com a enchente de 1941, que tomou a orla da cidade e invadiu fábricas, casas e quaisquer 

construções, subindo a mais de 4,50m, alguns dos empreendedores mais vulneráveis e 

aqueles que tiveram maior prejuízo começaram a sair da área. Assim, muitas empresas 

da região mudam-se primeiro para zonas mais secas da cidade, como Passo D’Areia e 

Fátima (IAPI) e depois para fora de Porto Alegre. O Estado começou a fortalecer distritos 

industriais em cidades da região metropolitana, que não tinham tanta estrutura, mas nas 

quais se poderia planejar por completo o espaço para estas atividades. Relevante 

salientar que esta foi a maior enchente da época, outras já tinham acontecido em anos 

anteriores e ocorreram após, lembrando aos portoalegrenses locais de que viviam na 

várzea do delta do Rio Jacuí, complexo de rios e lagos hoje tornado Parque Estadual de 

Proteção Ambiental. 

                                                           
33 Alguns textos incluem os bairros Passo d’Areia, IAPI e São João no 4º Distrito, considerando os 
traçados antigos das regiões. 
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O processo de saída das indústrias estendeu-se até os anos 1980. A Prefeitura, tentando 

manter a vocação empreendedora para estes bairros, estimulou a entrada de 

transportadoras, centros de distribuição e depósitos e desestimulou a fixação de novas 

residências. Entre os anos 1960 e início dos 2000 o local foi sede de grandes empresas 

de transporte, até que se inaugurou o Porto Seco, no Bairro Sarandi.   

E assim, entre o fim do século XX e início do XXI, houve uma época de debandada de 

empreendimentos, moradores e interesse público pelos bairros Navegantes e São 

Geraldo. Entre 1980 e 2010 a população residente dos dois locais passou de 24.407 para 

12.717, um decréscimo de 48%, segundo dados do Observatório da cidade de Porto 

Alegre, organizados por Ana Clara Fernandes, em sua Tese de Doutorado Cemitérios 

Industriais (Fernandes, 2013). 

Farrapos e Humaitá fazem parte da mesma área de interesse imobiliário a partir dos anos 

1930 – a várzea do rio Gravataí. O crescimento da população da Capital e o processo de 

industrialização fortalecido pelas políticas nacionais fez com que um grupo de 

empresários se unissem para lançar um bairro industrial moderno à época. 

Dois planos de urbanização se constituíram para a região: 

1) O plano de urbanização para um bairro industrial e 

operário na Várzea do Gravatahy, assinado pelo 

Engenheiro Luiz Arthur Ubatuba de Faria (1935) e 2) Projeto 

de urbanização para a Benópolis Porto Alegre ou Projeto de 

urbanização de uma área de terra de propriedade de 

F.Mentz S.A, de autoria do Engenheiro Fernando Mendes 

Ribeiro (1949). 

Por diferentes razões nenhum dos planos foi executado como esperava a Urbanizadora 

F. Mentz S.A., entre elas a enchente de 1941, que desvalorizou a área e as 

desapropriações para a construção do Dique e da base da Viação Férrea. Nos anos 1960 

houve uma urbanização do lado oeste da propriedade, utilizando-se como base o Plano 

Benópolis4 para o traçado. E assim surge o que mais tarde se torna o Bairro Farrapos. 

A respeito do Humaitá tem-se mais dados a partir da instalação ali do Aterro Benópolis, 

aterro sanitário que existiu entre os anos de 1977 e 1982, conforme Daniela Martins: 

 
No ano de 1977, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana 
recebeu um contrato de aterro da empresa loteadora Frederico Mentz 
S.A. O contrato previa aterrar uma área alagada de cerca de 10 hectares 
situada na zona norte da cidade, limitada pela Avenida A. J. Renner e a 

rodovia BR 116, (...).(Martins D. P., 2013) 

 

                                                           
4 O nome Benópolis é uma referência ao sócio majoritário da empresa, Benno Mentz. 
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Após a desativação do aterro, a zona no entorno do Parque Mascarenhas de Moraes foi 

preparada e urbanizada. A área foi planejada para espaços de comércio e serviços de 

todos os portes. O crescimento populacional tem sido linear crescente desde então. 

Novos empreendimentos das incorporadoras Self, Rossi, MRV e OAS chegam a região nos 

anos 2000 fazendo a ocupação passar de 3.220, em 1980, para 11.502, em 2010. Mas os 

dados de 2010 não refletem a atualidade de 2018, quando mais edifícios foram entregues 

a cidade no local. Estima-se cerca de mais três mil moradores na última década. E a 

expansão imobiliária deverá continuar nos próximos anos. 

Este é o Plano da cidade para a região, desde 1999. Mesmo que o Plano Diretor atual 

tenha indicações de altura, tipo e função das construções, diferentes daquelas que estão 

surgindo na prática, os mecanismos de análise dos Projetos Especiais de Impacto Urbano 

(PEs) foram bastante utilizados como recurso de desenvolvimento local. No quadro 

abaixo a linha do tempo dos ordenamentos territoriais do município: 

 
Quadro 1 – Ordenamentos territoriais de Porto Alegre  
Fonte: Secretaria Municipal do Planejamento Urbano 
(http://www2.portoalegre.rs.gov.br/spm/default.php?p_secao=125)  

No início dos anos 2000 os bairros Floresta, São Geraldo e Navegantes começaram a 

receber atenção da cidade novamente. Já em 1990 um projeto apontava o 4º Distrito 

como possível polo tecnológico de informática e eletrônica, no contexto do estudo Porto 

Alegre Tecnópole (Moreira, 1999).  

No quadro dos planos de ação propostos para a região dos quatro bairros, executados ou 

não, percebe-se a quantidade de agentes, privados e públicos, municipais, estaduais, 

nacionais e estrangeiros, que se debruçaram sobre assuntos de urbanismo, arquitetura e 

economia nas duas últimas décadas.  

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/spm/default.php?p_secao=125
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Quadro 2 – Planos para o 4º Distrito 

Fonte: elaborado pela autora 

As referências destes diversos projetos estão listadas ao final da publicação.  

1990 – Porto Alegre Tecnópole/ Polo Eletrônica e Informática 

(Governo do RS, Prefeitura Municipal, UFRGS, Rede Metrológica e Trade Point) 

 

2000 – Portal Entradas da Cidade – PIEC  

(Prefeitura Municipal, Fundo Financeiro para o Desenvolvimento dos Países da Bacia do Prata – 

FONPLATA) 

 

2009 – Projeto Arena (OAS Empreendimentos, Grêmio Football Portoalegrense) 

 

2012 – GT 4º Distrito (Prefeitura Municipal, com diversas secretarias e departamentos, com 

participação pontual da sociedade civil por assuntos de interesse) 

2013 – Porto do Futuro – revitalização urbanística (Prefeitura Municipal, RP2 Região de 

Planejamento; IPA Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/ Unidade DC Navegantes; Assoc. Amigos 

do 4º Distrito; Jornal GERAMIGOS; PUCRS; Associação dos Lojistas do Polo São Pedro; Associação 

das Empresas dos Bairros Humaitá-Navegantes; Gabinete de Gestão Integrada da Segurança 

Pública SSP/ RS; Sindicato Empresas de Vestuário; Triunfo CONCEPA; CAIXA Econômica Federal 

entre outros) 

2015 – Benefícios fiscais para o 4º Distrito  

(para empreendimentos de base tecnológica, inovadoras e de economia criativa que se instalam nos 

Bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, Farrapos e Humaitá) 

(Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores) 

 

2016 – MasterPlan 4D (Prefeitura Municipal, NTU/UFRGS) 

 

2016 – Porto Alegre Resiliente (Prefeitura Municipal, CEPED/UFRGS, Fundação Rockefeller, Centro 

de Inteligência Urbana de Porto Alegre - Ciupoa) 

 

2018 – Grupo de Ações sobre Inundações e Alagamentos (Banco Mundial, Prefeitura Municipal) 
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Importante ressaltar que neste trabalho não está incluso o bairro Floresta, o qual recebeu 

mais duas iniciativas, ao menos, além dos planos supracitados: Distrito Criativo5 e Zona 

de Inovação Tecnológica – ZISPOA6. 

Quem somos - Dados socioculturais e econômicos 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e IBGE- Censo Demográfico 2010, 

moram na região em pauta 43.689 (incluindo os 582 residentes no bairro Anchieta, que 

não faz parte do foco deste trabalho). A divisão por bairros fica como o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1 – População por bairro 

Fonte: http://portoalegreemanalise.procempa.com.br/?regiao=2_10_152  

A renda média dos responsáveis por domicílio é de 3,22 salários mínimos, enquanto a 

cidade registra a média de 5,29 salários. Também no Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal a região fica abaixo da média geral do município, com 0,765 em relação a 

0,805. O indicador situa os bairros entre os de pior desempenho da capital. (Prefeitura 

de Porto Alegre, s.d.) 

Do total de residentes, 21% são considerados Residentes em Favelas. Este indicador 

piorou no comparativo local entre os anos de 2000 e 2010. Podemos sugerir ao menos 

duas hipóteses para o fato: a situação econômica em geral e a atração do local pela 

possibilidade de ganhar moradia através do Programa Integrado Entradas da Cidade – 

PIEC, em particular. 

 

                                                           
5 https://distritocriativo.wordpress.com/  
6 http://www.zispoa.info/historia  

http://portoalegreemanalise.procempa.com.br/?regiao=2_10_152
https://distritocriativo.wordpress.com/
http://www.zispoa.info/historia
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“A intervenção do PIEC abrange 24 áreas dos bairros Humaitá, 

Farrapos e Navegantes, e a execução ocorre através de cinco 

grandes eixos: Habitação de Interesse Social, Valorização 

Paisagística, Infraestrutura Viária, Geração de Trabalho e Renda, 

Desenvolvimento Comunitário e Educação Sanitária e Ambiental. 

Além dos eixos de execução, faz parte do escopo orçamentário do 

programa o componente de gerenciamento.  

(...) 

No contrato com o agente financeiro (FONPLATA), assinado em 

2003, a execução das ações dos cinco eixos acima citados estava 

prevista para um prazo de 60 meses. Contudo, ao longo desse 

período o programa foi impactado por contratempos de toda 

sorte: social, ambiental e financeiro, resultando em sucessão 27 de 

alterações no seu cronograma inicial. Após uma série de pedidos 

de aditamento de prazos, tem-se, como data limite, o mês de 

dezembro do ano de 2015.” (Munhoz, 2015) 

O contrato com o FONPLATA terminou em 2015 e aproximadamente 65% da meta 

estabelecida foi concluída, de acordo com a autora (Munhoz, 2015).  

Tratando-se de vulnerabilidade social, em pesquisa da UFRGS, por contratação da FASC/ 

PMPA, o bairro Navegantes registra a quarta maior concentração de pessoas em situação 

de rua da cidade, ficando atrás do Centro, Floresta e Menino Deus (FUNDAÇÃO DE 

ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA – FASC, 2016). A proximidade com o Centro, a 

disponibilidade de trabalho na catação de resíduos e a possibilidade de pernoite no 

Albergue Monsenhor Felipe Diehl, podem ser os atrativos da área. 

O Censo de 2010 traz as informações disponíveis para a maioria das análises no 

ObservaPoA, site oficial da Prefeitura para divulgar os dados. No item População por Faixa 

Etária, entendemos que esta defasagem de tempo pode ter alterado consideravelmente 

o demonstrativo, mas indicamos aqui para termos uma base de trabalho. 
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Gráfico 2 – População por faixa etária 

Fonte: http://portoalegreemanalise.procempa.com.br/?regiao=2_10_152  

 

Para a população adulta, morar e trabalhar na região continua sendo possível. Em relação 

a economia local os dados de Alvarás Ativos foram os encontrados para compor a 

informação. No comparativo de 2013 (Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 2013) e 2016 

(DATAPoA - Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 2016), temos: 

 
Gráfico 3 – Comparativo de Alvarás Ativos Porto Alegre X Região  

Fonte: Elaborado pela autora 

http://portoalegreemanalise.procempa.com.br/?regiao=2_10_152
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Gráfico 4 – Comparativo de Alvarás Ativos por bairro 

Fonte: Elaborado pela autora 

Mesmo que a quantidade de Alvarás expedidos e ativos não dê a completa informação 

de como anda a economia da região, pois não tem o dado de tamanho das empresas e 

seu tempo no mercado, consideramos útil entender este movimento entre os anos de 

2013 e 2016. Nota-se que Porto Alegre aumentou a quantidade de Alvarás, na proporção, 

mais que a Região de interesse. Mas aqui também se registra um crescimento, passando 

de 5% para 6% de participação no total da cidade.  

No gráfico com a separação por bairros percebe-se que São Geraldo e Navegantes foram 

os que mais cresceram, talvez pelo impacto dos benefícios fiscais liberados em 20157 para 

a região e por terem melhor infraestrutura que os outros dois. 

Em termos de equipamentos sociais e comunitários 8 a região conta com um número 

expressivo de unidades implantadas. No entanto, a capacidade e a qualidade do 

atendimento oferecido à população difere bastante entre eles. Será necessário um 

levantamento mais minucioso a este respeito para avaliar corretamente o quanto a 

comunidade está e se sente atendida pelos recursos disponíveis atualmente. 

A seguir incluímos os dados dos equipamentos existentes, por área de serviço. Estão 

anexadas ao final deste documento as relações de instituições, com seus serviços e meios 

de contato. 

                                                           
7 http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smf/default.php?p_secao=267  

8 Por Equipamentos Sociais e Comunitários entendemos: a base físico-espacial a partir da qual são 
prestados os serviços públicos relativos a diferentes setores das políticas sociais tais como saúde, 
educação, assistência social, esportes, cultura e lazer, sejam eles prestados pelo Estado ou por entes 
privados, em seu nome. 

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smf/default.php?p_secao=267
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ENSINO 

Conforme dados da Prefeitura de Porto Alegre, em 2016, as vagas para atendimento em 

educação eram de 108% para o Ensino Médio, indicando mais vagas do que candidatos 

moradores na região. Para o Fundamental era de 97% e para a Pré-Escola de 61%. A 

menor quantidade de vagas se registrava em Creches, com apenas 38% das crianças 

moradoras podendo acessar os equipamentos públicos disponíveis. Neste caso, a 

iniciativa privada oferece alternativa, mas a capacidade de pagamento das famílias 

muitas vezes não alcança o preço do serviço. As consequências deste gap são crianças 

que ficam com parentes, em casas de cuidadores informais, que cobram um preço 

menor, ou mães que não trabalham por não ter onde deixar os filhos. 

No trabalho de campo detectamos os seguintes equipamentos. 

 

 

 
Gráfico 5 – Instituições de Ensino 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 6 – Instituições de ensino por gestão 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

SAÚDE 

A região conta com cinco unidades de saúde públicas. Sendo três no Bairro Farrapos, uma 

no Humaitá e uma no Navegantes.  

Destas somente a do Navegantes não possui o serviço de Saúde da Família e todas 

possuem atendimento odontológico. 

Foram encontradas seis instituições de saúde privadas, sendo duas somente com 

ortopedia e traumatologia e uma que tem sua sede administrativa no bairro Navegantes 

e atendimento em outros bairros.  

Duas unidades do Sistema S – SESC e SEST/SENAT atuam na área da saúde, sendo abertas 

a comunidade, além de seus públicos específicos. Os serviços são pagos, com preços mais 

acessíveis do que a média de mercado. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Os serviços públicos de assistência social oferecidos na região seguem a modalidade do 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que é 

uma unidade pública estatal descentralizada que atua como a 

principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social 

(Suas), dada sua capilaridade nos territórios e é responsável pela 

organização e oferta de serviços da Proteção Social Básica nas áreas 
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de vulnerabilidade e risco social. O PAIF - Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família é o principal serviço ofertado pelo 

CRAS, cuja execução é obrigatória e exclusiva. Este Serviço consiste 

em um trabalho de caráter continuado que visa fortalecer a função 

protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de vínculos, 

promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida. Além de ofertar serviços e ações de 

proteção básica, o CRAS possui a função de gestão territorial da rede 

de assistência social básica, promovendo a organização e a 

articulação das unidades a ele referenciadas, desta forma o CRAS 

faz todos os encaminhamentos para os Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV), tanto para os serviços próprios 

como para os executados nas Entidades Conveniadas. O Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) 

é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa 

renda, entendidas como aquelas que têm: renda mensal de até 

meio salário mínimo por pessoa ou renda mensal total de até três 

salários mínimos.  

Famílias com renda superior a meio salário mínimo também podem 

ser cadastradas, desde que sua inserção esteja vinculada à inclusão 

e/ou permanência em programas sociais implementados pelo 

poder público nas três esferas do Governo. O cadastramento não 

implica a entrada imediata dessas famílias no Programa Bolsa 

Família e o recebimento do benefício. Com base nas informações 

inseridas no CadÚnico, o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome seleciona, de forma automatizada, as famílias que 

serão incluídas no Programa a cada mês. Ao Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) cabe definir 

concessões e estabelecer critérios de fiscalização do Programa, e 

cabe ao município incluir as famílias no Cadastro único para 

Programas Sociais (o que não garante a concessão do benefício) e 

zelar pela qualidade e validade do cadastro. Na cidade e Porto 

Alegre o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

é realizado em todos os 22 CRAS (Centro de Referência da 

Assistência Social),  

Os cadastros possuem validade de 2 anos, a contar da data da última 

entrevista, constituindo responsabilidade da gestão municipal, bem 

como do cidadão cadastrado a manutenção da atualização do 

cadastro, observando o prazo máximo de validade do mesmo.9  

 

O CRAS regional é localizado no bairro Farrapos e os serviços são executados por cinco 

instituições na região, sendo quatro no bairro Farrapos e um no Navegantes. A maioria 

                                                           
9 https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=-29.991455845618912%2C-
51.18384500000002&z=14&mid=16oA_ZxQEFwzrTRHYny8oLqvc4YE  

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=-29.991455845618912%2C-51.18384500000002&z=14&mid=16oA_ZxQEFwzrTRHYny8oLqvc4YE
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=-29.991455845618912%2C-51.18384500000002&z=14&mid=16oA_ZxQEFwzrTRHYny8oLqvc4YE
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dos serviços prestados são para crianças, com atividades de contraturno escolar, esportes 

e artes. Duas instituições oferecem atividades para idosos. 

Além destes serviços públicos, outras instituições atendem públicos específicos como o 

Albergue Monsenhor Felipe Diehl para pessoas em situação de rua e as unidades do 

Sistema S – SESC e SEST. Prioritariamente focados em comerciários e trabalhadores do 

transporte, estes equipamentos disponibilizam serviços à comunidade também, como o 

Maturidade Ativa do SESC.  

Há, ainda, a Casa de Marta e Maria, no bairro Humaitá, com trabalho terapêutico de 

recuperação para jovens mulheres com dependência química. A mantenedora é a 

comunidade católica Copiosa Redenção. 

 

CULTURA 

Foram 14 as instituições culturais mapeadas por este levantamento, nenhuma de 

administração pública. As atividades mais disponíveis são a leitura, com quatro 

bibliotecas abertas ao público e o teatro, com três instituições. Todas as instituições são 

privadas e algumas oferecem serviços gratuitos a comunidade, como no caso das 

bibliotecas. 

4 Bibliotecas 

3 Cias de Teatro 

2 Museus 

1 Espaço de Artes 

1 Fotografia 

1 Centro de Tradições Gaúchas 

1 Espaço de Estudos de Som 

1 Escola de Samba 

O bairro São Geraldo é endereço do grupo de teatro Ói Nóis Aqui Traveiz, que em 2018 

completa 40 anos de atividades, com montagens regionais, nacionais e internacionais. O 

grupo de atuadores, como eles mesmo se chamam, oferece Oficinas de Teatro Popular, 

em sua sede. 

O bairro Navegantes concentra a metade dos equipamentos culturais da região. 
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Gráfico 7 – Equipamentos Culturais por bairro 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

ESPORTES 

Encontramos 12 instituições e/ou clubes esportivos. As atividades são as mais diferentes, 

desde escolinha de Judô a clube de rallye. 

O bairro Farrapos registra seis, dos doze, equipamentos esportivos, entre eles os clubes 

de remo, a Arena do Grêmio e o União Futebol Clube, que é de iniciativa da comunidade. 

Algumas instituições oferecem serviços gratuitos para a comunidade, através de projetos 

com investimento social privado. 

 

ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER 

Em termos de oferta de espaços públicos, o bairro Farrapos também se destaca, com 24 

praças. Enquanto que o Humaitá tem o maior espaço da região, o Parque Mascarenhas 

de Morais, com seus 18,3 hectares e uma área de proteção ambiental no centro. 

As condições atuais destes espaços não são as melhores para o uso da população, pois 

carecem de limpeza, iluminação e manutenção geral. Além disso a falta de segurança 

pública tem afastado os moradores. A Praça Pinheiro Machado, no Navegantes, é um 

exemplo de inversão de uso do espaço. Atualmente tem sido moradia de pessoas em 

situação de rua, por ter um prédio com condições de abrigo, não ser utilizado pelos 

moradores e estar sem manutenção e vistorias de segurança por parte dos órgãos 

públicos pertinentes. Difícil dizer o que veio primeiro, nessa lista de fatos.  

Navegantes; 7

São Geraldo ; 3

Humaitá; 2

Farrapos; 2

EQUIPAMENTOS CULTURAIS
POR BAIRRO
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Na orla do Guaíba existe ainda o Parque Náutico Alberto Bins, como área do Estado 

disponível a visitação pública, porém pouco conhecido e de acesso não tão fácil.  

Em uma visão geral dos equipamentos sociais, temos: 

 
 

Gráfico 8 – Equipamentos Sociais por Foco de Atuação 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na distribuição por quantidade de equipamentos públicos temos o bairro Farrapos como 

o que tem mais instituições de ensino, de assistência social e de saúde. Além destas, ali 

também se concentra o maior número de entidades esportivas, privadas ou comunitárias 

e mais espaços públicos de lazer. O motivo mais saliente é que ali vive maior população 

da região. 

 

O Navegantes é onde se concentram as instituições culturais. 

Consideramos ainda a necessidade de investigação posterior sobre a capacidade e a 

qualidade dos serviços oferecidos, a fim de avaliar melhor o atendimento aos moradores 

e trabalhadores da região.  

Um tipo de instituição social chamou a atenção neste levantamento: as associações de 

moradores. São onze entidades para quatro bairros: 

Associação dos Moradores do 4º Distrito 

Associação dos Moradores do Bairro Humaitá 

Associação dos Moradores do Bairro Farrapos 

Associação dos Moradores do Bairro Navegantes 

Ensino; 45

Saúde; 13Assistência 
Social; 10

Cultura; 14

Esportes; 12

Praças/ 
Parques; 30

EQUIPAMENTOS SOCIAIS
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Assoc Benef Comunit de Morad do Conj Res Mario Quintana       

Associação Comunitária de Mulheres- COMULHER Liberdade         

Associação Comunitária Loteamento Progresso          

Associação dos Moradores da Vila Dona Teodora           

Associação dos Moradores da Vila Tecnológica                  

Associação dos Moradores do Loteamento Tresmaiense            

Associação dos Moradores do Residencial Pampa.  

A maioria das associações estava com seu alvará ativo na relação do Data PoA 201610, ou 

seja em condições legais de funcionamento. É possível avaliar como necessidade de 

representatividade e de abertura de CNPJ para atuar com Convênios com a Prefeitura e 

Governo do Estado. Consideramos, mesmo assim, que a fragmentação comunitária fica 

estampada nesses dados. 

 

As vozes do território - Impressões dos moradores e trabalhadores na região, a partir das opiniões 

dos grupos focais e entrevistas abertas realizadas. 

Realizamos três entrevistas com grupos de moradores, cinco entrevistas individuais com 

agentes de instituições sociais e duas entrevistas com representantes da Prefeitura de 

Porto Alegre. 

 

CRIP/ Prefeitura Porto Alegre 

Com relação a Prefeitura os temas tratados foram sobre as políticas públicas ativadas 

para a região, como a atuação no Orçamento Participativo. Segundo os coordenadores 

do Centro de Relações Institucionais e Participativas - CRIP, na última rodada do OP as 

demandas foram renegociadas entre os interessados e se fizeram ajustes para redução 

dos itens, ficando somente aqueles que estavam há mais tempo na fila de espera ou são 

mais urgentes e factíveis.  

Os seguintes temas ficaram na pauta: 

                                                           
10 
http://datapoa.com.br/dataset?q=Mapa+Alvar%C3%A1s+Ativos&sort=score+desc%2C+metadata_modif
ied+desc  

http://datapoa.com.br/dataset?q=Mapa+Alvar%C3%A1s+Ativos&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc
http://datapoa.com.br/dataset?q=Mapa+Alvar%C3%A1s+Ativos&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc
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Descrição da Demanda Ano da 

Demanda 

Órgão 

Responsável 

Valor da 

Demanda 

Reforma e colocação de grades nas 

janelas da Escola de Educação 

Infantil Pé de Pilão 

2012 SMED ? 

Construção de uma creche no Bairro 

Humaitá. Condicionada a liberação 

da área. Demandante: Associação 

dos Moradores do Bairro Humaitá. 

2010 SMED R$223.981,90 

Construção de equipamento de 

assistência social no Bairro Farrapos. 

Terreno na Rua Jaime Tolpolar. 

2015 FASC R$650.000,00 

Ampliação de atendimento de SASE 

– Mario Quintana. 40 metas para 80 

crianças. Demandante: Comissão 

representativa dos Moradores da 

Vila Liberdade. 

2010 FASC R$46.579,26 

 

Serviço para fortalecimento de 

vínculo para crianças de 

adolescentes. 20 metas para a 

Associação dos Ferroviários. 

2014 FASC R$52.929,24 

USF Parque Humaitá – Construção 

de posto de saúde em terreno 

localizado na Rua Caio Brandão de 

Mello, ao lado do CTG Vaqueanos da 

Tradição. Projeto e licitação em 

2012. 

2012 SMS R$1.000.000,00 

Compra de área para as famílias do 

Beco X não cadastradas no PIEC e já 

com ordem de despejo cadastradas 

no MCMV. 

2012 DEMHAB R$1.500.000,00 

Construção de 15 moradias para as 

famílias cadastradas no Minha Casa 

2014 DEMHAB R$100.000,00 
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Minha Vida, para moradores da 

Associação dos Moradores da Vila 

dos Ferroviários. 

Tubulação de chegada da casa de 

bombas nº 5 na Rua Adelino 

Machado de Souza esquina 

Voluntários da Pátria. 

2015 DEP R$360.000,00 

Limpeza e dragagem do arroio da 

Rua 6, do Bairro Farrapos. 

2015 DEP R$405.000,00 

Limpeza e dragagem do Arroio Tio 

Zeca. 

2015 DEP R$210.000,00 

Estudo de viabilidade e projeto 

básico para a instalação de 1400 

metros de rede de esgoto na Vila 

Santo André. 

2015 DEP R$25.000,00 

Ampliação do fechamento do esgoto 

pluvial no Parque Mascarenhas de 

Morais. 

2016 DEP R$350.500,00 

 

Tabela 1 Demandas do OP 

Fonte: CRIP Humaitá Navegantes 

Das 13 demandas apresentadas, quatro já estariam resolvidas ou encaminhadas, em 

março de 2018. Todas elas de responsabilidade do DEP.  

A questão “moradia” é bastante saliente para a região, pois ao mesmo tempo em que 

existem as demandas do Orçamento Participativo, existe a defasagem de entregas de 

moradias acordadas na época do PIEC e ainda corre o processo de cadastramento para 

retirada das vilas Tio Zeca e Areia em função da construção da Nova Ponte do Guaíba. 

Por hora, parece ser a demanda mais difícil de solucionar.  

Os representantes do CRIP tem suas atividades acionadas pelos moradores da região e 

sua atribuição é fazer a comunicação com órgãos da Prefeitura para a solução dos 

problemas apresentados. A tarefa não é simples, pois a quantidade e complexidade das 

demandas muitas vezes demora a ser entendida pela área técnica que deve resolvê-la. 

Desta forma, os próprios funcionários precisam de apoio da comunidade para ter força 

de voz dentro da Prefeitura. Podem ter conhecimento dos canais, mas precisam mais 

força para ter acesso.  
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Projetos Especiais/ Prefeitura de Porto Alegre 

Na reunião com a Coordenação de Projetos Especiais da Secretaria de Relações 

Institucionais o destaque foi para a formação do Grupo de Ação sobre Inundações e 

Alagamentos – GAIA, que ocorreu no início de 2018. Esta ação faz parte da estratégia de 

resiliência da cidade em um processo iniciado em 2015, com a parceria entre Prefeitura, 

Banco Mundial e Fundação Rockfeller.  

Banco Mundial - A parceria com o Banco Mundial surgiu a partir 

de uma plataforma de serviços, após o lançamento do projeto da 

Fundação Rockfeller de Nova York, nos Estados Unidos, que criou 

o Desafio 100 Cidades Resilientes e escolheu a capital gaúcha 

para integrar a rede de sustentabilidade e resiliência mundial. 

Porto Alegre tem agora a missão de criar a primeira estratégia de 

resiliência da América Latina, estabelecendo planos de 

contingência com as comunidades, por meio do uso de 

aplicativos de georeferenciamento.11  

O GAIA é composto por agentes da Prefeitura, como Defesa Civil, DEP, Projetos Especiais, 

e moradores das regiões do Humaitá Navegantes e Arquipélago, com a orientação da 

Coordenação de Resiliência do Banco Mundial. Sua missão é levantar possibilidades de 

soluções e convivência com as inundações e alagamentos. Soluções como melhorias em 

infraestrutura de saneamento e educação comunitária, e meios de convivência em casos 

extremos.  

A preocupação com as reciclagens clandestinas e suas consequências para os bairros 

também são um tema de atenção por parte da Coordenação de Projetos Especiais. 

Consideram que oportunizar a mudança da matriz de renda para os catadores e 

recicladores clandestinos, através de capacitação profissional, pode ser o caminho de 

mudança para a região. 

 

Albergue Monsenhor Felipe Diehl 

Em reunião com o Diretor do Albergue Monsenhor Felipe Diehl, Juarez Vasquez, 

recebemos o relato das necessidades pelas quais passa o abrigo para pessoas em situação 

de rua. A capacidade atendimento do local é para 211 pessoas por noite, com banho, 

jantar e pousada. Os albergados fazem seu cadastro e recebem roupas e acessórios de 

banho, deixando suas roupas para vestirem na manhã seguinte ou recebendo novas 

roupas e calçados. Após se banharem aguardam o jantar, que é preparado por grupos de 

                                                           
11 
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/portal_pmpa_novo/default.php?p_noticia=999190706&BANCO+MU
NDIAL+FARA+ESTUDO+SOBRE+AREAS+DE+RISCOS+NA+CAPITAL  

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/portal_pmpa_novo/default.php?p_noticia=999190706&BANCO+MUNDIAL+FARA+ESTUDO+SOBRE+AREAS+DE+RISCOS+NA+CAPITAL
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/portal_pmpa_novo/default.php?p_noticia=999190706&BANCO+MUNDIAL+FARA+ESTUDO+SOBRE+AREAS+DE+RISCOS+NA+CAPITAL
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voluntários – amigos, colegas de trabalho, que levam os mantimentos, preparam e 

servem o jantar aos residentes da noite. Ao jantar segue-se o encaminhamento para 

descanso, com habitações separadas para homens, mulheres, mulheres com filhos e 

transexuais. Cada grupo se recolhe pelas 22 horas. A hora de acordar é as 6h para os que 

trabalham e as 7h para os demais. Todos devem deixar o local até as 8h, podendo 

retornar as 17h, durante até quinze dias seguidos. Depois deste período, normalmente, 

buscam outro abrigo ou ficam nas ruas. 

Juarez relata que o Albergue teve em anos passados um convênio com a Prefeitura que 

trouxe capacitação profissional para os residentes que quiseram e que está em busca de 

parceria para um projeto semelhante. Ele acredita que com a oportunidade de 

capacitação e de emprego a maior parte dos moradores de rua podem mudar sua 

situação. 

Em 2018 a casa completa 50 anos de atividades e os administradores estão preparando 

atividades em comemoração.  

 

Escola Comunitária de Educação Infantil Loteamento Pampa/ Associação Brasileira 

de Assistência Social e Cultura da Igreja da Restauração – ABRASCE 

A ABRASCE assumiu a creche na Vila Pampa em 2016, por convênio com a Prefeitura, que 

havia destituído a mantenedora anterior. Desde então o Diretor Sandro Wink vem 

atuando com a comunidade de pais. O local atende atualmente 120 crianças em creche 

e pré-escola e pode ampliar a capacidade para 140.  

Ao chegar para administrar o espaço a equipe realizou um levantamento social com as 

famílias e observou uma grande dependência de recursos do Estado, com uma forte 

vinculação político partidária. Verificaram também uma apatia em relação as 

responsabilidades com as crianças e tem trabalhado para mudar esta situação.  

Segundo o Diretor há um descuido da comunidade com os equipamentos de ensino, com 

depredação dos prédios e falta de cuidado com móveis e utensílios de uso, desde as salas 

de aulas, banheiros, até a pracinha interna. A ABRASCE, ao melhorar as condições da 

Escola, vem trabalhando para ganhar a confiança e o respeito dos moradores e 

comunidade escolar. Relata ainda que a fila de espera tem aumentado na Escola, a partir 

das melhorias realizadas, por pais que querem migrar de outras instituições da região. 

A política de recebimento de doações da instituição é bastante seletiva para não gerar 

compromissos futuros indesejáveis, com grupos vinculados a partidos ou ao crime 

organizado.   
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A ABRASCE administra três unidades escolares na cidade, em convênio com a Prefeitura, 

disponibilizando uma neuropsicopedagoga para a avaliação e encaminhamento de 

crianças com necessidades especiais a profissionais adequados. Com este trabalho está 

mapeando os problemas das crianças e apoiando as famílias e educadoras para o melhor 

trato. O Diretor relata que este serviço não é realizado em concordância com a Secretaria 

Municipal de Educação, que o considerou desnecessário, mas a entidade deverá mantê-

lo por acreditar nos benefícios futuros e imediatos para as crianças. 

 

Projeto Pescar Navegantes 

Com onze anos de trabalhos prestados a comunidade, o Projeto Pescar Navegantes está 

em adaptações operacionais para atender o novo sistema informatizado da Fundação 

Projeto Pescar. De acordo com o Coordenador Nilton Ferro, o sistema de gestão 

implantado exige bastante atenção e deverá organizar melhor os dados de todas as 

unidades. Uma auxiliar, formada pelo Projeto, realiza a entrada dos dados e os ajustes 

requeridos no processo. 

Atualmente são atendidos 42 jovens, com a capacitação em Logística. O curso dura um 

ano letivo e tem as empresas patrocinadoras como locais de exercício das práticas de 

trabalho. 

A seleção dos participantes também passou por mudanças neste ano, pois houve a 

inscrição pelo site e a primeira avaliação é feita diretamente no sistema. Segundo o 

Coordenador este parâmetro pode ter deixado jovens mais interessados de fora e 

incluído alguns que só estão ali pela bolsa auxílio recebida. Até então a avaliação era 

realizada pessoalmente. 

A sede atual do Projeto fica em um espaço confortável no DC Navegantes, que foi dividido 

em duas salas de aula – sendo uma de informática, um refeitório, um vestiário, uma 

antessala e um escritório.  

O aumento dos custos com alimentação fez com que o comitê gestor optasse por retirar 

o fornecimento de almoço, que estava incluído no rol dos benefícios recebidos. No 

conjunto, os jovens recebem uniforme completo, lanche do turno, bolsa auxílio, além da 

mentoria nas áreas técnica e comportamental. O Coordenador destaca que as questões 

comportamentais são as mais enfocadas, pois serão determinantes para a conquista do 

primeiro emprego. 

Em questões de empregabilidade houve uma redução de efetivação dos jovens 

formados, desde 2016. Os números que eram estimados em 80 e 90% baixaram para 40 

a 60%. A crise econômica é apontada como uma das causas possíveis, juntamente com a 
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pouca iniciativa dos jovens em permanecer no trabalho durante o período de verão e 

férias escolares. A formatura é realizada em novembro ou dezembro a cada ano. 

 

Círculo Operário Portoalegrense – COPA 

A história dos Círculos Operários se mistura a história do 4º Distrito a partir da união da 

Igreja Católica com o Estado, na chamada Era Vargas. O movimento, que começou em 

Pelotas, se expandiu pelo Estado e pelo País nos anos seguintes. 

O circulismo pretendia não só lutar pelos direitos 

dos trabalhadores, mas buscava educação, 

integração entre trabalhadores de diferentes áreas, 

momentos de lazer, para si e sua família que se 

tornava, assim, influente e um dos movimentos com 

mais apoio por parte da Igreja. Desenvolvia também 

muitas atividades culturais e sociais, e marcava 

presença no cenário trabalhista da época. As 

diversas atividades oferecidas pelos círculos tinham 

um intuito a mais: o de apenas amparar os 

trabalhadores, ofereciam uma vida social ao 

operário e a sua família de forma que o envolvesse 

cada vez mais com o movimento que permanecia 

sob os olhares atentos dos dirigentes e do clero, não 

só durante o horário de trabalho, mas também no 

horário de lazer. (Santos, 2008) 

O COPA atua na região desde os anos 1930 a partir de serviços de saúde e educacionais, 

fundado pelo Padre Leopoldo Brentano. A instituição atendia a comunidade local através 

da Creche Nossa Senhora dos Navegantes, na Av. Sertório; da Policlínica Santo Inácio e 

da creche do COPA, na Av. Polônia e da Escola Técnica Santo Inácio, na Av. Pe Leopoldo 

Brentano.  

No início dos anos 2000 esta participação começou a encolher, com a transferência da 

Escola Técnica Santo Inácio para a zona sul da Capital e o fechamento da Creche da Av. 

Sertório. 

O prédio da Av. Polônia atualmente abriga creche para 120 crianças e a Policlínica Santo 

Inácio mudou-se para a Rua Guido Mondim. 
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Associação Filhos Nascidos do Coração – AFINCO 

A Associação Filhos Nascidos do Coração atuou nos bairros Farrapos e Humaitá 

oferecendo cursos profissionalizantes, psicopedagogia e psicologia para crianças e 

idosos. Sem sede fixa, a equipe trabalhava em parceria com as escolas públicas locais. 

Em 2017 a instituição conquistou um espaço físico no Centro Vida, na Av. Baltazar de 

Oliveira Garcia e lá se estabeleceu. A coordenação informou que continuam abertos para 

pessoas de toda a cidade.  

 

Grupos Focais  

Reunir moradores e trabalhadores para os grupos de discussão foi tarefa difícil. Os 

diferentes horários oferecidos não contemplaram as disponibilidades e o limite que 

colocamos de não convidar pessoas envolvidas com atividades políticas (associações de 

moradores, partidos, etc.), neste momento, reduziu o espectro de interessados. 

Durante o processo de convites fomos conhecendo moradores que, impossibilitados de 

estar nos encontros presenciais, se mantiveram disponíveis para contatos pelo 

Whatsapp. Deste modo conversamos com 16 pessoas pessoalmente, mas entrevistamos 

30 ao todo. 

A dinâmica dos grupos foi de conversas abertas tendo como questão central:  

- o que há de positivo e o que há de negativo no meu bairro. 

Após algum tempo de debates, convidamos os participantes a expressarem por escrito 

em fichas os seus pensamentos. Cada atividade durou duas horas. 

 

Humaitá  

(realizado na Escola José Garibaldi, no dia 28 de março, das 17h às 19h) 

Vimos no bairro Humaitá duas realidades bem distintas: a dos condomínios e a das vilas. 

Ainda podemos considerar uma subdivisão entre os condomínios novos e os antigos.  

Durante os debates os próprios moradores se perceberam afastados e sem comunicação. 

Consideraram falha a liderança da atual Associação dos Moradores do Bairro Humaitá, 

que, conforme relataram, representa uma pequena fatia dos residentes. 

Uma dúvida está para ser respondida: quem é o morador do Humaitá? 
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Os moradores dos condomínios novos são de outras regiões da cidade e chegaram no 

bairro há pouco tempo, com exceção de uns poucos que são filhos de moradores dos 

primeiros prédios e que quiseram continuar próximo a família. 

Em relação a questão central, as opiniões foram: 

Pontos positivos: Boa qualidade de vida; Transporte; Parque Mascarenhas; Opções de 

serviços privados. 

Pontos negativos: Falta de Identidade; Liderança negativa; Falta de comunicação 

condomínios X vilas; Falta de opções culturais; Sem representatividade; Segurança. 

Um desejo expresso do grupo e dos moradores contatados por celular é de que o bairro 

“cresça”. Indagamos o que significa “crescimento” para eles e o retorno foi de que 

querem ter mais serviços à disposição, como bancos, grandes supermercados, etc. 

Crescimento significa, aqui, conveniência. 

 

Navegantes 

(realizado no Hotel Porto Alegre, no dia quatro de abril, das 16h as 18h) 

Os moradores do Navegantes foram os que mais sentiram o peso da retirada das 

indústrias da região, com o passar dos anos. Suas referências de um passado 

movimentado e feliz é ainda muito forte. Não sem motivo somente entre o Aeroporto e 

o bairro encontram-se 12 hotéis. O movimento de viajantes interestaduais e 

internacionais a trabalho era intenso e requeria hospedagem próximo às fábricas e 

centros de distribuição, girando a economia local. 

O fechamento das empresas, de acordo com o grupo, além de causar desemprego local, 

deixou muitos prédios fechados e abandonados. Espaços propícios a invasões e 

ocupações ilegais. Marquises também tem sido ocupadas como moradias. 

Com o atual fluxo de trabalhadores indo e vindo, o bairro tornou-se lugar de passagem 

rápida, no qual se desce de um ônibus para entrar em outro, ou do metrô para o ônibus, 

ou vice e versa. Grande movimentação de dia e durante a semana de trabalho e deserto 

a noite e nos finais de semana. O quadro foi definido como “bairro bipolar” em entrevista 

com uma empresária e moradora, em se tratando dos espaços do Navegantes e do São 

Geraldo. 

Um aspecto dessa “bipolaridade” tem sido o aumento das “festas rave”, com som alto, 

com bebida liberadas e consumo de drogas, que tem acontecido principalmente em 

antigos prédios de armazéns da Voluntários da Pátria. Foi relatado que dois ou três 

vizinhos foram até uma destas festas acompanhando agentes da Brigada Militar e 

presenciaram cenas de sexo explícito degradante, de acordo com o informante. A 
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bipolaridade de valores e costumes entre os moradores tradicionais e os frequentadores 

das festas fica explícita nesta cena.  

As festas e a prostituição são antigas no bairro, mas tem aumentado em número e 

diversidade de frequentadores nos últimos cinco anos. Precisaríamos avaliar mais fatores 

para entender os motivos. Um princípio pode ser a oportunidade de espaços e a garantia 

de anonimato em uma região silenciosa à noite.  

A falta de limpeza das ruas foi bastante citada, como consequência do desconhecimento/ 

desrespeito dos moradores sobre os horários de coleta e da proliferação de catadores, 

que abrem os sacos antes da coleta do DMLU colocados nas calçadas. De acordo com um 

morador a lei que proibiu o uso de carroças e carrinhos de catação nas zonas urbanas da 

cidade deu origem a outro tipo de catador, aquele com carrinhos de supermercado. A 

percepção do grupo é de que aumentou a frequência destes catadores de pequenos 

volumes.  

O encolhimento da Festa de Nossa Senhora dos Navegantes foi mencionado com o foco 

de perda de cultura do bairro. Os participantes sentem que se perdeu bastante do 

sentido da festa quando deixou de ocorrer a procissão fluvial. Este foi o único momento 

em que se comentou sobre a proximidade com o Guaíba. Aparentemente não há 

vestígios de lembrança da relação dos moradores com as águas. 

Há poucas opções culturais disponíveis durante o dia, e a noite elas não existem. O local 

de lazer e que poderia abrigar cultura seria a Praça Pinheiro Machado, atualmente 

depredada e ocupada por pessoas em situação de rua. Os moradores se afastaram 

totalmente do local.  

Sintetizando as questões de base: 

Pontos positivos: Infraestrutura; Passado feliz; Albergue Monsenhor Felipe Diehl; Vias 

expressas. 

Pontos negativos: Lixo / Poluição; Invasões em terrenos não ocupados; Aumento da 

prostituição; Aumento da população de rua; Segurança. 

Dois pontos sobre infraestrutura foram bastante comentados: a situação de abandono e 

periculosidade da passarela sobre o Trensurb, na Av. Frederico Mentz e a Rua Santos Dumont ser 

via de mão dupla, causando problemas no trânsito local. Ambas situações foram para a pauta da 

AEHN com a Prefeitura de Porto Alegre e Trensurb. 
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Farrapos  

(realizado na sede da Associação das Creches do RS - ACBERGS, no dia 11 de abril, das 

16h às 18h) 

No Farrapos a percepção é de falta de qualificação dos serviços públicos foi a questão 

mais saliente. Embora existam equipamentos disponíveis, falta qualidade no 

atendimento e vagas em quantidade suficiente para atender a demanda.  

Os participantes identificam como tranquila a convivência entre as famílias, moradoras 

das vilas do entorno e do centro do bairro. Existem muitos moradores bem antigos e o 

relacionamento entre eles é forte. Sentem que houve um crescimento de pessoas vindas 

de outros locais para as vilas, a partir dos anos 2000, sem atribuir a nenhum fato 

específico esta migração. 

Há um sentimento importante de perda em relação a mudança da Escola Técnica Santo 

Inácio, pois era o polo formador de muitos jovens para o mercado de trabalho. Sentem 

que atualmente existem poucas opções com custo adequado para os moradores. E 

salientam a presença do Projeto Pescar Navegantes, como uma dessas opções. 

Para os entrevistados a relação com a Arena do Grêmio ainda é complicada. Relatam que 

em dias de jogos perdem bastante qualidade no fornecimento de energia elétrica e 

internet, o bairro fica sujo e ocorrem muitos pequenos furtos. Relatam ainda que as 

linhas de ônibus têm um afluxo grande para o bairro no fim da tarde e nenhum para sair 

dele, dificultando o trânsito de quem trabalha por ali. 

Um aspecto bastante comentado foi a política partidária. Os participantes relatam que 

não há candidatos próprios do bairro, mas representantes dos bairros Navegantes e São 

Geraldo que tem seus partidários entre os moradores do Farrapos. Comentaram que a 

associação de moradores local é fechada para novos debates ou associados. Um dos 

entrevistados comentou que “é melhor trabalhar pela comunidade fora da política 

(partidária)”.  

Sobre as questões de base: 

Pontos positivos: Sentimento de pertencimento = moradores antigos; Projeto Pescar 

Navegantes. 

Pontos negativos: Mobilidade em dias de jogo na Arena; Sem atividades culturais; Quedas 

de energia e de internet em dias de jogo na Arena; Escolas e serviços de saúde precários. 
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A voz dos associados - Entendimento dos oito dirigentes de empresas entrevistados sobre 

responsabilidade social. 

Entre os dias 12 e 20 de abril foram realizadas entrevistas com as empresas associadas. 

Convidamos organizações de diferentes ramos de atuação, porte e tempo de existência 

para buscarmos a diversidade de informações que consideramos pertinente para a 

região. Solicitamos que as entrevistas fossem com o proprietário, CEO ou o dirigente 

máximo da empresa, e assim ocorreu. Este condicionante foi importante para 

entendermos a origem cultural das entrevistadas, pois é da alta administração que vem 

o cerne das ideias que vão permear a estrutura. 

Nossa meta era conversar com dez organizações e para tanto emitimos convite a vinte 

associados, tendo o retorno positivo de oito. Um deles desmarcou a entrevista no dia 

agendado, por motivos pessoais. Em uma empresa fomos atendidos por dois diretores. 

Foram entrevistadas duas empresas do ramo industrial, três de serviços, uma do 

comércio e uma atuante em indústria e serviços. 

Importante salientar que todas as empresas entrevistadas colaboram em diferentes 

níveis com as ações de relacionamento comunitário da AEHN. 

Três questões de base foram levadas ao debate: 

1) Qual o entendimento a respeito de responsabilidade social empresarial? 

2) Qual a visão sobre as questões sociais do 4º Distrito? 

3) Como as organizações privadas podem auxiliar na melhoria das condições sociais 

do 4º Distrito? 

Sobre a primeira questão a variedade de respostas foi significativa. O espectro de 

entendimento dos associados sobre responsabilidade social empresarial apresenta desde 

organizações com a visão prioritariamente da função econômica até aquelas que incluem 

o conceito do tripé da sustentabilidade em suas estratégias – econômico, ambiental e 

social (Elkington, 2012).  

Das sete entrevistadas três apresentaram a certeza de que cumprindo seu papel 

econômico estão apoiando totalmente a melhoria da sociedade como um todo. 

Trouxeram a reflexão de que, no atual cenário financeiro do País e do mundo, manter o 

funcionamento da organização com resultado positivo é preocupação diária dos 

administradores. Garantir os empregos, os salários, os impostos é tarefa árdua e digna 

dos empresários perseverantes em seus campos de atuação. 

Estas três empresas estão em mercados b2b (business to business), o que lhes resguarda 

do contato direto com consumidores em varejo. Talvez este fator favoreça o afastamento 

das questões sociais, no sentido de comunidade. 
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Duas das entrevistadas ampliam suas estratégias para os aspectos econômicos, sociais e 

principalmente ambientais. Uma destas foca suas ações de responsabilidade social em 

seus empregados (colaboradores), proporcionando soluções de bem-estar e saúde a 

todos.  

No entendimento do um dos dirigentes: “responsabilidade social começa pelo indivíduo. 

Se a preocupação com os aspectos sociais não começar por mim, não tem como as 

equipes acreditarem em qualquer ação proposta neste sentido“. Sua empresa tem 

atividades de voluntariado para pessoas de baixa renda. 

Há uma grande disposição de alguns dos entrevistados em participarem voluntariamente 

de entidades de classe, considerando esta contribuição como suficiente para sua atuação 

em responsabilidade social.  

Em relação ao conhecimento das questões sociais da região de atuação há, em geral, um 

desconhecimento. Em maior ou menor grau, os dirigentes não sabem o que ocorre ao 

redor de sua empresa. O tempo escasso e o rol de prioridades urgentes e importantes da 

organização foram os motivos apresentados para o fato. 

Do mesmo modo, houve uma demonstração geral de boa vontade em conhecer os 

bairros.  

Apenas um dos entrevistados mora no bairro em que trabalha. Sua percepção da região 

é de um bairro “bipolar”, que apresenta vida e movimento durante os dias úteis e é um 

deserto a noite e em finais de semana.  

Três empresas delegam para empregados de média ou alta gerência a participação com 

a AEHN e com as comunidades. Um destes não tinha conhecimento da participação de 

sua empresa na Associação. 

A terceira pergunta ficou atrelada as respostas da segunda. Como desconhecem ou 

conhecem pouco a realidade local, as empresas puderam indicar soluções genéricas para 

a melhoria das condições sociais.  

Dois dirigentes foram bem específicos na orientação de que a AEHN deve trabalhar pela 

atração de investimentos para a região, resguardando os interesses dos associados. 

Acreditam que com o fomento da economia poderá haver a melhoria social, através de 

mais e melhores empregos, soluções em infraestrutura e mais segurança pública. 

Outros dois entrevistados acreditam que trabalhar com as comunidades seja o caminho 

para resultados benéficos a todos. Um deles já pratica esta crença, através de eventos 

compartilhados com uma cooperativa de artesãos local. 
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Três empresas realizam atividades de doações em momentos ou datas específicas, como 

no caso do incêndio na Vila Liberdade em 2012, das enchentes de 2015 ou em época de 

Natal e Páscoa, por exemplo. Relataram que gostariam de ver melhores resultados em 

ações conjuntas e estratégicas. 

 

Raio X AEHN – retorno dos formulários de pesquisa online 

Durante vinte dias entre os meses de março e abril todos os associados foram convidados 

a responder o formulário online sobre responsabilidade social. Das 44 empresas 

registradas, 17 participaram desta atividade. Uma taxa de retorno de 39%, que 

consideramos positiva. 

A seguir os números para as questões mais relevantes: 

 

Todas as respondentes têm mais de cinco anos de atuação na região, o que lhes 

proporcionaria tempo de convivência expressivo com os bairros. Salienta-se também o 

número de organizações estabelecidas há mais de 40 anos.  
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60 anos ou mais Entre 40 e 59
anos

Entre 20 e 39
anos

Entre 5 e 19 anos 5 anos ou menos

Tempo de existência na região
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A quantidade de empresas que apoia alguma iniciativa social é relevante, demonstrando 

o potencial de parceria para a atuação em Associação. As ações indicadas por estas foram 

doações em matérias, alimentos ou financeiras, em datas específicas. Quatro delas 

afirmam que contribuem financeiramente de forma contínua com entidades de 

assistência social. Trabalho voluntário foi indicado por quatro respondentes, como sua 

contribuição à sociedade. 

 

A maioria dos respondentes não utilizou isenção fiscal como forma de financiamento para 

projetos sociais. As causas mais indicadas para este retorno foram o desconhecimento 

dos mecanismos de incentivo fiscal e a questão tributária, ou por que não se enquadram 

ou por que não tem tributos a recolher. 

60%

40%

APOIA ALGUMA INICIATIVA SOCIAL?

Sim Não

29%

71%

JÁ UTILIZOU ALGUMA FORMA DE ISENÇÃO 
FISCAL PARA APOIO A INICIATIVAS SOCIAIS?

Sim Não
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Entre aquelas que já utilizaram, os mecanismos apontados foram: Fundo da Crianças e 

do Adolescente, Pró-Cultura RS e Lei Rouanet. Uma das organizações informou utilizar-

se de todos os mecanismos permitidos por sua característica tributária. 

 

Raio X AEHN – ações de responsabilidade social realizadas em conjunto  

Há mais de 30 anos algumas empresas dos bairros Navegantes, Humaitá, Farrapos e São 

Geraldo, se reúnem em associação e a partir de seus estatutos trabalham pela melhoria 

de sua região sede.  As atividades são de forte contato com os poderes públicos e 

representativos para a conquista de soluções da infraestrutura, das estruturas dos 

serviços públicos e de segurança.  

As ações em responsabilidade social têm se intensificado nos últimos doze anos, 

inauguradas com o Projeto Pescar Navegantes. Atualmente mantido por sete empresas 

financiadoras, o Pescar já beneficiou mais de 500 jovens em vulnerabilidade social, 

proporcionando ensino profissional e vivência comportamental para o mundo do 

trabalho. 

Alguns dos recentes projetos sociais e comunitários de iniciativa associativa, que podem 

ser conhecidos melhor em seu site na internet12, são os seguintes. 

 

                                                           
12 www.aehn.org.br 
 

http://www.aehn.org.br/
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“..., a sociedade tem a obrigação de incentivar o 

bom trabalho e valorizar seus artesãos, artistas, 

agricultores, jardineiros, construtores e 

comerciantes.” E.F. Schumacher  

Um trabalho de pesquisa com foco em situações sociais tem prazo de validade 

relativamente curto, pois a sociedade é dinâmica. Ao final deste trabalho, pegando 

emprestados termos da medicina, podemos dizer que temos uma visão melhor que a de 

uma radiografia e não tão específica quanto uma tomografia. 

Com estes parâmetros em mente avaliamos, cruzamos e refletimos sobre os dados 

levantados e podemos concluir alguns pontos para orientar as ações da AEHN em 

responsabilidade social. 

1) Existe um excesso de planos externos sobre a região, sem que a população local 

participe ativamente em todos os processos de estudos. Acreditamos que este 

fator gera expectativas frustradas e que é necessário incluir moradores 

efetivamente na construção de novos planos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Pensar urbanisticamente para projetar a revitalização do patrimônio histórico na 

região é urgente e importante, mas tem de vir unido as demandas dos residentes, 

trabalhadores e empreendedores locais. A área em pauta é bastante diversa em 

termos de objetivos de vida, classes sociais, interesses econômicos. Encontrar 

pontos em comum não é tarefa fácil, mas necessária, a quem quiser efetivamente 

deixar um legado. 

2) O cidadão médio é a maior parcela da população local e é frágil em termos sociais, 

pois ficou comprimido entre as ações governamentais de benefícios à população 

carente e as atividades do crime organizado na região. 

 

Chamamos de cidadão médio, para efeitos deste trabalho, aqueles que tem uma 

atividade remunerada formal, seja empregado ou empreendedor, com a renda 

média de 3,22 salários mínimos e suas famílias. Estas pessoas dependem de 

transporte público e não se sentem seguros para ir e vir; matriculam seus filhos 

em escolas públicas e não se sentem atendidos; não tem tempo para ficar nas 

filas dos serviços de saúde e recorrem a planos de saúde pagos, tendo sorte 

quando a empresa onde trabalham proporciona acesso a um. Este cidadão médio 

teme andar nas ruas e praças, principalmente à noite e nos finais de semana. 

Tendo opções culturais e sociais reduzidas este público restringe sua vida ao 

espaço privado de sua casa, principalmente em frente à televisão, imaginando os 

perigos da vida em comunidade e não se permitindo interagir com a rua. Uma 

alternativa tem sido os times de futebol amadores, e aí encontramos uma 

população estritamente masculina. 

 

 

3) A falta de comunicação entre as instituições, entre os bairros e entre residentes 

e trabalhadores aumenta os preconceitos e desperdiça recursos. 

 

O cálculo de equipamentos sociais pela totalidade dos moradores precisa ser 

feito, mas a percepção é de que eles existem em número suficiente para atender 

a maioria dos mais de 48 mil residentes. Nas entrevistas com grupos e individuais, 

nas visitas e reuniões com instituições, entendemos que a comunicação entre 

estas entidades é pouca, muitas vezes trabalhando o mesmo público, sem saber 

que estão em duplicata. E muitas vezes a comunidade pensando que não há 

determinado serviço no bairro, deixa de usá-lo e vai a outros bairros para 

encontrar o que precisa. Houve perdas na área do ensino nos últimos anos e este 

ponto é importante de ser esmiuçado posteriormente. 

 

A falta de diálogo entre condomínios e vilas fomenta o que consideramos ser a 

pior discriminação: “eles X nós”. Não importa o lado, quando entra o discurso do 
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“eles X nós” todos saem perdendo. Este assunto é mais premente no Farrapos e 

no Humaitá.  

  

4) A influência política partidária é tão, ou mais, nefasta para a região quanto o crime 

organizado. 

 

Apresentou-se muito forte o aspecto negativo da política partidária, o 

clientelismo. As muitas associações de moradores têm vida efetiva em épocas de 

eleições e afastam residentes que não concordam com as convicções da diretoria, 

normalmente atrelada a um candidato específico. Com este movimento, se 

fortalece o conceito “eles X nós” e mesmo que um assunto venha a contribuir 

para o benefício de todos, pode não ser executado por ser de um partido ou 

candidato contrário.  

 

5) Em termos de responsabilidade social, nossas empresas são do século XXI, mas 

nossos empresários são do século XX. 

 

Tivemos a oportunidade de contatar nestes quatro bairros com empresários bem 

sucedidos em suas áreas, verdadeiros expoentes dos negócios no Rio Grande do 

Sul. Entramos na intimidade de algumas das mais antigas e talentosas empresas 

da Capital. Tanto as entrevistas quanto os formulários de pesquisa nos mostraram 

o quanto as mudanças sociais de nível mundial são de assimilação difícil neste 

canto do planeta.  

 

Estamos em evolução e a maioria dos entrevistados tem percepção das novas 

demandas, no entanto mover a máquina interna e realizar a mudança que 

desejam ver no mundo parece ainda distante.  

 

Mesmo os negócios que são praticantes de normas ISO, atuantes no Programa 

Gaúcho da Qualidade e Produtividade ou respondentes de relatórios de 

sustentabilidade13, podem ter dificuldades em incorporar efetivamente a empatia 

comunitária e o pensamento colaborativo em suas estratégicas. 

 

6) A iniciativa da AEHN de conhecer a realidade das comunidades para orientar suas 

ações é inovadora e pode orientar os próximos dez anos da região, no mínimo.  

Uma pequena faísca foi acesa e pode ser o ponto de mutação para equilibrar a 

balança das nossas práticas tradicionais com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável – ODSs. 

                                                           
13  http://www.gvces.com.br/indicadores-de-sustentabilidade?locale=pt-br   

http://www.gvces.com.br/indicadores-de-sustentabilidade?locale=pt-br
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1) Fortalecer o Projeto Pescar, aumentando para dois anos o envolvimento dos 

jovens, com a participação fracionada entre as empresas que não podem 

participar atualmente; 

 

2) Colaborar com as decisões de responsabilidade social dos grandes 

empreendimentos locais; 

 

3) Atuar mais estrategicamente e menos reativamente ao poder público; 

 

4) Tornar-se o ponto focal da rede de instituições da região; 

 

5) Ser agente estratégico do desenvolvimento sustentável para as empresas 

associadas. 

 

 

 

 

 

 

• Cada bairro tem suas peculiaridades

• Incluir quem mora e quem trabalha
Respeitar as diferenças, 

salientar as semelhanças

• Uma empresa âncora por bairro

• Um morador e um trabalhador

• Uma instituição não governamental

• Uma instituição governamental

Formar Equipes de Trabalho

• “Só se cuida aquilo que se ama”

• Moradores, trabalhadores e empresas 
pertencentes

Foco no pertencimento

• ODS

• Pacto Global
Alinhamento às práticas 

globais

RECOMENDAÇÕES 

DIRETRIZES 
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