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INTRODUÇÃO

Nos últimos anos temos assistidos a um crescimento expressivo de
experiências de grupos de geração de renda no Brasil. Este fenômeno pode
ser melhor analisado e entendido se observarmos a situação política,

econômica e social do pais. Pode-se dizer que estamos passando por uma
crise mundial, onde apenas uma classe tem condições de emergir, enquanto

que as demais ficam à margem, buscando alternativas para sobreviver.
Nesta monografia discorreremos sobre a at -undo do Grupo Geração
de Renda e Gênero, que apresenta uma alternativa de auto-sustentação que,
desde o ano de 1995, vem sendo desenvolvida na Casa da Criança do Morro
da Penitenciária. Este tema foi escolhido a partir de nossa experiência de

estágio na Casa da Criança de Florianópolis, que ocorreu no primeiro
semestre de 1997 e em todo o ano de 1998.

0 presente estudo busca apresentar o grupo nas suas relações de
trabalho, assim como situar o cenário sócio-geográfico onde este se localiza,
e também, seu vinculo com a organização não governamental Casa da

Criança.
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0 grupo Geração de Renda e Genera iniciou com encontros de
mulheres (1993) que reuniam-se semanalmente na Casa da Criança, para
discutir temas relacionados à escola, educação, família e sexualidade.
Nesses encontros surgiu a idéia de se formar urn grupo com sustentação nos
ideais do cooperativismo e, mais atualmente, na Economia Popular. Com
este novo propósito abriu-se a oportunidade para outros moradores,
inclusive homens, do Morro da Penitenciária se integrarem ao Grupo.
Como concluintes do curso de Serviço Social, nossa tentativa, para
apresentar urna reflexão sobre a aprendizagem realizada, marcou-se pelo
esforço inicial de se conhecer a realidade social e o modo de ser de pessoas,
que lutam por urna melhor qualidade de vida e pela diminuição das
desigualdades sociais. Buscamos retratar nossas primeiras impressões sobre
a luta de uma classe para superar barreiras e criar novas formas de trabalho
e geração de renda. Por conseguinte, os registros feitos sera() de grande

importância para o Grupo, pois sistematiza relatos e análises do seu emergir
bem corno descreve o envolvimento dos sujeitos em todo o seu processo de
construção e reconstrução. Além disto, coloca ainda em cena urn registro
dos conflitos interpessoais internos/externos, e suas conseqüências sobre o
grupo como um todo.

A elaboração deste trabalho tern referenciais em livros, jornais,
revistas, artigos, pesquisas estatísticas, Internet, diário de campo,
entrevistas, relatórios, documentos institucionais e fundamentalmente, nos
estudos, na pesquisa exploratória e nas diligências que realizamos junto aos
membros do grupo Geração de Renda e Genera, assim corno coin os
moradores do Morro da Penitenciária.
Optamos por urna abordagem qualitativa, que "[...] constitui uma
dentre as possibilidades de estudarem os fenômenos que envolvem os seres
humanos e suas intricadas relações sociais, estabelecidas ern diversos
ambientes." (Godoy, 1995)
Escolhemos corno instrumento de coleta a entrevista, por possibilitar
urna relação de proximidade corn o sujeito e permitir ainda o desdobrar de
cada questão formulada ( Apêndice).
As entrevistas foram realizadas na Casa da Criança, onde nos
comprometemos em guardar sigilo, optando em substituir os nomes dos
entrevistados por nomes de flores, já que, "[...] o sigilo protege o usuário
em tudo aquilo de que o assistente social tome conhecimento, como
decorrência do exercício da atividade profissional." ( Bonetti et al, 1996,
p.226).

11

No decorrer do estágio, como também da pesquisa, algumas
categorias se destacaram e deram margem para nos aprofundarmos um
pouco mais sobre o assunto e destacarmos alguns pontos da análise. Nesse
sentido, essas categorias passam a ser o referencial básico de discussão e
sustentação do terna central desta obra.

O desemprego, que atinge urna grande parcela dos moradores do
Morro da Penitenciária, é uma das questões mais relevantes no processo do
Grupo. Este foi a principal causa que levou as pessoas à se unirem e
buscarem alternativas de sobrevivência, ante a necessidade premente de
ajudar no sustento da familia. À medida que o trabalho em conjunto se
desenvolvia, outras questões também entravam em cena. No grupo, onde
participam homens e mulheres, percebemos que a questão de gênero é muito
acentuada. Notamos explicitamente a construção das diferenças entre o
comportamento masculino e feminino, e como isso interfere no trabalho
coletivo. Uma outra questão que se destaca no grupo é a relação de poder,
que é intrínseca a todos os seres, podendo, nas relações interpessoais, ser
equilibrado ou não. No entanto, num trabalho coletivo, é preciso assegurar a
participação igualitária, onde cada sujeito tenha seu papel na contribuição de
novas idéias.
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Buscando sistematizar

e organizar nosso estudo, fazemos

inicialmente urna contextualização do Morro da Penitenciária, onde moram
todos os integrantes do Grupo. Procuramos assim enfocar o inicio dessa
comunidade, identificando a origem da sua formação, quem são esses
moradores, de onde e por que vieram para Florianópolis. Apresentamos
então um breve cenário do morro em relação à cultura, lazer e cidadania,
violência, religião, educação e as lutas politicas inerentes dessa comunidade.
Para entendermos o grupo Geração de Renda e Gênero, como
também a construção da Casa da Criança, precisamos ter antes de tudo uma
visão mais ampla da realidade social dos moradores daquela comunidade, e

conseqüentemente,

dos integrantes do Grupo.

Assim, em seguida,

descrevemos o contexto histórico, à época dos anos 70/80, para
entendermos melhor a necessidade que houve de se criar urn espaço para
atender as crianças e os adolescentes do Morro da Penitenciária. Ainda
neste contexto, narramos o histórico do grupo, desde sua fonnação como
Grupo de Mulheres da Casa da Criança até tornar-se o grupo Geração de
Renda e Gênero. O conhecimento deste cenário e a ação profissional nele
desenvolvida são feitos então sob a perspectiva do Serviço Social.
Para urna melhor compreensão do Grupo em pauta, realizamos urna
pesquisa junto aos seus integrantes, onde buscamos, através de conversas
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individuais, captar os anseios e a motivação de cada um, que é apresentada
na última parte deste trabalho. Esta foi de grande auxilio inclusive para
entender a relação de gênero, ajuda mútua, participação e as relações de
poder que envolvem os seres humanos quando estes interagem uns com
outros, assim como também para avaliar a extensão que a questão do
desemprego afeta a maio ri a das pessoas do grupo.
Pelo fato do grupo contar com a presença da mulher em maior
número, procuramos dar ênfase ao seu papel, tanto no grupo, como na
sociedade. Neste sentido, buscamos descrever o trabalho da mulher, a sua
disputa para conseguir seu espaço na sociedade e superar os estigmas que
sempre lhe foram impostos.
Nosso trabalho no primeiro capitulo tem como tema 0 Morro da
Penitenciária, onde abordamos o inicio da ocupação desse local e algumas

falas de seus primeiros moradores. Completam essa parte os aspectos
sociais, econômicos, culturais e politicos do Morro da Penitenciária.

No segundo capitulo, desenvolvemos os ternas entitulados
Contextualizando a Casa da Criança e, Descrevendo a Trajetória da
Formação do grupo Geração de Renda e Gênero. Encerramos esse

capitulo apresentando o
Grupo.

Processo de Trabalho do Serviço Social no
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No terceiro

e último capitulo apresentamos a

Análise

e

Interpretação da Pesquisa, onde fazemos a digressão sobre este terna,

buscando sintetizar nossas impressões, estudos e análises desenvolvidos
para compreender a problemática da situação vivenciada durante este
período em que convivemos com esta comunidade. A seguir, passamos para

as Considerações Finais sobre o trabalho desenvolvido, e finalmente, as
Referências Bibliográ ficas utilizadas na sua elaboração.
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CAPÍTULO I

O MORRO DA PENITENCIÁRIA

0 Morro da Penitenciária está situado na encosta leste do Morro da
Cruz, que abrange os fmais das ruas Álvaro Ramos e Joao da Cruz Meira, e
fica localizado no Bairro Trindade, município de Florianópolis.

Uma das entradas do Morro da Penitenciaria, no final da rua Alvaro Ramos
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Esta localidade é urna dentre as 46 Areas carentes de Florianópolis,
sendo que 28 delas estão na Area insular, e 18 no continente, somando então
urna população de 40.283 habitantes e abrangendo uma Area de 32.341,66
m2, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE (1997).
A maioria dos migrantes em Florianópolis vem em busca de trabalho
e urna melhor qualidade de vida, mas o que aontece é que, ao chegar aqui
deparam-se com a falta de moradia, levando-os a se instalar nas periferias da
cidade. Segundo Moura e Ultramari, "[...]

as periferias urbanas são Areas de

concentração de moradia de população de baixa renda, carente dos serviços
e que sofrem os efeitos de longos deslocamentos para o trabalho, o consumo
e o lazer, e reforçam urn ciclo de pobreza cada vez mais dificil de romper."
(1996, p.11).
Esta é uma realidade que pode ser verificada em todos os focos de
pobreza da cidade. A comunidade do Morro da Penitenciária nasceu
diferente, pois não fica na periferia da cidade e, sim num bairro de
localização privilegiada, que marcou o inicio da formação da cidade Nossa
Senhora do Desterro, hoje Florianópolis. Essa comunidade surgiu na década
de 50, com a vinda de algumas famílias do interior do estado de Santa
Catarina.
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Primeiramente o Morro da Penitenciária, era habitado pelos exdetentos da Penitenciária Estadual, situada próxima a este local. Esses
presos, ao serem libertados, não retornavam para sua terra natal, e, por
questões econômicas, ali mesmo se instalaram clandestinamente com suas
famílias. 0 mesmo se deu também com as familias dos detentos com penas
mais longas à cumprir, pois morar mais perto da penitenciária facilitava as
visitas, representava economia em relaçâo aos translados e a proximidade
em relação aos laws afetivos. Assim, aos poucos o morro foi sendo
habitado pelos migrantes, que vinham ainda em busca de melhor qualidade
de vida, urna vez que a sobrevivência no campo se tornava cada vez mais
dificil com não acesso a terra, poucas oportunidades de trabalho e também
face aos precários serviços públicos nas áreas de transporte, saúde,
educação, lazer e eletrificação rural. Pode-se dizer também, que muitos dos
migrantes que vieram do oeste de Santa Catarina foram de alguma forma

expulsos de suas terras pela política agrária do governo, que sacrifica o
pequeno produtor, levando muitos deles a. vender suas terras para pagar suas
dividas junto aos Bancos. Além disto, a concorrência corn os grandes
latifundiários, que conseguem exercer maior interferência nos preços de
cada safra no mercado, acaba por dificultar ainda mais a sobrevivência dos
pequenos produtores.
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A cidade grande passa a signi fi car a possibilidade de urna vida
melhor. Ao chegar A. cidade, a maior parte dos migrantes, deparara-se corn
grandes obstáculos, corno o acesso A terra e à moradia, a falta de
qualificação profissional e a baixa escolaridade, que dificultam a busca do
emprego.
Uma das primeiras moradoras da comunidade contou-nos corno foi
dificil a escolha de vir para a cidade em busca de uma vida melhor.
Olha, pra mim, foi muito difícil vir pra c.d. C) meu irmão, que morava aqui, apoiou-me,
sendo eu não vinha. Quando se .falava em Florianópolis, lá onde eu morava, achava-se
que era o fim de mundo [

Eu vim do silk) (Campo Belo), onde a genie pegava na

enxada; chegamos aqui com dois .filhos nos bravos pra criar, um de 2 e outro de 3
anos, sem casa, sem conhecer ninguém, sem estudo. Chegar aqui e ter que lutar pela

vida, iiàofoi Fwd.. Olha, eu estive lá no fundo do pogo, catando pedrinha pra depois
me agarrar, mas depois arrumei um serviço com uma senhora, ali embaixo, mas te
digo, não foi fetal Eu não sabia fazer uma comida daqui, eu não sabia arrumar uma
casa, pra gente id no sitio era ludo diferente [ ...] DPC
( seu irmão era um dos ex-detentos da penitenciaria na época de sua chegada a
Florianópolis)

Para entendermos essa realidade Moura e Ultramari nos esclarecem:
Os migrantes vindos de Area rurais ou até mesmo de pequenas cidades,
não trazem um nível de qualificação compatível As exigências do mercado
de trabalho urbano- seja da indústria, do comércio ou dos serviços.
Chegando à cidade expandem a massa de trabalhadores já existentes,
compartilhando com ela o mesmo arroxo, a mesma proletarização,
sujeitando-se também, aos piores empregos.( 1996, p. 41)

0 fato de não haver uma política habitacional para os setores
populares, já desde aquela época, não so em Florianópolis corno em todas as
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outras grandes cidades, faz com que as encostas dos morros passem a ser

invadidas, aumentando progressivamente as ocupações irregulares na
cidade. "Embora habitação seja

urn elemento

imprescindível,

sobrevivência humana e, por conseqüência ao próprio sistema capitalista,
cuja dinâmica é garantida pela mão de obra, esses sistema não oferece
condições de moradia aos seus trabalhadores."(Moura e Ultramari, 1996,
p.33)

Pelo depoimento da moradora (DPC) e por estudos já realizados', as
primeiras possibilidades de enfrentamento do migrante só são viáveis face As

ajudas advindas de parentes, e/ou conhecidos que já viveram a experiência
do ser-imigrante.
Hoje vivem no Morro da Penitenciária aproximadamente 400
famílias, que corresponde a mais ou menos 1900 pessoas, levando em conta
que cada família tem em média 4 ou 5 integrantes. São migrantes do interior

do Estado (Campo Belo do Sul, Lages, Curitibanos, Sao Joaquim e
Chapecó), do norte do Paraná e da região Nordeste (Ceará, Alagoas,

Paraiba).
A realidade hoje é muito diferente da de algumas décadas atrás. A
cidade não oferece grandes chances de emprego. Florianópolis, por ser em
Consultar livro de: Alba ZALUAR. Estratégias de Sobrevivência

20

grande parte ilha e capital, é caracterizada corno urna cidade tercidria, corn
ênfase nas atividades de prestação de serviços.
O setores públicos são o maior foco empregaticio da capital, mas

com as mudanças econômicas e societárias e as privatizações há menos
oferta de trabalho. Por outro lado a mão de obra disponível carece de
qualificação e/ou requalificação profissional que atenda às atuais
transformações tecnológicas que, aceleradamente vêm invadindo as relações
de trabalho.
Florianópolis tem uma população estimada em 281.928 habitantes, e
o desemprego atinge nos últimos meses urn elevado índice. Segundo dados
do Sistema Nacional de Emprego - SINE ( coletados ern 2000), houve um
total de admissão de 95.692.000 empregados, porém, em contrapartida,
houve 77.154.000 desligamentos dos postos de trabalho. É importante
enfatizar que para absorver

o crescimento

da PEA (população

economicamente ativa) em Santa Catarina, é necessário um acréscimo de
cerca de 50.000 empregos anuais. Combinando-se esse dado corn o saldo de
empregos nos últimos 12 meses é possível concluir que, somente no
período considerado,

aproximadamente 20.000 pessoas ficaram

desempregadas ou migraram para o mercado informal de trabalho. No
Morro da Penitenciária o desemprego atinge 40% dos moradores, segundo o
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Presidente da Associação dos Moradores do local. Pelas falas de alguns
moradores do morro podemos comprovar a dificuldade atual de se conseguir
emprego na cidade, o que difere da época em que aqui chegaram.
Antes os homens não precisavam pegar ônibus para ir ao serviço, eles só desciam ai
embaixo, perto da padaria Michel, e já encontravam trabalho, pois tinha bastante
construção e, hoje não acontece isso. Hoje pra se arrumar um emprego tem que ter um
conhecido que indique, senão não se amima.((JCS)

Hoje pra gente arrumar emprego eles perguntam se a genie tem curso, formação. E
pelo fato daqui não ter empresas; tem pouco serviço. Até na Comcap e Prefeitura, está

tem que ter curso, senão não tem serviço.( A)

As vagas criadas no mercado informal não são muito diferentes do
desemprego em relação à insegurança e incerteza. Autônomos, assalariados
sem carteira, cooperativados e trabalhadores por conta própria, estão em
atividades de baixas remunerações, intensa jornada de trabalho, ausência de
contribuições tributárias e previdencidrias

que evidenciam relações de

trabalho intensamente precárias, mesmo que possam garantir uma
remuneração mensal. Os desempregados vêem neste Grupo que gera renda
e trabalho, a alternativa viável para o sustento de suas familias.

Os homens, em sua maioria, trabalham na construção civil, vigias em
construções e condomínios, ou fazem serviços autônomos, como catadores

de papa jardinagem, camel6s-ambulantes, e outros biscates. Na construção
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civil, segundo dados do SINE (2000), foram admitidas 3.140.000 pessoas,
mas ao mesmo tempo, 3.266.000 foram demitidas, o que eqüivale a uma
redução no contrato de trabalho.
As mulheres, em sua maioria, dedicam-se aos serviços domésticos
tais corno: doméstica, faxineira, lavadeira e baba.. Segundo a pesquisa
divulgada pelo SINE (2000), a participação da mulher no mercado formal
de trabalho em Santa Catarina passou de 34,3% em 1986 para 36,8% ao
final de 1998, aumentando somente 2,5%, enquanto que a participação dos
homens reduziu de 65,7% para 63,2%. Da população economicamente ativa
de Florianópolis. 40% são mulheres, em grande número desempregadas ou
exercendo atividades na economia informal.
De um modo geral são poucos os que estão em atividades que já
exigem maior nível de qualificação profissional e/ou escolaridade. Segundo
dados coletados no Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis IPUF de 1993, o analfabetismo atingia 14,19% dos chefes de famílias do
Morro da Penitenciária e, na maioria dos casos, houve interrupção dos
estudos na 4 0 série primaria. Conforme a citação de José Paulo Netto
observa-se hoje, a existência de
1...1 uma miriade de segmentos desprotegidos. Tais segmentos
compreendem universos heterogêneos, desde aposentados com pensões
miseráveis, crianças e adolescentes sem qualquer cobertura social,
minorias e/ou migrantes doentes estigmatizados (recorde-se a situação de
aidéticos pobres), até trabalhadores expulsos do mercado de trabalho
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(formal e informal). 0 que singulariza tais segmentos não é o fato de
encarnarem uma qualquer 'nova pobreza' ou de marcarem a emergência
de 'subclasses', nem o de não serem identificados com o antigo lumpem, o
que peculiariza boa parcela desses segmentos é que, situados nas bordas da
'sociedade oficial', eles se vêem e são vistos como unia 'não sociedade' ou
uma 'contra-sociedade' _ e assim interatuam com a ordem. ( 1996, p.87).

Podemos observar que a nossa sociedade capitalista se fundamenta

na divisão entre dominantes e dominados, entre os donos do capital e os
donos da força de trabalho, que a vendem quando tem urn emprego (ou
subemprego), sujeitando-se a toda e qualquer forma de exploração, pois
necessitam dele para sobreviver. Netto salienta que as vitórias do
capitalismo tardio custaram ao trabalhador o seu emprego, a perda salarial e
as formas institucionalizadas de coberturas privadas, observando-se a "[..
pauperização absoluta e relativa, conjugadas ou não, cresceram, mesmo que
diferencialmente, para a maioria esmagadora da população do planeta".
(Netto, 1996, p.102).
Essas questões estão presentes em todo o planeta, assim como
também, no Morro da Penitenciária. Ternos então questões globais, porém
com dimensões locais.

Os moradores do Morro da Penitenciária, além da sua luta
individual, acreditaram e ainda acreditam no coletivo para a reivindicação e
a proposição de melhorias que signifiquem e consolidem direitos sociais.
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Esses sujeitos sociais carregam consigo muitos elementos da cultura serrana,
corno bravura, honestidade, valentia e hospitalidade.

Vista parcial do Morro da Penitenciária.

Hoje há água, luz, coleta de lixo, telefone e sistema de esgoto na
maioria das residências. Somente em algumas casas não há saneamento
básico, por estarem em locais de dificil acesso (áreas de risco). Pelas
palavras dos primeiros moradores do bairro podemos destacar esse inicio de
ocupação e as conquistas que já foram concretizadas ao longo dessas
décadas de ocupação.
Quando a gente veio pra cá só tinha a casa da gaúcha, onde agora mom a Daum, e a
casa do Maneco, o resto era tudo maw. I ...] a gente buscava água no pogo, pra ki da

creche, era água pra tomar, cozinhar, lavar roupa, pra tudo. Hoje mudou bastante,
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agora a genie tem água

(encanada) e

luz. Antes a gente não tinha nem caminho para

andar e agora tem e é bom.(

Este morro quando eu vim pra cá, era tão born de morar. Casas aqui, so tinham três.
Era ludo mat°, um capinzal grande, mato, vassorinha amarelinha. Não tinha água, não
linha luz, não tinha encanamento, era um mato só. Depois, com o tempo, é que foram
fazendo outras casas e foi tendo água e luz. ( D.P.C)

Ao longo do processo de convivência comunitária, os moradores,
através de muita luta, também conseguiram transporte urbano, que trafega
pelas ruas próximas ao morro, a construção de uma capela, uma escadaria
interna que facilita o acesso a algumas casas, a titulação da terra, a creche

Anjo da Guarda e a Casa da Criança. Essas conquistas foram feitas, desde
articulação e
1984, através da Associação de Moradores, contexto de
viabilização das demandas, em especial Aquelas relacionadas A política

social pública de corte Assistencial.
i...1 os pobres aparecem como potenciais sujeitos ativos, capazes de
transformar suas carências em direitos através de uma ação coletiva. Em
lugar de fragilidade destaca-se a percepção de uma força social capaz de
de uma
protagonizar o movimento de libertação no sentido da construção
sociedade igualitária. (Steil ! , 1996 p.39).

A luta pela melhoria da qualidade de vida faz parte do cotidiano
dessas pessoas, moradoras da comunidade, e de uma grande parcela do
planeta, onde cerca de cem milhões de pessoas vivem abaixo da linha de
países em
pobreza nos países desenvolvidos e quase 1/3 dos habitantes de
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desenvolvimento vive com menos de um dólar por dia. Segundo relatório da
ONU, citado pela Folha de São Paulo (1997) "[...] os 20% mais ricos têm
renda 78 vezes superior a dos 20% mais pobres; com 10% da população do
planeta, os países mais pobres, detendo apenas 0,3% do comércio mundial,
têm a metade do que detinham há 20 anos."

1.1 Aspectos sociais, econômicos, culturais e politicos do Morro da

Penitenc iária

1.1.1 Cultura, Lazer e Cidadania
A cultura e o lazer são muito restritos e limitados para as pessoas de
baixa renda. Vivemos em um pais em que o lazer e a cultura ainda estão
muito ligados ao poder econômico. Pode-se mesmo dizer que em todos os
recintos de entretenimento paga-se um preço. Cinema, discoteca e teatro,
dentre outros, são inacessíveis para aqueles que vivem do salário mínimo,
comprometido com as despesas básicas da família. Os trabalhadores pobres,
por sua vez esticam o salário buscando comprar o que é essencial e mais
barato, priorizando mais a quantidade de produtos adquiridos com a mesma
quantia em dinheiro do que pela qualidade, e evitando despesas com
supérfluos.
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No Morro da Penitenciária essa realidade é driblada com jogos de
futebol nos finais de semana. Eles formaram um time de futebol, Estrela de
Ouro Futebol Clube, fundado em 1989, com cerca de quarenta homens
envolvidos. Eles treinam no campo da Penitenciária. Esse time é uma
associação sem fins lucrativos, e o dinheiro arrecadado com os jogos
realizados em Florianópolis, ou no interior do estado, é utilizado para sua
manutenção, mas também pode ser encaminhado para ajudar as famílias
mais necessitadas do Morro da Penitenciária, ou ainda para um outro fim,
em caso de urgência.
Essa iniciativa mostra que a própria comunidade busca estratégias de
participação democrática e pluralista, e isso é a base para a construção de
uma cidadania. "Cidadão é aquele que toma consciência das injustiças,
descobre os direitos, vislumbra estratégias de reação e tenta mudar o rumo
da história, de forma coletiva. Cidadão é o homem participante." (Demo,
1988, p.7).
Há também um time mirim, o Estrelinha Esporte Clube, com

dezessete crianças na faixa etária de 7 a 14 anos. Para se integrar ao time a
criança precisa estar matriculada na escola. Segundo o presidente do time,
as crianças participam também de urn trabalho educativo, que tem como
objetivo auxiliá-las na sua formação, através de diálogos sobre o valor dos
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estudos, sobre o dizer não às drogas, orientando-as para uma existência
sadia.
Percebemos que os direitos da criança e do adolescente em parte
estão sendo cumpridos: "Os Municípios, com apoio dos Estados e da União,
estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para
programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a

juventude. "(ECA, 1995, p,23).
Atualmente está em vias de aprovação pelo Presidio um projeto
chamado Viver e Viverá elaborado pela direção do Futebol Clube, pela
Companhia de Guarda, a Casa da Criança e por outros grupos de futebol
que existem no Morro da Penitenciária, que juntos almejam a construção de
algumas benfeitorias no local do campo de futebol. Pretendem corn esse
projeto a reforma do campo, um parque infantil, urna quadra suíça e uma
sala odontológica. Este projeto beneficiará todos os moradores do Morro da
Penitenciária e em especial as crianças atendidas pela Casa da Criança que

realizam atividades neste local. Segundo a coordenação geral da Associação
dos Moradores, o futebol tem contribuído para a diminuições de casos de
drogas e atos violentos contra mulheres e crianças no Morro da
Penitenciária.
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Outros lazeres, segundo urna das moradoras, são a bebida e o "jogo a-valer", mas atrás desse divertimento, segundo ela, sempre vêm brigas e
violência. Constata-se assim a inexistência absoluta de quaisquer projetos
oriundos das políticas públicas que oportunizem atividades voltadas ao
lazer, ao cultivo das tradições festivas de caráter folclórico, enfim, As
diferentes expressões de entretenimento como, teatro, dança, poesia,
música, circo, e brincadeiras.

1.1.2 Violência

Pelo depoimento de urna das moradoras podemos registrar urn tanto
da realidade de violência que acontece no mono.
E.. .1 de um lado, morar no morro é bom, temos água (apesar que faha muito).
luz, encanamento, mas por outro está ruim. Acontece de ludo aqui, ninguém
tem mais sossego. Se um preso foge do presidio, ele vem para o morro. Hoje
eu tenho medo de deixar a porta aberta. Teve uma época, durante um ano, em
que mataram seis pessoas aqui no morro. Agora, de 1111S tempo pra cá a gente
es/6 fazendo novena nas casas, pra ver se Deus começa a olhar.(D.P.C)

Numa pesquisa realizada em março de 1998 no Morro da Penitenciária
verificou-se que ha doze recintos (bares e mercearias) que vendem bebidas
alcoólicas. A bebida 6 uma das principais conseqüências da violência na
comunidade, somada A precariedade da situação econômica e cultural.
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A mulher, a criança e o adolescente 2 são ainda os sujeitos que mais
sofrem com esta situação. Dados do 6 -( L Distrito Policial, conhecido como
Delegacia de Proteção à Mulher, ou Delegacia da Mulher evidenciam como
as mulheres do Morro da Penitenciária vêm reivindicando e lutando pelos
seus direitos como filhas, esposas e mães. Não nos deteremos nesse assunto,
mas apresentaremos dados que complementarão o entendimento do universo
das mulheres que residem no morro. 0 indice que obtivemos para 1998,
foram registrados na Delegacia 13 Boletins de Ocorrência- B.O., entre os
2821 ocorridas na grande Florianópolis. Para 1999, foram 23 B.O. entre os
2920, e no ano de 2000, do mês de janeiro a junho, 07 B.O. entre os 1325,
registrados. Em relação aos adolescentes o índice que obtivemos nesse
mesmo local foi: em 1998, registraram na Delegacia 7 B.O., entre 1372
ocorridas na grande Florianópolis. Para 1999, foram 18 B.O. entre 1422, e
no ano de 2000, do Ines de janeiro a junho, 5 B.0 entre 662 registrado.
Conforme dados estatisticos coletados no SOS Criança de Florianópolis, a
respeito das crianças e adolescentes vitimas de violência doméstica,
moradoras do Morro da Penitenciária, no primeiro semestre de 1998,
somente um caso foi registrado. No segundo semestre deste ano não foi

22

GUERRA Viviane N. de Azevedo (Org). Crianças Vitimizadas: a sindrome do pequeno poder.
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possível mensurar dados estatisticos, visto que o Programa vem passando

por dificuldades, e a falta de funcionários inviabiliza tal trabalho, o que fez
com que os documentos que contém as dendncias estejam arquivados de
maneira imprópria e de dificil acesso para pesquisa. Já as denúncias de 1999
c 2000, ainda estão por serem arquivadas, ou seja, guardadas em caixas, e

este fato, nos possibilitou obter os dados necessários para citarmos em nossa
pesquisa. 0 SOS Criança atende crianças e adolescentes vitimas de
violência doméstica. Os tipos de violência são: violência psicológica,
violência física, violência sexual, negligência e serviços prestados. Em 1999,

no total, foram 21 denúncias e no ano 2000, de janeiro a maio, 13.
0 sociólogo H. L. Nieburg, citado por Michaud (1989), define a
violência como "[ .luma ação direta ou indireta, destinada a limitar, ferir ou

destruir as pessoas ou os bens". (p. 11).
Michaud ( 1989) considera que, 1...] há violência quando, numa
situação de interação, um ou vários atores agem de maneira direta ou
indireta, maciça ou esparsa, causando danos a uma ou várias pessoas em
graus variáveis, seja em sua integridade física, seja em sua integridade
moral, em suas posses, ou em sua participações simbólicas e culturais.
( 1989, p.12) .

No Conselho Tutelar não foi possível ter informações porque eles
registram as denúncias por bairro, como por exemplo, o bairro Trindade que
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engloba, o bairro e as comunidades Morro da Penitenciária e Morro da
Serrinha.

1.1.3 Religião
Na comunidade há três igrejas cristãs: uma capela da religião
Católica, urna igreja da Assembléia de Deus e um templo Deus é Amor.

Segundo urna das moradoras do

111011-0,

muitas pessoas freqüentam a igreja

Universal Reim de Deus, no centro de Florianópolis e uma vez por semana
se encontram na casa da obreira para rezar, já que não tem desta igreja no
morro.
A igreja se faz

presente no cotidiano da vida das famílias e comunidades.

instituição com maior credibilidade para esta população. É através dela

que flui a sociedade-providência organizada, que cria serviços assistenciais e
de Mesa para a imensa demanda de justiça que esta população expressa.
também contraditoriamente, muitas vezes, o amortecedor da revolta e
indignação com a injustiça. Por isso, em muitos casos, as obras da igreja
criam uma cumplicidade com a pobreza, reproduzindo o 'apartheid' social
que se assiste. ( Carvalho, 1998, p. 98).

Pode-se dizer que a ida à igreja também pode ser considerada urna

forma de lazer para esses moradores. É urn momento não s6 de rezar, mas
também de descontração e felicidade. É um lugar onde todos se encontram a
cada semana corn o mesmo objetivo, onde conversam sobre vários assuntos
relacionados à comunidade, ao trabalho e a família Poderíamos dizer que
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esses momentos de socialização, fortalecem a amizade e consequentemente
auxiliam na convivência&relação familiar, de vizinhança e comunitária.
Observa-se que os moradores, via religiosidade, encontram um
espaço organizativo que contribui na superação de dificuldades que se
apresentam no seu cotidiano, pois segundo Takashima,

Em comunidade ainda nit) organizadas, as relações não se encontram
suficientemente consolidadas, nem por identidade, parentesco ou
precedência, e nelas emerge o oposto da solidariedade. A própria
proximidade das casas e barracos, em precárias condições, a privacidade
exposta ao público, o som em alto volume, as brigas de casais, as
discussões, o lixo próximo, a Agua que corre pelos terrenos vizinhos, as
brigas de crianças e adultos, os roubos, o alcoolismo, as drogas são fatores
de violência social e familiar que acabam dificultando as relações mais
solidárias. ( 1998,p.86).

1.1.4 Educação
Na comunidade há uma creche, o Centro de Educação Infantil Anjo
da Guarda, fundada em 1985 e mantida pela Secretaria de Desenvolvimento
Social do Estado de Santa Catarina. Atualmente a creche conta com 40

funcionários e atende 106 crianças de 0 a 5 anos, sendo que a mesma
quantidade está à espera de vagas. Assim, o acesso à vida cidadã ainda
exige dos movadores intensa mobilização social, para que direitos,
garantidos por lei, sejam assegurados. 0 Art 54, inciso IV, do Estatuto da
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Criança e do Adolescente, que diz: "E dever do Estado assegurar à criança
atendimento em creche

e

pré-escola de zero a seis anos de

idade"(ECA,1995, p.22). Embora o Estatuto da Criança e do Adolescentes
lhes garanta a proteção integral em relação à família, sociedade, Estado,
saúde e lazer. O que se percebe é que na prática é completamente diferente.
Um dia já é suficiente para presenciarmos pela televisão, jornais, revistas e
interne, os direitos da criança e do adolescente sendo violados. A noticia da
violência a cada dia vem se intensificando, mostrando crianças fora da
escola, crianças maltratadas fisicamente e moralmente, crianças passando
fome, entre outros tantos absurdos. Uma das alternativas de mudança
quanto à questão da violência contra crianças e adolescentes é garantir-lhes
o direito à educação.

Na creche do Morro da Penitenciária para a criança ter direito de se
matricular e permanecer é obrigatório que a mãe trabalhe. Porém, a
realidade hoje de muitas mães é justamente a falta de emprego. A
coordenadoria geral, que está ciente desta situação, reconhece que é um
problema dificil de se resolver, porque a maioria das mulheres que moram
110 Morro de Penitenciária trabalham de doméstica/faxineira, e nos últimos
anos houve ainda uma redução expressiva de contratação nesse setor.
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A comunidade tern acesso a uma escola estadual de ensino
fundamental e 1 2grau no bairro Trindade, proximo ao Morro da
Penitenciária: a Escola Básica Hilda Theodore Vieira, que tem 800 vagas

para alunos a partir de 6 anos. Segundo a direção da escola, 95% dos alunos
são residentes do Morro da Penitenciária. A escola não oferece o ensino
médio, mas a comunidade pode contar corn outras escolas próximas ao

local, é caso do Colégio Estadual Simão José Hess e do Colégio Padre
Anchieta, no bairro Agronômica ou pode também participar do sorteio de

vagas no Colégio Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina.

1.1.5 Lutas Políticas

Atualmente, os moradores do Morro da Penitenciária seguem
envolvidos na busca de melhores condições de vida. Nesta direção,
articulam-se e propõem ações junto aos representantes da Associação de
Moradores. As demandas que priorizam são as seguintes:
a) mapeamento da area e a demarcação das servidões (nome, número

e CEP);
b) delimitação da area para que não haja mais construções na area

elevada;
c) manutenção da rede de esgoto;
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d) construção de uma caixa d'água pela Companhia Catarinense de
Aguas e Saneamento - CASAN, já que os moradores enfrentam
constantemente problemas da falta de água e
e) pavimentação.
Estas são algumas reinvindicações , entre várias outras, que
emergem no cotidiano dos moradores do mono. Vale ressaltar que estas
lutas são coordenadas pela Associação dos Moradores frente aos órgãos
Estadual, Municipal e da União para que junto as Políticas Públicas
vigentes, influenciem e participem da sua fonnulação, execução e controle
social.
As lutas políticas travadas por essa comunidade buscam, em última
instância, a efetivação da cidad ania, constitucionalmente assegurada, mas
ainda, tão vilipendiada pelo Estado e deten-ninados setores politicos e
econômicos que detêm o poder. Além dessas reivindicações, percebe-se que
ainda é necessário que a comunidade continue lutando por ampliações de
vagas ern creches, políticas habitacionais e acesso a espaços de cultura e
lazer, para que, realmente, os direitos garantidos por lei sejam assegurados.
Segundo T.H.Marshall, apud Paiva,
[...1 cidadania é o conjunto de direitos que visam ampliar a igualdade
social e a participação no que ele chama de herança social. A cidadania se
desdobraria, então, em três conjuntos de direitos: civis ( ir e vir. Opinião,
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propriedade e trabalho); politicos ( votar e ser votado); sociais ( desfrutar
de um mínimo de bem

estar assegurado pela coletividade). (1996, p.106).

Vieira nos coloca que,
Ser cidadão 6, portanto, ser membro de pleno direito da cidade, seus
direitos civis são plenamente direitos individuais. Mas ser cidadão é
também ter acesso A decisão política, ser um possível governante, um
homem politico. Ele tem direito não apenas a eleger representantes, mas a
participar diretamente na condução dos negócios da cidade. ( 1997, p. 27)

O breve cenário aqui descrito permite-nos fazer um olhar reflexivo
complexidade da questâo social que permeia a sociedade local/nacional.
Deparamo-nos corn sujeitos que experimentam as profundas contradições e
antagonismos, que produzem a desigualdade social e a pobreza.
Atualmente o Morro da Penitenciária se destaca no bairro Trindade.
Ali também, pode-se ver claramente a desigualdade social reproduzida nas
ocupações realizadas pelas diferentes classes sociais. Belas casas ou
mansões, são habitadas por pessoas 6. procura de urna bela vista da cidade,
corno também para estarem longe da poluição sonora e/ou visual dos centros
urbanos. São aqueles que não precisaram lutar por ruas pavimentadas, luz,
Agua, coleta de lixo e têm o conforto que todo morador/cidadão deve ter.
Do outro lado do morro estão os marcados pelo empobrecimento
que a sociedade produz, os que lutam bravamente pelas melhorias do seu
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espaço junto aos órgãos governamentais e entre eles mesmos, enquanto
seguem morando precariamente. Como nos ensina Moura e Ultramari:
Mesmo que a economia cresça e se globalize, se os serviços públicos mio
acompanharem esse crescimento dificilmente se verá uma

cidade

harmônica. Estará exposta unta cidade com demandas reprimidas, com
serviços e infra-estruturas saturadas e insuficientes. Uma cidade aberta
para o mundo, porém dividida em partes desiguais. ( 1996, p.53)

Confinna-se, assim,

que, na sociedade capitalista, há uma

contradição no discurso da igualdade com relação aos direitos sociais.
Vivemos numa sociedade que cria a desigualdade das classes sociais e com
tendência de cada vez mais aumentar essas diferenças, devido ao modelo de

não distribuição da riqueza socialmente produzida, vigente em nosso pais.
Para melhor entendennos

a

realidade estudada a

seguir,

discorreremos sobre a Casa da Criança, que é resultado de uma luta da
comunidade para atender as crianças e adolescentes do MOITO da
Penitenciária.
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CAPITULO II

CONTEXTUALIZANDO A CASA DA CRIANÇA

O momento histórico vivido após as décadas 70/80, apesar do
crescimento econômico trouxe o descaso na área social pelos governantes.

Nesse contexto nascia a Casa da Criança do Morro da Penitenciária, fruto
de um processo de organização popular que começou no inicio da década de
80. Segundo Hoffstatter, (1990) nessa época começaram a emergir novos

movimentos sociais, com novos itens em suas pautas de reivindicações,

dentre os quais, está a questão dos Meninos e Meninas de Rua. Esse
emergir se deu devido à pressão que foi submetida a população brasileira
numa realidade que excluiu, e ainda exclui, grande maioria da população, no
que se refere ao acesso dos mínimos sociais.
A partir dos anos 80 aumentou o endividamento externo do pais,
decorrente do choque de juros internacionais e da rolagem da divida externa.
Isso fez com o que a taxa de desemprego aumentasse assustadoramente e
ocorresse falta de investimento por parte dos governantes em todas as áreas,

inclusive e principalmente, na área social, ou seja, houve um sucateamento
dos serviços públicos prestados à população carente. Conseqüentemente,
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agravou-se a situação da criança e do adolescente pobres. A questão do
menor ou do menino de rua, nessa época já havia se tornado um problema
social gave e complexo, corno permanece ainda hoje.
Antes dos anos 80 houve o que se chamou de milagre econômico,
trazendo grandes oportunidades de crescimento econômico no pais. A partir
de então, a produtividade no pais manteve-se praticamente estagnada. Esse
momento histórico legou á. sociedade vários problemas sociais. A
marginalização de crianças e adolescentes é uma das conseqüências,
decorrente da situação de vida de suas famílias, do desemprego, do
empobrecimento e da exclusão social.
0 processo de modernização, de industrialização e o modelo de
desenvolvimento econômico social adotado geraram urn crescimento
acelerado das cidades, formando-se as grandes metrópoles e acentuando-se
a concentração de renda e, conseqüentemente, os níveis de pobreza. As
crianças e os adolescentes sofreram duramente o impacto desse processo:
elevadas taxas de mortalidade infantil, queda da expectativa de vida,
entrada prematura no mercado de trabalho, evasão escolar, presença
crescente de meninos e meninas trabalhando ou perambulando pelas ruas.
(Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua)

Após 20 anos de ditadura, em 1985, assume, no Brasil, um governo
com propostas de abertura política e democrática. Nesta mesma década, a
questão dos meninos e meninas de rua torna-se uma problemática critica na
sociedade civil.
Segundo a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor FUNABEM, em 1985, no Brasil já existiam 36 milhões de crianças e
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adolescentes

carentes. Preocupados com esse dado alarmante, a

FUNABEM, a Comunidade Eclesiais de Base - CEBs, movimentos
populares e a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros - CNBB iniciam
um processo de abertura no que diz respeito ao apoio aos trabalhos
alternativos comunitários. Em 1986 também a Ação Social Arquidiocesana

-

ASA se junta a essas entidades coin objetivo de desenvolver os trabalhos

nas comunidades carentes. Segundo Lahorgue , "estes trabalhos tiveram
inicio pelo fato de só haver atendimento nas comunidades para crianças até
seis anos de idade (creches). Passada esta idade não havia acompanhamento
a essas crianças. Entendia-se também que as crianças da rua provinham das
comunidades, sendo necessário algum tipo de atendimento".( 1990, p.27).

Esses trabalhos nas comunidades, na maioria das vezes, iniciaram de
modo informal, ou seja, pessoas da própria comunidade passaram a se
envolver com as crianças e adolescentes que estavam nas ruas. A partir de
trabalhos lúdicos como jogar bolas, conversar e passear, surgiram as
organizações, dando inicio a trabalhos sistemáticos nas comunidades. Estes
trabalhos têm o mesmo principio norteador do MNMMR, fundado em 1985,
em defesa dos direitos humanos e de cidadania. 0 principio fundamental do
MNMMR é considerar crianças e adolescentes como seres humanos em
condição peculiar de desenvolvimento e como cidadãos, sujeitos de direitos
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legítimos que devem participar de decisões sobre sua vida, de sua

comunidade e da sociedade em geral.
Conforme Lahorgue (1990), a indignação por parte da sociedade
civil, ante o numero elevado de crianças e adolescentes carentes, agravou-se

quando em 1987, a Campanha da Fraternidade aborda a questão, tendo o
tema Quem acolhe o menor a mim acolhe.
A partir de então houve elaborações de projetos para garantir
recursos à FUNABEM para desenvolver trabalhos com crianças

e

adolescentes nas comunidades de periferias.
Os recursos advindos da FUNABEM eram repassados para ASA e
desta, por convênios, eram repassados as

comunidades desde que

organizada juridicamente.
Em 1986, os moradores do Morro da Penitenciária começaram a
discutir a questão de um espaço alternativo para suas crianças ao invés delas

ficarem nas ruas, submetidas a vários perigos, ou em frente à televisão,
acarretando alto custo no consumo de energia elétrica. Dessas discussões,
juntamente corn a Assistente Social, Ilda Lopes, que trabalhava na

comunidade, surge a idéia da construção da Casa da Criança.
Vale ressaltar que desde 1983, o Serviço Social, de forma
ininterrupta, esteve presente nesta comunidade em várias lutas, inclusive por
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infra-estrutura. Tudo iniciou corn as estagiárias da Ação Social Paroquial da

Trindade que acompanhavam um grupo de jovens, junto ao frei, C.F.. Como
naquela época existiam apenas

campos

de estágios

de estrutura

governamental, e essas estagiárias buscavam Areas onde pudessem trabalhar
direto com a classe trabalhadora, a Paróquia da Santíssima Trindade,
considerada instituição aberta na época, tornou-se, campo de estágio
curricular do Departamento de Serviço Social da UFSC.
Dentro deste contexto, da busca incessante de melhorias na
qualidade de vida dos moradores do Morro da Penitenciária, nasce a Casa
da Criança, uma Organização Não Governamental -ONG. Herbert de Souza
já dizia que

ONG

"

[...

]

se define por sua vocação política, por sua

positividade política: uma entidade sem fins de lucro cujo objetivo

fundamental é desenvolver urna sociedade democrática, isto 6, urna
sociedade fundada nos valores da democracia - liberdade, igualdade,
diversidade, participação e solidariedade." (apud Paz,1997, p.I 76).
Podemos dizer que, a partir desses princípios foi constituída essa
ONG, chamada Casa da Criança, inaugurada dia 14 de março de 1988. Seu
objetivo primordial é atender crianças e adolescentes em situação de risco
pessoal e social, e sua meta é contribuir para que os pais das crianças e
adolescentes do Morro da Penitenciária tenham um espaço alternativo, onde
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possam deixar seus fi lhos para poder trabalhar com tranqüilidade. Isso
procura evitar que as crianças e adolescentes fiquem nas ruas, podendo se
machucar, tornar-se pedintes, ou ainda, seguir outros caminhos conflituosos,
como roubo e drogas.

Casa da Criança do Morro da Penitenciária.

Num primeiro momento, a Casa da Criança se vinculou à Paróquia
da Santíssima Trindade (1988- 1991). Entretanto, divergências entre a
direção da Casa e o novo pároco, que assumiu a coordenação geral da Ação
Social Paroquial da Trindade - ASPT, provocaram separação entre elas.
Esse novo Pároco exige a reformulação do Estatuto da Casa da Criança,
para o cargo de Presidente ficar vitalício, ocupado pelo Pároco da igreja da
Santíssima Trindade e ainda mais, que os demais integrantes fossem três da
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ASPT, e dois da comunidade. A partir deste gerou-se controvérsias e tornou
dificil o entrosamento entre ambas.
Essa atitude trouxe conseqüências à Casa, principalmente a

suspensão da ajuda financeira. Diante das dificuldades o grupo de
moradores, que acreditava no Projeto Casa da Criança, procurou outras
alternativas de vínculos, onde pudesse garantir o seu funcionamento.
Assim, a direção do Projeto Casa da Criança busca alternativas para
a obtenção de recursos, através de convênios junto aos órgãos públicos
federais, estaduais e locais. Neste período a Casa da Criança passa a contar
corn apoio informal de uma Igreja da Alemanha.
Atualmente a Casa da Criança conta coin recursos advindos de
convênios e parcerias, coin a Secretaria Municipal de Educação (merenda
escolar e cessão de professores), a Secretaria de Desenvolvimento Social,
via Fundo Municipal de Assistência Social (subvenção social) o Grupo da
Igreja Evangélica Unificada da Alemanha (repasse de recursos financeiros
em troca de experiências com visitas domiciliares), Comitês da Cidadania,
Núcleo de Estudos dos Negros - NEN (recursos financeiros e assessoria aos
programas), e o Departamento do Serviço Social da Universidade Federal de
Santa catarina - UFSC ( assessoria à ONG e ao Serviço Social).
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A Diretoria da Casa da Criança conta corn o apoio voluntário dos
próprios pais das crianças que são ali atendidas. A eleição é realizada a cada
três anos pela Assembléia dos Pais. Sobre participação, vale lembrar que,
"participação significa que todos podem contribuir, coin igualdade de
oportunidades, nos processos de formação discursiva da vontade."
(Habennas, apud Gutien -ez1999, p.99).
Neste ano a Casa da Criança desenvolve alguns programas, que
estão em andamento.

0 programa Brincando Também se Aprende prevê o atendimento de
noventa crianças de cinco anos e meio a treze anos, moradoras do Morro da
Penitenciária, regularmente matriculadas no programa, em regime de semiinternato, corn alimentação, reforço pedagógico entre outras atividades, sob
orientação de professores com formação universitária no ensino
fundamental, cedidos via convênio coin PMF/SME.
No atendimento diário aos meninos e meninas, várias atividades são
desenvolvidas, como as que a seguir relacionamos.
• Tempo de Estudos/Reforço Escolar (lh e 30min). Neste espaço as
educadoras auxiliam as crianças nos deveres de casa passados pela escola
fundamental Essa tarefa contribui não s6 para crianças como também aos
pais, que tam dificuldades ( às vezes analfabetos ) em ajudar seus filhos
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além de pouco tempo, devido a sua rotina de trabalho. Também utilizam-se
de jogos e brincadeiras para auxiliar na compreensão do mundo da escrita,
dos sinais gráficos, dentre outros.
• Conversa na Roda Oh ) - Utiliza-se a metodologia do ouvir e contar
histórias, onde as crianças a partir de sua realidade, revelam sua
compreensão do mundo e expressam as carências, dificuldades, alegrias que
estão sentindo. Este espaço é muito importante para o conhecimento

individual de cada criança, pois permite obter infonnações de sua situação
em casa, para poder ajudá-la a entender o que se passa ao seu redor.

• Grupos de Interesse (45min) - Momento destinado a atividades lúdicas
como capoeira, teatro, dança, sucata e artesanato, que sâo escolhidas pelas

crianças.
• Lazer ( 45min) Brincadeiras dirigidas, jogos, futebol, passeios, filmes e
outros.
JA o programa Tecendo Cidadania desenvolve atendimento sócio educativo
a vinte adolescentes de catorze a dezessete anos de idade, através de
oficinas de socialização, duas vezes por semana, no periodo da manhã com
duração de 1.30 h diários. A meta a ser atingida é de 40 adolescentes nos
dois períodos. Este programa está previsto para este ano.
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Geração de Renda e Gênero é o nome do terceiro programa. É urna
Cooperativa de doces e salgados cujo objetivo é beneficiar mulheres e
homens da comunidade do Morro da Penitenciária, proporcionando-lhes
ocupação e renda que possibilitem melhoria de qualidade de vida para as
famílias envolvidas.
Todos os programas desenvolvidos na Casa da Criança abrangem
uma grande parcela dos moradores do Morro da Penitenciária, crianças,
adolescentes, mulheres e homens.

Esses programas da Casa da Criança partem do principio do
reconhecimento da realidade social, econômica e cultural das famílias. Têm
como objetivos: contribuir corn reforço pedagógico As crianças e
adolescentes para melhorar seu desempenho na escola formal, oportunizar
espaços de expressão com brincadeiras lúdicas, desenvolver atividades
complementares As da escola, estimular leituras e conhecimentos gerais,
esclarecer os pais sobre os direitos da criança e do adolescente, conforme
previstos no ECA, - corn relação à Saúde, Educação, Lazer e Moradia- e
caso necessário, denunciar ao Conselho Tutelar,

e encaminhar as

Instituições que prestam auxílios concretos. Todo esse trabalho contribui

para que os adolescentes tenham urn crescimento sócio educativo e para que
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os pais, e/ou moradores do Morro da Penitenciária, conheçam novas
alternativas de trabalho.
Para entendermos esse esforço por parte da Casa da Criança

é

necessário expressarmos o quinto principio do Código de Ética do
Assistente Social; "o posicionamento em favor da eqüidade e justiça social,
de modo a assegurar a universalidade de acesso aos bens e serviços relativos
aos programas e políticas sociais, bem corno sua gestão democrática."(1996,
p.190)
Diríamos que o trabalho da Casa da Criança, não só busca

alternativas à exclusão social, econômica e cultural dos sujeitos envolvidos,
mas, principalmente, abre, espaços para que desenvolvam seus potenciais,
na busca de prazer, realização

e criatividade. É urna organização

imprescindível na construção de uma qualidade de vida citada pelos
moradores do Morro da Penitenciária no âmbitos das suas relações sociais,
locais e com a cidade..
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2.1 Descrevendo a trajetória da formação do Grupo Geração de Renda

e Gênero
O grupo Geração de Renda e Genera representa uma experiência

que está sendo feita há cinco anos na comunidade do Morro da
Penitenciária, especificamente na Casa da Criança.
Vale recapitular o histórico desse grupo para entender como nasceu
essa idéia.
Em 1993 um grupo de mulheres 3 dessa comunidade passou a se
encontrar duas vezes por mês na sede da Casa da Criança. 0 objetivo inicial
era estimular a participação das mães das crianças que freqüentava a
entidade junto ao Programa de Atendimento Sócio Educativo as Crianças e

Adolescentes, de seis a treze anos.
Primeiramente eram discutidas questões sobre a educação das
crianças em casa e na escola, o relacionamento familiar, e a seguir passaram
a ter oficinas sobre a sexualidade. Muitos desses debates eram coordenados
por profissionais de areas especificas. Junto a essas atividades, trabalhavase com pinturas em tecidos com o objetivo de vender para complementar o
orçamento familiar. Contudo, o retorno dessa venda não foi suficiente para
afetar a renda familiar. Diante deste fato, a Casa da Criança começa a
Conforme Projeto do Grupo de Mulheres ( Arquivo Casa da Criança- Pasta Estágio Serviço
Social e Projeto da Casa da Criança., 1993

SI

delinear saídas mais concretas à questão. A necessidade de encontrar
solução para esse impasse, por assim dizer, uniu aquelas pessoas. Nessa
direção, passa a existir formalmente, em 1995, o Grupo de Mulheres da
Casa da Criança. Superam assim o primeiro fracasso partindo dali para urna
outra experiência: produzir e vender bolachas. Esta nova tentativa também
não trouxe os resultados esperados, o que as leva a partir em busca de
outras alternativas. Durante essas práticas, elas tiveram que enfrentar e
superar várias crises. Nesses momentos verifica-se a solidariedade dos
integrantes do grupo, pois a solidariedade é um conceito ausente em outros
setores da sociedade, porém,
1...1 as relações comunitárias, sio muito fortes na economia dos pobres. Sent
elas não é possível entender como aqueles tão pobres logrem constituir urna
economia operando com baixa produtividade, recursos tão limitados,
inclusive os descartados como obsoletos, ineficientes, e sem acesso ao
crédito.
Ent-do,

[...] os empreendimentos populares crescem longe das práticas paternalistas
e clientelistas, as quais, no caso do capitalismo brasileiro, são típicas das

suas unidades oligopolistica. (Lisboa, 1999, p.80).

Por este fato e por falta de uma renda familiar fixa, algumas
mulheres do grupo começaram a trabalhar fora de casa. Isso levou a Casa da
Criança a repensar os objetivos do programa e delinear outras alternativas
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que lhe gerassem renda e garantissem uma melhor qualidade de vida para
suas famílias
0 que faz a mulher 'forte' para o trabalho é saber o que está faltando

dentro de casa. Assim, se a mulher tem disposição para aceitar qualquer
batente, sobretudo quando o homem não está nem ai, não é porque ela
agüenta o trabalho duro ou serviço pesado, valores masculinos, que fazem
suportar o trabalho, mas porque o significado de seu trabalho remunerado é
mediado pelo seu papel de mãe e de dona-de-casa, para suprir o que ela
sabe que está faltando, por coisas pelas quais o homem nit) vai esquentar.
(Sarti,1997,p.162),

Outro exemplo positivo da luta e força dessas mulheres do grupo é
terem constituído uma chapa para concorrer à presidência da Associação
dos Moradores, daquela comunidade, em 1995, cujo mandato era de dois
anos. Esta chapa foi constituída somente por mulheres, com o nome
Caboclas da Serra. Saíram vencedoras, ulna vez que a chapa de oposição,
na última hora, desistiu da candidatura por saber que o Grupo de Mulheres
da Casa da Criança estava concorrendo. 4
Retornando a necessidade de expandir novos horizontes para o
grupo, no sentido de gerar renda permanente as integrantes, a Casa da
Criança propõe o projeto Grupo de Geração de Renda e Gênero cooperativa de doces e salgados do Grupo de Mulheres da Casa da

Eleonora Cristina KACZUR.0 "Fazer Feminino" NO MORRO DA PENITENCIARIA NOS
ANOS 1994/1995. UMA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
4
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Criança. Algumas das integrantes, que continuaram no grupo, passaram a

convidar outras pessoas para se integrarem, inclusive homens.
Isso fez surgir urn novo grupo, composto por sete mulheres e dois
homens, que optaram por produzir não só bolachas, como também bolos e
salgados, já que a infra-estrutura da padaria da Casa da Criança, colocada
disposição do grupo pela Diretoria, permitia tal trabalho. Fin uma relação
grupal, pressupõem-se trabalho coletivo, não descartando conflitos internos.
Segundo Bock
0 grupo social supõe um conjunto de pessoas num processo de relaçho
mútua e organizado com a finalidade de atingir um objetivo imediato ou
mais a longo prazo; 1-1 considerar o processo de desenvolvimento grupal,
significa considerar, também, que

o grupo pode propiciar a seus

participantes condições de desenvolvimento e crescimento pessoal. Ninguém
sai de um grupo igual a quando entrou nele" ( 1993, p.206, 208).

Houve alguns problemas no grupo, corno a falta de apoio financeiro,
desqualificação dos integrantes para a fabricação dos produtos de padaria, o
aumento da oferta de trabalho no setor de serviços gerais no mercado no
verão. Com o fim da alta temporada turística que ocorre durante o verão,
novamente voltou-se a pensar em outras propostas para a sua continuidade.

Segundo o relatório (1996) de avaliação da Casa da Criança, essas
alternativas foram:
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a) dissolver o grupo nos meses de dezembro e janeiro, devido a
oferta de emprego e salário coin a alta temporada;
b) manter uma mulher com idade avançada produzindo nesse
período, para manter a clientela na comunidade;
c) retornar com o grupo em fevereiro para voltar coin a produção;
d) buscar para maio/97 um curso de capacitação para os integrantes
do grupo, Curso de Padaria e Confeitaria, para competir coin
produtos de melhor qualidade e apresentação estética;
e) buscar parcerias para financiamento das fases iniciais do grupo e
para o curso de capacitação e

f) ampliar o número de integrantes do grupo através do curso para
começar a produção em forma de cooperativa.
Em 1997, após o término da temporada de verão ein Florianópolis,
alguns dos integrantes retornaram ao grupo, esperando que esse se
desenvolvesse, para

que pudessem

ter um trabalho com ideais

cooperativistas. No entanto, era preciso buscar apoio financeiro para que o
grupo saísse das condições precárias em que se encontrava.
Com o projeto pronto, no primeiro semestre daquele mesmo ano, o
grupo foi contemplado pelo Fundo de Mini-Projetos da Região Sul -FMPRS,
ligado a CNBB. Esse FMPRS. dispõe de recursos financeiros provenientes
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da cooperação internacional, para atender pedidos de entidades ou grupos
em situações emergenciais. Seu objetivo principal era viabilizar, de fonna
ágil, pequenos apoios financeiros

e

contribuir para que grupos

desenvolvessem trabalhos voltados A. atender comunidades locais.
Esse apoio financeiro contribuiu para que o grupo Geração de
Renda e Gênero comprasse insumos para produção e dar inicio aos

trabalhos. Mas esse impulso ainda não foi suficiente para que o grupo
caminhasse e gerasse renda, nos moldes de economia popular.
Mais urna vez, o grupo passa por dificuldades financeiras, tornando

dificil manter sua continuidade, pois seus integrantes, sem um retorno
pecuniário, distanciavam-se do projeto.

0 grupo se desfaz, ficando somente urna mulher produzindo
biscoitos. Mas a luta da Casa da Criança para que o programa Geração de

programa
Renda e Gênero se firmasse, continuou. A certeza de ser um
viável e transparente e que, num futuro próximo geraria renda aos seus
integrantes, fez com que a batalha não terminasse.
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No segundo semestre desse mesmo ano (1997),

o grupo foi

contemplado pela Fundação Mauricio Sirotsky Sobrinho 5 num Concurso de
Projetos Sociais, com um investimento social no valor de quinze mil reais, a
ser repassado através de convênio. Para atender às exigências desse
convênio, o projeto deveria ser reescrito e ter a participação de, no mínimo
dez pessoas no grupo. Sendo assim, a instituição passou a convidar novos
integrantes para pertencer ao grupo, o que não foi uma tarefa fácil pois

esbarrou naquelas dificuldades já relatadas. Através de uma assessoria ao

grupo, proposta pela Fundação, e realizada pela professora E.M.S.R. do
Departamento do Serviço Social da Universidade de Santa Catarina, foi reelaborado o projeto com o grupo. Este trabalho de assessoria do Serviço

Social durou dois meses, coin reuniões três vezes por semana.
Foram propostas algumas metas para que o projeto se tornasse
viável e eficaz. Finalmente, quando o projeto ficou pronto (anexo 1), sua

execução implicava nos resultados
a) diretos,

atingindo seus próprios integrantes e respectivas

famílias, num total aproximado de trinta pessoas e

5

ações no
A FMSS é uma entidade privada, de caráter público, que tem por missão promover

campo do desenvolvimento social auto-sustentado voltados à construção da cidadania e a
implantação de programas que visem ao atendimento dos direitos sociais básicos. Os recursos
orçamentários da Fundação provêm de doação financeira da RBS, a empresa mantenedora.
Atua no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
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b)

indiretos,

dirigidos à toda a população do Morro

da

Penitenciária, pela oferta de produto de qualidade, por preços mais baixos
que os usuais do mercado.
Embora já tenha sido relatado anteriormente, torna-se necessário
relembrar a situação em que se encontravam os moradores do Morro da
Penitenciária, ou seja, de desemprego e falta de oportunidades de ingresso
no trabalho formal e/ou informal. Assim, vê-se a importância deste projeto,
pois ele se propõe a possibilitar uma vida mais digna aos seus integrantes,
através da geração de renda, tornando-os sujeitos de seu trabalho na
construção de uma forma alternativa de economia popular, sobrepujando o
projeto sócio econômico vigente que privilegia o mercado em detrimento da
vida das pessoas.
Quanto aos propósitos do projeto, estes estão assim definidos:
a) objetivo geral, proporcionar aos participantes do projeto formas

de sobrevivência que impliquem qualidade de vida, onde estes se
sintam cidadãos, sujeitos de sua historia e,
b) específicos, gerar fonte de renda à seus integrantes; oferecer um
produto de qualidade, por urn custo menor, aos moradores do
morro; contribuir com a Casa da Criança fornecendo diariamente
os produtos produzidos como forma de cooperação matua entre
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os dois projetos e estimular outras pessoas da comunidade a
ensaiar experiências de geração de renda.
Em relação à metodologia adotada para o desenvolvimento do Projeto
Geração de Renda e Gênero, algumas etapas foram delineadas assim:
a) atividade diária de produção e venda de produtos;

b) reunião semanal do grupo da cooperativa e coordenação da
Casa da Criança, com objetivo de avaliar as atividades
realizadas, as relações de ajuda-mútua, a produção da
semana, redefinir as atribuições de cada integrante do grupo,
estabelecer as metas de produção da semana subseqüente e
socializar o movimento de caixa e
c) partilha semanalmente/quinzenalmente fazer a partilha dos

recursos obtidos.
I sse projeto é pautado nos princípios de economia popular, onde todos
participam e interagem uns coin os outros, na busca de superar as

dificuldades e resolver os problemas que possam surgir. A intenção é uma
proposta de inclusão e de reintegração dos desempregados e excluídos.
A economia popular e solidária possui as seguintes características.
Desenvolve-se nos setores populares; são iniciativas associativas
organizadas de acordo com determinados objetivos, decisões e programas;
objetivam enfrentar carências e necessidades; buscam enfrentar problemas
mediante a ação direta com esforço coletivo e recursos próprios, implicam
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relações e valores solidários; não se limitam a uma atividade, tendem a se
integrar com as atividades econômicas, sociais, educativas e culturais e
buscam algum nível de mudança social na perspectiva de uma sociedade
mais justa. ( Tiriba apud GalvTto, 1999,p.123).

Durante a reconstrução do projeto, presenciamos várias etapas de sua
trajetória, as falas dos seus integrantes e percebemos que o grupo tinha uma
forte esperança no futuro daquele trabalho e, principalmente, na geração de
renda para eles. Também presenciamos momentos de insegurança, de
incerteza, pois ainda o grupo não tinha o número suficiente de pessoas para
que o projeto fosse aprovado pela Fundação Mauricio Sirotskv Sobrinho.
Todos sabíamos que o valor destinado ao projeto iria dar um novo rumo
àquela proposta.
No entanto, no final do trabalho concluído, o grupo e a assessoria
chegaram a algumas conclusões que foram entregues à Fundação. 0 grupo não
tinha condições de ter mais do que seis integrantes, face à demanda de pães na
comunidade,( 600 pães diários). Os dez membros exigidos inviabilizariam uma
renda digna a cada um; e a qualificação dos integrantes do grupo era elemento
condicionante para sua existência, mas isto implicaria em condições de
sobrevivência para as famílias envolvidas, durante o período de qualificação.
Aprovado o novo projeto, a Fundação achou fundamental buscar parcerias que
também o apoiassem e, principalmente,

fornecessem condições de
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alimentação, enquanto os integrantes se qualificassem. Dentro desse quadro, a
Casa da Criança busca parcerias. Três grupos apoiaram o projeto: o Comitê
Contra a Fome e a Miséria, que contribui com cestas básicas aos integrantes
por três meses, evitando que estes saissem do grupo para buscar outras
alternativas de subsistência; o Serviço Nacional do Comércio - SENAC, com
um curso de Pequenos Negócios, ensinando contabilidade e organização
interna da padaria e o Serviço Nacional da Indústria -SENAI, com um curso
de Padaria e Confeitaria, para aprimorar seus conhecimentos sobre a
fabricação de pães, doces e salgados e terem mais competência para competir

no mercado.
A partir desses cursos realizados na própria instituição, a Fundação
Mauricio Sirotsky Sobrinho libera os recursos, previamente definidos no
projeto. Considerando que os recursos previstos pelo grupo para a compra de
insurnos, durou até meados de 1999, o grupo conseguiu guardar 20% do lucro
obtido na venda dos produtos.. Assim, o grupo começa a pensar nas futuras
compras de insumos, como também na inanutençao da padaria e do
maquindrio.

Local de trabalho do grupo Geração de Renda e Gênero.

Podemos ainda relatar que, a partir do Ines de julho de 1998, o grupo
Geração de Renda e Gênero, formado por cinco pessoas, vem desenvolvendo

um trabalho coletivo com ideais cooperativistas, gerando uma renda mensal
de aproximadamente R$ 130,00 a cada urn de seus membros. Esta nova
realidade dos sujeitos do Morro da Penitenciária, não só contribui para que
eles tenham uma vida mais digna e segura, como também beneficia as crianças
que freqüentam a Casa da Criança. Estas recebem diariamente pão de boa

qualidade, feito pelo grupo, segundo o seu compromisso fi rmado para com a
Casa da Criança. São fornecidos mensalmente 1920 pães A casa.
Os moradores do Morro da Penitenciária também se beneficiam dos
produtos da padaria. Com a fabricação diária de pães e bolos, estes são
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vendidos no poslinho da padaria ou nos barzinhos da própria comunidade,
estando assim mais próximos de suas residências e têm o preço menor do que
nas padarias do bairro Trindade. Atualmente o grupo produz mensalmente
14.400 pães.

Posto de venda dos pães.

A experiência vivida pelo Grupo, ainda que com avanços e recuos, tem
de fato se constituído numa alternativa de renda e gênero para seus
integrantes, bem como numa economia popular, que nos dizeres de Coraggio,
se revela pela construção de uma sociedade mais digna, humana,

e

democrática, com possibilidades para todos. Segundo Lisboa, decifrando
Coraggio, a economia popular conta coin pessoas que,

1)3

I...I dedicam-se a atividades econômicas sem a presença, muitas vezes de
relações de assalariamento, e que dependem da continua realização do seu
próprio fundo de trabalho para a sua reprodução.

Assim,
I...1 são atividades, formais e informais, realizadas em geral no contexto
domestico e comunitariamente inseridas, ou seja, nelas têm grande peso os
laços culturais e as relações de parentesco, de vizinhança e afetivas, não
motivadas pela idéia de maximização do lucro, o que não significa que este
não esteja presente - fala-se aqui em lucro social, não totalmente sujeitas ao
mercado, mas interagindo com o mesmo, e a controles burocráticos, por meio
das quais as pessoas satisfazem suas necessidades cotidianas de forma autosustentável, sem depender das redes de filantropia.( 1999, p.76).

O trabalho em grupo propicia condições de melhoria da qualidade de vida
das pessoas envolvidas, ao substituir o individualismo que sucumbe face à
competitividade brutal do sistema capitalista. A colaboração no grupo tenta
suprir o desemprego corn a geração de renda A, cada urn, e assim ao invés da
competitividade surge a solidariedade de todos, e substitui-se a exploração no

trabalho coin a redução da jornada. Ou seja,
1...1 a economia popular pode representar uma alternativa,
ainda que não mais ao capitalismo, mas no capitalismo, de
resistência à lógica destrutiva que preside a sociabilidade
contemporânea, assentando as possibilidades para construir,. a
longo prazo, porém, aqui e agora, as condições para uma nova
sociedade. ( Lisboa, 1999, p.86)
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Contudo, o Grupo, apesar das dificuldades encontradas para sobreviver,
sofrendo com algumas debilidades, como por exemplo em relação ao crédito
para a compra dos instunos, à expansão da venda, entre outras, busca superálas e luta pela sua continuidade.

2.2 Processo de Trabalho do Serviço Social junto ao Grupo
As mudanças que vêm ocorrendo no mundo do trabalho nesses
últimos anos têm produzido uma grande perda econômica à milhares de
famílias brasileiras, principalmente para as mais empobrecidas, que perdem
os mínimos beneficios sociais e o direito à. sobrevivência. Se antes já era
dificil para essas famílias viver do minim, pior agora que a concorrência

está globalizada e restrita àqueles que têm qualificação. A disputa no
mercado de trabalho hoje é perversa e não oferece chances futuras para os
que estão à margem de urna sociedade dividida em classes. Fica claro para
os profissionais que trabalham na Area social, que estão diante de um desafio
que deve ser enfrentado corn luta, competência e criatividade, pois, caso
contrário, será dificil atender às novas demandas sociais que apontam em
nossa realidade local e nacional.
lamamoto nos coloca que urn dos maiores desafios que o assistente
social deve empreender no presente 6: " desenvolver sua capacidade de

65

decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas e capazes de
preservar e efetivar direitos, a partir de demandas emergentes no cotidiano.
Enfim, ser urn profissional propositivo e não só executivo." (1997, p.8 ).
Isso exige do profissional a competência para propor projetos e
intervir na realidade em que está inserido e buscar meios para que sua
prática ultrapasse o assistencialismo e vislumbre o compromisso de atender
uma classe empobrecida na sociedade. Para a elaboração e concretização
dos projetos na area de Serviço Social, é necessário que o profissional tenha
um preparo técnico-instrumental e teórico-metodológico para poder decifrar
as demandas atuais, que são conseqüências das refrações da questão social.
Dessa fonna, "não se pode pensar a profissão como urn ideal a ser atingido,
mas como uni enfrentamento de questões a partir das contradições do
presente, da realidade concreta." (Faleiros, 1997, p.19).
Assim à medida em que novas situayôes colocam para a profissão, "o
Serviço Social é obrigado a atualizar-se, redefinindo estratégias

e

procedimentos, adequando-se às novas demandas e requisições do mercado
de trabalho." ( Yazbeck, [---], p. 97).
Podemos constatar que, corn as transformações no mundo do
trabalho, em especial as que alteram as oportunidades, gerando desemprego,
têm crescido o debate e a formação de alternativas para o trabalho, como
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exemplo, as economias populares, que são grupos de associações de
trabalho e renda na área da agricultura, alimentos, confecções, serviços de
manutenção, serviços de transporte e serviços domésticos.

O Serviço Social da Casa da Criança atento à esta questão social,
também vivenciada pelos moradores do Morro de Penitenciária, observa que
uma ação viável seria avançar com o grupo já existente, na direção de
geração de emprego e renda e capacitação para o trabalho, através de cursos
profissionalizantes oferecidos no âmbito das Políticas Públicas, Conselho,
Trabalho Emprego e Renda.
A principio, esse trabalho em grupo fundamentar -se-la nos ideais

cooperativistas, pensados somente para as mulheres, como relatamos no
histórico do grupo. Porém, diante das demandas por

qualificação e

requalificação profissional do desempregado de ambos os sexos, e pela
atualidade das questões de gênero no cotidiano dos moradores, os homens
também foram convidados para participar, não descartando a idéia daquele

ser prioritariamente destinado às mulheres.
Para os moradores que se aproximaram da proposta, o Serviço
Social oportunizou, tanto para as mulheres quanto para os homens, reflexões
em que o trabalho em economia popular poderia proporcionar níveis de

() -7

segurança e bem-estar incomparavelmente maiores do que se alissein
isoladamente. Segundo Lisboa,
L.] o que caracteriza a economia popular é sua condição de estar voltada
para prover o sustento do grupo ( experiência associativa) em geral, sem a
presença da mercantilização do trabalho, com uma racionalidade
produtiva submersa nas relações sociais. Por isso não podemos confundi-la
com uma espécie de capitalismo popular, pois nela a acumulação é um meio
para a reprodução do grupo social que participa do empreendimento
econômico.( 1999, p.80)

0 processo de trabalho no Serviço Social realizado buscou um
referencial-teórico que sustentasse urn trabalho de continua ação-reflexãoação dentro do grupo. Acreditamos que o homem é urn sujeito que está em
col1 stante transformação consigo mesmo, e corn a sociedade envolvida,
sendo ele capaz de mudar o rumo de sua história, como também a trajetória
de tia sociedade. Assim a prática do Serviço Social junto ao grupo Geração
de Renda e Gênero é desenvolvida a partir das demandas da realidade do

morro, coin pessoas que estão comprometidas com o presente e o futuro de
estarem desempregadas e/ou ainda, de estarem excluídas de seus direitos.
Ou seja, homens e mulheres corn poucas condições de competirem no
mercado de trabalho, pela própria condição de vida, desqualificados, corn
baixa escolaridade e com idade um pouco avançada, face As exigências do
mercado.
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O modo de desemprego quase sempre está associado ao de 'virar mendigo'.
O termo 'virar mendigo' expressa bem que a transformação não resulta de
uma escolha, ou não é inerente a este ou aquele homem, mas ao trabalhador
em situação prolongada de desemprego, que tenha dilapidado seu fundo de
consumo.( Neves, 1995, p. 89).

Nas últimas décadas pudemos perceber que a globalização, o
neoliberalismo e a conseqüente flexibilização da economia, juntamente com
a privatização dos serviços públicos, têm gerado incertezas de um futuro
melhor aos cidadãos empobrecidos, não deixando de afetar os sujeitos do
Morro da Penitenciária. Essas refrações, advindas da questão social, sa- o a
matéria prima que o profissional do Serviço Social da Casa da Criança
busca absorver para colocar seu trabalho em pratica.
Partindo da nossa realidade brasileira, onde os processos de trabalho
se diversificam, e ern contraponto são extintos vários tipos de serviços, fazse necessário ao profissional social a busca de meios para atender a
demanda que lhe chega, seja ela qual for.
Tal processo de trabalho desenvolve-se a partir do desempenho de múltiplas
e variadas atividades geradas a partir de políticas e programas. em
atendimento

a indivíduos e grupos. Esse processo se viabiliza por meio de

funções de manejo das normas institucionais, burocráticas e sociais, para
operar as demandas cotidianas por eqüidade e justiça social que os usuários
institucionais apresentam ao pro fissional.

Realiza-se por meio de
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orientações, informações ou esclarecimentos diversos em relação a direitos,
normas institucionais, comportamentos, etc.( Gentilli, 1997, p,133).

Face As demandas colocadas, o Serviço Social buscou parcerias para
que o projeto de Geração de Renda e Gênero pudesse se tornar realidade.
Marx, pensador alemão do sec. XIX, já nos dizia que todo trabalho não
pode ser um trabalho alheio, sem urna função. Ele deve ser de utilidade a
alguém, senão será um mero trabalho, urn trabalho inconseqüente, sem
valor.
A certeza de ser urn projeto viável leva os membros do Grupo a
confiarem na constituição de parcerias, como já foi antes explicitado.
A partir dessas parcerias junto ao projeto, vale ressaltar que o
Serviço Social, juntamente com a ONG em estudo tem acompanhado todos
os momentos de estruturação do grupo Geração de Renda e Gênero, através
de reuniões de avaliação, contribuindo para que o mesmo construa sua
autonomia de gerenciamento e decisão. Segundo Freire, "o respeito

autonomia e á dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor
que podemos ou não conceder uns aos outros. "( 1998, p. 66). Nesta
perspectiva, "a necessidade que os homens sentem do exercício da
autonomia é urn desejo e urna necessidade coletiva, o que torna o projeto de
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urn

sociedade

autônoma

WTI

projeto

visa

que

coletivo. "(Vasconcelos, I 995,p. 50).

Segundo Iamamoto, a instituição não é um condicionamento a mais
do trabalho do Assistente social. Ela organiza o processo de trabalho do
qual o profissional participa e que hoje deve ser entendido corno um
trabalho coletivo.
Importa ressaltar que o Assistente Social não realiza seu trabalho

isoladamente, mas como parte de um trabalho combinado ou de um
trabalhador coletivo que forma uma equipe de trabalho. Sua inserção na
esfera do trabalho é parte de um conjunto de especialidades que são
acionadas conjuntamente para a realização dos fins das
empregadoras,

sejam elas empresas

ou instituições

instituições

governamentais.

(lamamoto, 1997, p. 43).

Enquanto o trabalho do grupo se desenvolvia na fabricação de pães,
as visitas domiciliares se faziam presentes durante a prática de estágio.
Essas foram de grande importância para a nossa experiência junto ao grupo,
pois através das conversas informais pudemos conhecer a realidade destes
integrantes, perceber suas inquietudes e expectativas com relação ao
trabalho de grupo. A visita domiciliar auxilia o Assistente Social para tornar
a prática mais eficaz e eficiente, através do conhecimento da realidade. A
visita também contribui para que algumas atitudes sejam tornadas pelo
profissional, corn relação as possíveis divergências que ocorram no trabalho
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de um grupo. Cada visita ajuda a entender melhor por que certas atitudes
dos participantes são tomadas no grupo ou mesmo nas próprias reuniões
como por exemplo a relação de poder que sempre apareceu no grupo e que
muitas vezes teve que ser refletida conjuntamente. No decorrer do diálogo
algumas indagações foram necessárias serem abordadas com o visitado
corno; qual o significado do trabalho em grupo, se está gostando do trabalho
e/ou tern algo a dizer de positivo ou negativo, se todos estão compartilhando
os momentos de produção igualitariamente, entre outras. É a partir desses

diálogos intensos que o profissional consegue absorver o desenvolvimento
intern° -que muitas vezes é obscuro a quem só observa- do grupo e corn isso
ter urna prática eficaz em sua contribuição como assistente social. Em todos
os momentos o Serviço Social procurou estimulá-los à pertencerem ao
grupo, por acreditar que essa possa ser uma alternativa de rendimento
Iiniinceiro aos integrantes, principalmente hoje corn desemprego assumindo
todas as instancias do pais e também por acreditar que trabalhar em grupo
desencadeia varias relações construtiva ao trabalhador.
Outros momentos que se fizeram presentes na prática de estágio
foram as reuniões semanais corn os integrantes do grupo. A reunido é
utilizada como um instrumento técnico e se torna algo fundamental para que
as pessoas exponham suas idéias tentando urna solução em comum de um

problema, ou esclarecimento de davidas. Faz-se importante os integrantes
tomarem consciência da comunicação dentro do grupo e da necessidade de
superar os obstáculos de posicionamento perante todos.
0 falar, o escutar, o expressar, o estabelecimento de normas e
limites, a flexibilidade de aceitar mudanças são condições fundamentais para

o entendimento gnipal. "A negociação se torna, então urna relação
processual, uma tentativa de percorrer juntos, cada um do seu lado, a
entrada dificil de reconhecermo-nos unidos e diversos.( Melucci apud
Pedrini, 1999,p.166)
É importante lembrar que a ação profissional do assistente social
realiza-se no contexto do dia a dia e sofre os impactos da realidade social.
Neste sentido o Serviço Social propõe desenvolver um processo de trabalho
que crie condições de participação, respeitando o ritmo do grupo e apoiando
no sentido de fortalecer sua autonomia.
Nessas reuniões os assuntos discutidos foram a produção do grupo, as
suas dificuldades durante a semana, o rodízio de trabalho, a divisão do lucro

da venda (somente na reunido que antecipa o final do mês), enfim a
organização interna da padaria. Outros assuntos que sempre estiveram

presentes nas reuniões foram as discussões sobre temas relativos ao gênero,
relação de poder, conflitos internos, higiene da padaria e dinâmicas. Alguns
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momentos foram bem intensos e proveitosos, pois sentimos que o Grupo
cresceu e reagiu da melhor forma possível aos problemas surgidos, como
exemplo as relações de dominação que sempre estiveram presentes aos
integrante do Grupo. Houve um salto qualitativo, que fez com que os

integrantes se sentissem mais participativos e mais comprometidos com o
projeto.
Segundo Schnerider, umas das causas mais frequentes

com o

fracasso das cooperativas de trabalho ou também podendo dizer, das
economias populares, residem:
No conflito que pode ocorrer nas relações interpessoais daqueles que
trabalham o dia todo na cooperativa. Um clima de desentendimentos, de
incompatibilidades de gênio ou de relacionamento entre associados, ou
destes com a diretoria, pode inviabilizar os mais belos objetivos de um
empreendimento comum. Uma boa orientação psicológica, uma

boa

dinâmica de grupos, possivelmente poderia ajudar a superar tais tipos de

problemas. ( 1999, p.140).

Para tanto é necessário que o processo de educação pedagógica se
faça presente em todos os momentos de reflexão. A transformação social
que se espera de urn trabalho coletivo é gradual. É um processo longo no
qual é preciso criar alternativas. Criatividade não implica apenas encontrar
respostas

e

solucionar problemas, mas especialmente, fazer novas
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indagações, criar, propor, recomeçar, entre outras. Nesse momento de busca
podem surgir soluções conjuntas entre o profissional e o usuário.
Durante o periodo de estagio o Serviço Social também acompanhou

reuniões de monitoramento com a Fundação Mauricio Sirotsky Sobrinho,
realizadas uma a cada mês. Essas foram de extrema importância, não só

para o grupo, como também para a Fundação, que pôde avaliar o atual
projeto do grupo Geração de Renda e Gênero e perceber corno ele evoluiu

e correspondeu aos objetivos propostos.
Para finalizar o presente trabalho, apresentaremos, a seguir o
resultado da pesquisa realizada junto ao Grupo.
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CAPÍTULO III

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DA PESQUISA

Antes de mais nada gostaria de acrescentar que considero tarefa
dificil descrever um processo de vida grupal, dado suas complexidades, pois

alguns aspectos desta totalidade têm significados diferentes, e cada um deles
tern sua relevância. 0 que se segue são tentativas de descrever e
compreender, da melhor maneira possível, os dados obtidos através da

pesquisa que realizamos junto aos sujeitos do grupo Geração de Renda e
Gênero.
Os

membros

do referido

Grupo percorreram caminhos

e

descaminhos até tornarem-se um coletivo de pessoas com urna agenda
inicial, onde definiram pontos que os colocava em sintonia corn o
compromisso de um trabalho, e que lhes oportunisava obter também urna
renda. Desde 1994 haviam tentativas de se fazer um grupo com pessoas
engajadas, com disponibilidade de construção e participação coletiva, por
iniciativa da Casa da Criança. Em março de 1998, o grupo Geração de
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Renda

e

Gênero concretizou seus primeiros passos em direção à criação de

uma padaria.
Com o objetivo de urn melhor conhecimento da realidade dos
integrantes, optamos pela realização de urna pesquisa, onde adotamos corno
referência a Pesquisa Qualitativa, que segundo Minayo (1990), é entendida
como aquela capaz de incorporar

a questão do significado

e

intencionalidade, onde não se restringe apenas o aparente, às percepções
visíveis, mas ultrapassa esse aparente, descrevendo e analisando a interação
de variáveis, compreendendo e classificando processos dinâmicos vividos
por grupos sociais. Outro autor coloca que a pesquisa qualitativa
é parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo
real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um
vinculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. 0
conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma

teoria explicativa, o sujeito observador é parte integrante do processo de
conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado.
(Chizzotti, 1991, p.79).

Para tanto, optamos corno método um estudo exploratório, descritivo
e avaliativo. 0 estudo exploratório

tem corno finalidade primordial

desenvolver, esclarecer, possibilitar modificações de conceitos e idéias para
a formulação de abordagens posteriores. É descritivo, pelo fato que toda
pesquisa qualitativa 6, por principio, descritiva. E ainda, porque se relata a
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realidade como ela 6, sem haver preocupação da modificação dessa
realidade, trazendo urn novo conhecimento a respeito do tema a todos que se
interessarem por ele. Também, por trazer a trajetória do grupo Geração e
Renda e Gênero, é avaliativo. Corno instrumento de coleta de dados
utilizamos a entrevista semi-estruturada, onde o pesquisador elabora um
roteiro que serve de orientação, de baliza, e nâo de cerceamento da fala dos
entrevistados.
Segundo

Minayo,

"o entrevistador se libera de formulações

prefixadas, para introduzir perguntas ou fazer intervenções que visem a abrir
o campo de explanação dos entrevistados ou aprofundar o nível de

informações ou opiniões". (1993, p.122)
As entrevistas foram realizadas corn todos os membros do Grupo,
isto 6, os cinco integrantes do grupo Geração de Renda e Gênero, vinculado

n Casa da Criança. O período de realização da pesquisa foi na primeira
quinzena de dezembro de 1998. 0 local das entrevistas foi na sala de aula da
Casa da Criança, e utilizamos urn gravador, corn a devida permissão dos
entrevistados, para garantir a fidelidade do registro das falas. Dividimos as
perguntas em cinco etapas. Na primeira etapa trabalhamos com perguntas
relacionadas ao perfil do entrevistado, sua vinda para Florianópolis, assim
como também a respeito do emprego/desemprego vivenciado por eles. Na
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segunda etapa, fizemos perguntas relacionadas à família e integração junto

ao grupo, e na terceira etapa, perguntas sobre a inter-relação dos
participantes no grupo. A quarta etapa consistiu de perguntas a respeito da
relação do trabalho do grupo com a comunidade e, na quinta etapa, fizemos

perguntas aos usuários do "postinho" de pão, para sabermos suas opiniões
sobre o resultado do trabalho do grupo . Esta última etapa de coleta de

dados foi realizada de 13 a 16 de junho de 2000.
Contudo, apresentaremos a seguir

o resultado da pesquisa,

atribuindo destaque as categorias básicas que nos permitiram realizar urna
primeira compreensão sobre cada sujeito que compõe o Grupo e, como entre

si, processam interações.
- Quem são os sujeitos da pesquisa?

Para compreendermos melhor o Grupo, faremos um breve perfil dos
integrantes, que serão identificados por nomes de flores, coin o objetivo de
não comprometê-los no presente e nem no futuro.
Margarida, tem 40 anos, é casada e tem dois filhos. Estudou até a
4" série do 1° grau e mudou-se para Florianópolis junto corn a família, corn o

objetivo deles arranjarem empregos. Atualmente moram seis pessoas em sua
casa,

e há 4 anos reside no Morro da Penitenciária. Expressa-se mais

através do silêncio e da observação, nas reuniões que acompanhamos.

79

Violeta, tern

53 anos, é casada e tern 12 filhos. Estudou até a 4' série

do 10 grau. Ela mudou-se para Florianópolis junto com a família, porque seu
fi lho estava doente, e precisava fazer um tratamento médico intensivo.

Moram 9 pessoas em sua casa, e há 16 anos residem no morro. No grupo,
Violeta manifesta habilidades de coordenação, de articulação, e As vezes,
coloca-se obstinada em manter seus encaminhamentos.
Girassol, tern 52 anos, é casado e tern sete filhos. Nunca

freqüentou a

escola fundamental. Ele mudou-se para Florianópolis junto com a família,
corn o objetivo de procurar emprego e também para os filhos estudarem.
Moram dez pessoas em sua casa, e há 12 anos residem no morro.
Apresenta se atraves da sua timidez como uma pessoa presente, persistente
-

e comprometido corn suas tarefas.
Jasmim, tern 57 anos, é divorciada e tem onze filhos. Nunca estudou

em, escola de ensino fundamental. Ela mudou-se para Florianópolis junto
com a família, porque precisava fazer um tratamento de saúde. Moram sete
pessoas em sua casa e há 15 anos residem no morro. Gosta de compartilhar
suas decisões e no seu jeito contido de ser, sustenta com os demais
membros os desafios que se apresentam.
Azaléa, tern

38 anos, é casada e tem dois filhos. Estudou até a 5'

sérlie do 10 grau. Ela mudou-se para Florianópolis junto com a família
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porque seu marido veio trabalhar na construção da casa de um parente.

Moram 4 pessoas na casa e há um ano moram no morro. No grupo tem
habilidades de coordenação e busca de um jeito direto expressar seu modo
de pensar e agir.
Cada sujeito ora apresentado é autor de uma trajetória de vida que
constrói ações visibilizadas e, principalmente, tem compromisso com um
projeto de trabalho que já vem oporninizando resultados na produção, nas
qualidades das relações interpessoais. São pessoas imprescindíveis pois, dia
a dia, fazem coin que o projeto do Grupo tenha seus objetivos renovados na
perpectiva do bem-viver. Segundo Mance,
O bem-viver, por sua vez, é o exercício humano de dispor das mediações
materiais, políticas, educativas e informacionais não apenas para satisfazer
eticamente necessidades

biológicas e culturais de cada um, mas para

garantir, eticamente, a realização de tudo o que possa ser concebido e
desejado pela liberdade pessoal que não negue a liberdade pública. (1999,
p. 17).

A realização do bem-viver

está longe do consumismo alienante

praticado em massa pela população na atual sociedade capitalista. 0 bemviver implica em respeitar o desejo pessoal e promover a sua realização na

mesma medida que se respeita o desejo do grupo e se promove a sua
realização. Assim, nos limites do tempo e do nosso continuo ser aprendiz,

apresentamos os dados e as compreensões que acumulamos. Realizamos um
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movimento de reflexão que manteve presente a dificil fase em que estamos
passando com relação as transformações no mundo do trabalho. Estar
empregado, ter uma carteira assinada e estar sindicalizado tornou-se um
"luxo" para um significativo segmento da sociedade brasileira.

A relação padrão de emprego dava ao trabalhador, junto ao
emprego, urna série de segurança que foram conquistas do movimento

operário no mundo ocidental, a partir da II Guerra Mundial e mais
recentemente ao mundo oriental (Singer,1998). Mas o que está em cena hoje
é a globalização da exclusão, tuna flexibilização do contrato de trabalho,
cortes de beneficios sociais, privatizações das Estatais e por tim a
terceirização, que refletem ao trabalhador perdas dos direitos conquistados,
sendo urn deles, o fim da carteira de trabalho assinada.
A questão social imposta, acarreta ao cidadão trabalhador, várias

perdas, como exemplo; o pagamento da hora extra, o l3" salário, o seguro

contra acidente de trabalho e a falta de beneficios na doença e na velhice.
Pode-se dizer que o trabalhador passa a ser valorizado como uma máquina,
tendo seu valor enquanto funciona e/ou gera lucro ao empregador, e quando
pára de funcionar, é abandonado, deixado de lado, sem qualquer proteção

social ou econômica.
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Alguns autores consideram que essas mudanças no mundo do
trabalho podem ser denominadas como a Terceira Revolução Industrial e

Tecnológica, corn profundas transformações do ponto de vista econômico,
social, politico e tecnológico.
Diante da alta taxa de desemprego que abrange mais de urna classe
social, urn pesquisador em economia diz que: " a sociedade reage frente aos

probleinas sociais, sobretudo ao desemprego e, ao reagir, ela pode definir
não apenas o tamanho do desemprego, mas também as fonnas de

convivência entre aqueles que têm emprego e aqueles que não têm".
(Pochinann, 1999,p.14).
Mais adiante em suas observações, ele diz que o desemprego pode
ser considerado como fenômeno social, urn problema coletivo e que a
sociedade precisa se preparar para melhor enfrentar essa situação.

problema, segundo o autor, é que a sociedade pode reagir de forma

conservadora e avaliar que o desemprego é um problema individual, das
pessoas que não querem trabalhar, ou mesmo que o problema do
desemprego deve-se, fundamentalmente, à ausência de qualificação por
parte do trabalhador. Avaliar por esse angulo é muito árduo para aqueles

que vivem do trabalho para a sobrevivência do dia a dia e não conseguem
entrar no mundo do trabalho fonnal, pois muitos não são qualificados
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porque nunca tiveram oportunidade de estudar na vida, face a produção e
reprodução da desigualdade social e concentração da riqueza socialmente
produzida. E, é nesta profunda contradição social

- desigualdade X

acumulação de riqueza - que se manifestam e se sustentam outras
possibilidades de um projeto social, identificando-se com formas de vida e

de trabalho para alem dos processos de exclusão social, impostas pelos
modos de acumulação de riqueza socialmente produzida, atualmente

existente em nossa sociedade. E é precisamente essa realidade que marca os
integrantes do grupo Geração de Renda e Gênero.
A seguir, apresentaremos os resultados da pesquisa realizada junto a
cada pessoa do Grupo, e as nossas significações elaboradas a partir de uni
primeiro olhar sustentado pelos conhecimentos que acumulamos ao longo da

nossa trajetória.

-

Analisando as falas dos sujeitos.

a) Sobre o vinculo empregaticio
A maioria dos entrevistados relatam que tiveram poucos anos de
carteira assinada, sendo que alguns nem se lembram quando isso ocorreu.
Perguntamos a eles se já trabalharam com carteira assinada e quando
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ocorreu. As respostas confirmam a situação atual acima descrita, ou seja,

que a relação de vinculo empregaticio, na maioria das vezes, é inexistente.

Jet tive carteira assinada, mas não me lembro quando. Eu trabalhava de doméstica.
(Margarida)
Já trabalhei há muito tempo, de cozinheira, não me lembro quando e depois alguns
anos atrás trabalhei três meses na padaria do Chico.(Jasmim,)
trabalhei há nove anos atras. Depois eu trabalhei mais, mas eu não tinha a carteira
assinada. ( Girassol)
para os
Não, nunca trabalhei. Eu cuidava era de criança, esse era meu serviço aqui
outros irein trabalhar. (Violeta)
Jet. Em 80, por aí. Trabalhei em casa de família, de atertdente e autônoma.
( Azaléa)

A perda da carteira assinada pode ser vista como um sinal de
precarização do trabalhador, ou seja, uma piora nas suas condições de

trabalho e vida. Esse dado pode ser visto também por um outro ângulo.
Segundo Amadeo (1999) , o fim da carteira assinada também pode ser visto
como urn sinal de maior ou menor precariedade. Trata-se de sua renda. Não

obstante, o crescimento da participação de trabalhadores sem carteira
assinada e autônomos, representou um ganho maior na renda do trabalhador
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desde 1993. Esses dados são comprovados no gráfico a seguir, que nos
mostra a variação desta situação.

Variação Percentual do Rendimento Médio
real no Brasil - 1993-97

Conta Própria

Com Carteira

Construção Civil

Total
10

20

30

40

50

Fonte: IBGE/PME.

É claro que esta variação do rendimento médio de um trabalhador
autônomo para uni trabalhador com vinculo empregaticio envolve vários

outras questões dessa natureza. Ou seja, depende muito do trabalho presente
ern que o sujeito está envolvido. Não podemos fechar os olhos para o
trabalhador que usa sua força de trabalho como único meio de
sobrevivência, onde suas reservas materiais

são

escassas

e não

acumulativas. Um outro fator que merece destaque é a perda de identidade

pessoal e a dignidade humana que sofre o desempregado devido a
instabilidade econômica em que se encontra.
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A perda do trabalho com a carteira trabalhista abre espaços ao

trabalho informal, que inclui todos os demais usos da força produtiva do
trabalho que compartilham o fato de não estarem legalmente regularizados.
Percebe-se que todos os integrantes alguma vez tiveram carteira
assinada, mas mesmo estes que tiveram trabalhando alguns anos atrás
demostram que não tiveram suas carteiras assinadas. Para o patrão é uma
economia não assinar a carteira do seu empregador, ainda mais quando este

é explorado corn horas extras, gerando o que Marx chamava de mais-valia.
Corn relação aos trabalhos das mulheres, a grande parte delas que

não tiveram oportunidade de estudar e de se qualificar para o mercado de
trabalho, exerceram a função de doméstica, "que é a profissão que mais
absorve a mão-de-obra feminina no Brasil." (Bruschini apud Sarti, 1997). E

que hoje também vem se tomando um emprego escasso, como relatamos
quando comentamos da dificuldades das mulheres do Morro da Penitenciária
de conseguirem a permanência de seus filhos na Creche Anjo da Guarda.

Para as mulheres, a positividade do trabalho tem como base o trabalho
doméstico que muito além do sentido concreto de lavar, passar, cozinhar,
limpar e arrumar, significa, junto com a maternidade, o substrato
fundamental da construção da identidade feminina, definindo um jeito de

ser mulher sempre enredado em intermináveis lides domésticos, num
mundo social fortemente recortado pela diferenciação de Orient. ( Sarti,
1997, p.160).
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No caso do Grupo em questão a carteira de trabalho, ainda, não é uni
documento do qual se apropriaram. É urna discussão, ainda a ser
aprofundada. De acordo com os dados do IBGE (1995), no Estado de Santa

Catarina existem aproximadamente 653 mil subempregados, ou seja,
milhares de pessoas que não gozam dos direitos trabalhistas.

b) Relação Emprego / Desemprego
Quando perguntamos

a eles se já viveram momentos de

desemprego, todos responderam afirmativamente que já vivenciaram, e que
este foi também o principal motivo para ingressarem no grupo , como eles
mesmos relataram.
Já vivi momentos de desemprego e eu entrei para o grupo para ajudar no sustento da
casa..

(Margarida)

momentos de desemprego, oh, ! Quando eu tive a minha menina pequena eu não
JO
trabalhava e ja cuidava de criança, so que ganhava um pouquinho e meu esposo estava
desempregado. Naquela época ele era são, ele trabalhava. Mas dai eu fui no Hospital
Infantil pra tratar da menina, porqueo medicamento era necessário. A médica deu ulna
lista enorme e a menina so podia comer certas coisas e nós não tinha como comprar.
Dai eu conversei coin urna assistente social e expliquei que a minha menina tinha que
tomar leite e corner o que a médica recomendou e nos estávamos desempregados. La Ai
eu coin uma carta para o INPS e a assistente social telefonava para vários lugares pra
arrumar uni emprego para ele, mas ela não conseguiu. Dai ela arrumou (...)e dai todo
mês chegava a comprinha dela e nos criamos ela, graças a Deus. Eu entrei pro grupo
por causa do desemprego mesmo, porque ell já não tinha mais condições de trabalhar
fora. Eu tenho meus problemas de saúde, tenho que tomar remédios toda vida, e fazer
mmmci .farina eu jó new dou conta mais. Então passei a cuidar de criança, mas ai surgiu
esse projeto aqui e me convidaram, então eu entrei desde o começo. Algumas vezes já
live vontade de sair né, porque não é fácil lidar corn o pessoal [ ...] .( Violeta)
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Eu já. Agora fazia dois anos que eu não conseguia mais emprego. A gente procurava
ire, mas não conseguia. E eu entrei para o grupo por causa que a gente não tinha
emprego. Precisava de um emprego e não aparecia nada, dai a gente entrou no grupo,
e hoje nós podemos dizer que estamos trabalhando ali e ganhando um dinheirinho, e
tendo o pão de cada dia. (Girassol)
Ah! Já. Eu entrei para o grupo porque eles me convidaram muito, eu não queria porque
nunca deu certo 17é. E também eu não queria sair para vender. A gente jet trabalha em
casa, já e velha e sair para vender eu achava muito difícil. Dai as pessoas do grupo
estavam sempre me convidando que eu acabei entrando. (Jasmim)
Eu já vive momentos de desemprego. E eu entrei para o grupo porque eu precisava e
achei interessante e a gente aprende mais coisas.( Azalea)

Atualmente o desemprego assume indices alarmantes. Vemos que as
transformações que o mundo do trabalho vêm sofrendo, afetam diretamente

os trabalhadores, tanto os qualificados quanto os não qualificados, estes
últimos, muito mais prejudicados. Corn a terceirização, a globalização, a
mão-de-obra excedente, o afunilamento de vagas nos diversos setores

prestadores de serviços, entre outros mais, o trabalhador acaba tendo que
aceitar qualquer oferta de trabalho, pois depende dele para a sua
sobrevivência e de toda sua família. Muitos, embora desempregados,

buscam no mercado informal de trabalho, alternativas de renda que possam
suprir suas necessidades básicas, corno é o caso dos integrantes do grupo
Geração de Renda e Gênero.
As

MIMS

do aumento do desemprego no pais e em Santa Catarina

são convencionalmente apontadas como reflexos das mudanças na
estrutura do processo de produção e dos aspectos conjunturais. No
entanto, a abertura irrestrita do Brasil ao mercado mundializado
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tem sido citada, pela literatura especializada, como urna das
principais causas. As empresas nacionais, foram prejudicadas, pois
deixaram de produzir e, consequentemente foram levadas a demitir
seus empregados. ( SINE, 1999, p13).

Além disso,

as novas tecnologias, associadas ás políticas

econômicas e sociais, intensificam a exclusão do trabalhador do mercado de
trabalho formal e ao acesso aos se rv iços públicos, que é direito do cidadão
e dever do Estado.
Diante das respostas dos integrantes do Grupo percebemos que dos
cinco entrevistados, quatro deles necessitavam de uma renda e essa foi a
causa do ingresso ao grupo. Os trabalhos realizados pelas economias

populares têm dado urna chance aos excluídos do mercado de trabalho.
Parafraseando Singer

"[ 1 a economia solidária é a mais importante

alternativa ao capitalismo neste momento histórico, por oferecer urna
solução pratica e factivel à exclusão social, que o capitalismo em sua nova
fase neoliberal exacerba" ( aptid Mance, 1999,p.167). Nesta direção o
Grupo Geração de Renda e Gênero representa urna iniciativa que, mesmo

corn fragilidades já apresenta sinais que nos pennitem perceber urna
consolidação daquilo que se diz ser unia economia popular.

Segundo Lisboa,
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o que caracteriza a economia popular, que é chamado pelo Singer de
economia solidária, é sua condição de estar voltada para prover o sustento
do grupo ( experiência associativa) em geral, sem a presença da
mercantilização do trabalho, com uma racionalidade produtiva submersa
nas relações sociais. Por isto não podemos confundi-la com uma espécie de

capitalismo popular, pois nela a acumulação é um meio para a reprodução
do grupo social que participa do empreendimento econômico. (1999, p.
80).

e) Presença feminina no mundo do trabalho

A presença da mulher é cada vez mais marcante no mundo social e
econômico. Hoje, entre homens e mulheres que estão na ativa, 40% são

mulheres. Porém, segundo dados do SINE (1999), elas ainda recebem, em
média, cerca de 26% a menos do que os homens, relação esta que se

manteve estável entre 1986 e 1996. Outro fator agravante para a situação
dos trabalhadores, de urn modo geral, é que as firmas demitem o funcionário
e ao recontratar os novos, admitem com salários menores. No caso das

mulheres, segundo dados do SINE (1999), observa-se um grande índice de
rotatividade onde as mulheres são contratadas com um salário médio 13,5%
menor que as desligadas. Estes números indicam que o mercado esta
demitindo quem ganha mais e preenchendo a mesma vaga corn salários mais
baixos.
Sabemos que cada vez mais as mulheres estão entrando para o
mercado de trabalho e ocupando espaços que na maioria das vezes foram
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dos homens. Essa busca faz sentido, pois, segundo o Relatório Mundial
sobre Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, no percentual de 33%
da população mundial que vive abaixo da pobreza absoluta, cabem ao
contigente feminino as piores condições de vida, e por isso elas buscam urna
melhor qualidade de vida inserindo-se no mercado de trabalho. Ou seja, as
famílias chefiadas por mulheres estão predominantemente nos setores mais

pobres da população, pois possuem ganhos menores que o dos homens.
Percebe-se que no decorrer da historia da civilização, as mulheres
foram conquistando um maior espaço na vida econômica, social e política,
deslocando-se do espaço privado para o público. Com o tempo, elas foram
criando coragem para decidir o que seria melhor para elas, com relação a
vários fatores como: separação conjugal, aborto, trabalho fora de casa,

independência e etc. As décadas de 30 e 40, no Brasil, representaram um
marco importante na trajetória da mulher no Brasil, quando pela primeira
vez estas tiveram o direito de votar em uma eleição. Mas foi ainda no
período das grandes guerras ( I e II) que as mulheres ingressaram, em maior
número, no mercado de trabalho. Os homens permaneceram por um período

longo fora do trabalho, e as mulheres tiveram que assumir as atividades nas
fábricas. Com o término das guerras e o retorno da força de trabalho
masculino nas fábricas, algumas mulheres retornaram ao espaço doméstico.
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Contudo, mesmo elas tendo retornado aos serviços do lar não deixaram de
lutar pelos seus espaços. Hoje, mais que nas décadas anteriores, ê urna
necessidade para elas terem urn trabalho fora de casa, para complementar a
renda familiar. Há evidência de que a mulher brasileira "1...] está

aumentando sua participação na força de trabalho. 0 aumento da
participação feminina na força de trabalho remunerada passou de cerca de
16% para 39%, entre 1960 e 1990." ( Goldani apud Hedmann, 1999, p. 17).
Muitas mudanças ocorreram depois que elas entraram para o
mercado de trabalho; mudanças enquanto pessoas, mudanças como cidadfts,
como também em sua auto-estima. Mas, mesmo coin essas mudanças,
o seu papel de dona de casa, de lavar, passar, cozinhar não mudou. Ainda
pensamos, homens e mulheres, que a cozinha e a casa é reduto
exclusivamente feminino, conforme os costumes de nossa cultura.
Nesta direção quando perguntamos a eles se no grupo deveria ler
homens e mulheres e por que, constatamos que a temática gênero, foi assim
expressa:

Na minha opinião não importa ter homem no grupo. A gente
que é importame. Margarida)

sabendo se

respeitai-, isso

Sim, eu acho que deveria ter um ou mais homens, mas como eu falei, de conficzno, uma
pessoa honesta como o Sr. Girassol é. Nele eu confio em tudo, mas ele conto homem
ainda confio, homem é homem ne. E o homem tent mais form para carregar uma Saal
de jiwinha. coisa pesada, e nós já somos todas de idade, ninguém pode mais .ficar
carregando coisa pesada. (trio/eta)
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Eu acho que deve ter. Porque tem algumas coisas que elas não sabem trabalhar assim
como nós trabalhamos ali, como colocar piso, fazer a cobertura do telhado, pintar I"
laté que pintar elas sabem!, arrumar os encanamentos, como eu fiz essa semana e eu
achei que isso foi importante. Se fosse só mulheres seria dficiL Eu acho mint()
impor/cunhe ter homens e mulheres. E elas como mulheres são muito importante no
grupo, porque elas já rem aquele jeito, sabem trabalhar na cozinha e tudo mais,
embora que a gente também trabalha na cozinha, conheça urna boa parte, mas elas têm
mais aquele jeito assim pra cozinhar. (Girassol)
Eu acho que deveria ter os dois pra ajudar, porque tem coisas pra fazer que tem que
ser os homens, uma coisa pesada, ou ter que arrumar coisa estragada.( Jasmini)
Eu acho que deve ser misturado. Eu acho que rem homens que tem a parte do serviço
assim,.. vamos supor, que a mulher não tem. E rem mulheres que não tem a parte do
serviço que o homem tem. Eu também acho que tem homem que tem mais prática com
a cabeça que a mulher. Homem não tem que sujar os dedos, lavar as vasilhas, mas
para fazer certas coisas eles são mais espertos.( Azalea )

Conforme os relatos acima, percebemos que a sociedade constrói
dois modelos de comportamentos sociais que correspondem as
representações dominantes do masculino e feminino. Dizer que existem
representações do que seja masculino e feminino, significa dizer que as
pessoas definem para cada um, uma categoria, suas caracteristicas, seus
padrões de conduta e o espaço que lhes corresponde na sociedade. Ou seja,
o homem é visto na sociedade como "o forte", o que sabe consertar
máquinas, o que "pega no pesado" . Já a mulher é vista corno a que sabe
lavar, a que sabe cozinhar, a mais habilidosa.
Sabemos que a (mica diferença entre os dois sexos é a biológica.
valor dado as diferenças é intrínseco de nossa cultura, podendo se
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diferenciar se comparados a outras culturas. Matos nos explica essas

construções que adquirimos, dizendo que,
[...] a categoria gênero procura destacar que a construção dos perfis
de comportamento feminino e masculino define-se em função do
outro, uma vez que constituíram-se social, cultural e historicamente
num tempo, espaço e cultura determinados. Não se deve esquecer,
ainda que as relações de gênero são um elemento constitutivo das
relações sociais baseadas nas diferenças hierárquicas que distinguem
os sexos, e são portanto uma forma primária de relações significantes
de poder. ( 1997, p. 80).

Supõe-se também que, quanto maior a carência, em relação As
necessidades básicas, maiores são as dificuldades que as mulheres têm de

enfrentar para modificar o estigma A elas conferido.
Segundo Pedrini a busca na superação das desigualdades entre os

homens e as mulheres não tem sido uma preocupa0o explicita nos
empreendimentos da economia popular nem na literatura que trata da
temática. No entanto, a mesma autora nos coloca que:
I...J a introdução da perspectiva de gênero, a nosso ver , nomeia com
mais clareza as questões da hierarquia de poder e certamente somará
para que sejam aprofundadas as mudanças sócio culturais
necessárias para a concretização da democracia no âmbito do
trabalho e da sociedade. A associação autogestioniria demonstra ser
um espaço potencial onde as relações de gênero poderão ser
construidas com reciprocidade. (1999,p.160)
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(I ) O grupo: mudanças e renda
Outro aspecto que levantamos foi com relação ao grupo, que tern um

trabalho pautado em ideais cooperativistas . Questionamos o que mudou em
suas vidas depois que entraram para o grupo e também, como a renda
recebida contribuiu para o sustento da casa. Todos relataram que o
ingresso junto ao grupo mudou drasticamente suas vidas. 0 trabalho lies

proporcionou urna melhora na qualidade de vida, pois corn o dinheiro
recebido podiam ajudar nas despesas da casa, dentre elas, alimentação,
material escolar, roupas, material de construção e despesas gerais.
Mudou

bastante. E que agora a gente tem o dinheiro pra comprar alguma coisa que a

a genie
genie precisa, eu posso ajudar a lamina. Com o dinheiro a gente faz compras e
rancho
eu
o
vai pagando. Eu ajudo meu marido quando ele faz o rancho, quando não é
ajudo na prestação que elefaz. (Margarida)
Mudou, mudou bastante sabe. Eu tenho duas meninas, uma de 15 e outra de 16 anos e
elas só estudam, não trabalham... Então me ajudou muito a comprar o ntaterial de
escola, roupas pra elas. Pra mim mesmo não compro nada, nem um chinelo, mas
muito born isso ai. Tem me servido muito. O dinheiro que recebo também tenho
todo mês tenho guardado uni
comprado toda a verdura de casa e comida, também
dinheirinho, que item no Banco, porque eu quero viajar no final do ano, mas ninguém
sabe só eu. Então isso já é born né.( Violeta)
Mudou por causa que a gente não tinha aquele dinheiro suficiente para comprar o que
precisava para a casa né, e com esse dinheiro a mais a gente pode comprar o que
gente
precisa pra sobreviver né. Dai a genie tem o pão de cada dia e o dinheirinho pra
comprar ludo que é preciso no mercado. O dinheiro vai tudo para as despesas da casa,
(Girassol)
o gas, o açúcar, o café, a conta de água, os alimentos.(
e ai ajuda timito a
Ah, tent ajudado mile. A gente ter construindo lá em cima unia casa
(Jasmim)
renda, da para comprar o material e também na despesa da casa.(

Bom, niudou em parte do que a gente aprendeu, mas em salário não. O que ganho não
contribui nem 11/71 pouco. O dinheiro tem ajudado sim, é pouco mas ajuda.( Azaléa)
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As falas nos mostram que o ingresso neste grupo foi muito gratificante
para seus integrantes e para todas as famílias. A renda adquirida a cada
mês lhes possibilita pagar suas contas e até mesmo fazer planos para o
futuro. As mulheres, em especial, falam corn muito entusiasmo de seu
trabalho, pois sentem-se valorizadas e reconhecidas, já que contribuem para
o sustento familiar, mesmo que esta ainda seja uma pequena contribuição.
1...1 o sentido do trabalho feminino subordinado its obrigações
familiares, que vêm em primeiro lugar para a mulher, pode, por esta
mesma razão, justificar esta atividade e levar fi gratificação de saber
que, pelo seu trabalho, a mulher verá seus filhos vestidos, a comida
na mesa, a família bem alimentada. 0 trabalho pode lhe trazer

fa m bém a satisfação de ter algum "dinheirinho seu ", parco que seja,
afirmando em algum nível sua individualidade, mesmo que seus
rendimentos não deixa de ser referida à família. Ou, ainda, o
trabalho, fe i t o fora de casa, pode proporcionar a gratificação de
romper o que se expressa como confinamento doméstico. (Sarti,

1997, p.161)

A presença das mulheres no grupo de Geraçâo de Renda e

gênero, ainda, traz as profundas marcas da realidade da mulher, como
sujeito que participa da renda familiar, quando no é a Unica responsável.
Segundo o IBGE/96, 26% das famílias na grande Florianópolis sào
chefiadas por mulheres e a tendência é crescer ainda mais esse número.
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e) O grupo: percepções a partir do outro.
Outro dado levantado através das entrevistas, é sobre o espaço

ocupado pelo Grupo na comunidade. Perguntamos como as pessoas da
família vêem compreendendo o trabalho do grupo.
Todas
grupo

as famílias foram unânimes ao concordarem que o trabalho do

á muito importante para eles. Percebemos que as famílias estão

entendendo que este trabalho, tem aumentado a qualidade e a satisfação de
todos os associados, como também da comunidade, embora algumas vezes

enfrentem dificuldades. Sirvent (1984) nos explica que as dificuldades e
carências são comuns a um amplo grupo social, de modo que as soluções
individualista não conduzem verdadeiramente à resolver o problema e que
só intentos grupais, comunitários e solidários, terão perspectiva de êxito.

esta realidade, temos como exemplo, a comunidade do Morro da
Penitenciária.
Eles acham legal, acham bom eu estar partictpando.(Margarida)
Eles perguntam sim, eles querem saber sobre meu trabalho, mas eu já expliquei ki em
casa que eu não vou trabalhar e ganhar um salário fixo, não quero que eles sustentem
isso. A gente ganha conforme a venda. Nós somos em 5 ou 6, mew nos temos que
vender e trabalhar bastante pra poder dar bastante dinheiro para nós. (Violeta)
Eles compreendem que é um meio de ajudar a casa né. Chte é um trabalho prci
beneficiar todos nos da casa. Todos nos dependemos de comer. (Girassol)

.

Ah eles não importam. Eles gostam que eu trabalho. Eles sabem que eu não gosto de
ficar muito parada. mas eles não gostam que eu trabalhe demais, ai des ficam
cobrando, fi cam preocupados. (.Jasmim)
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A partir do momenw que eles entenderam o que era "cooperativa", ai eles entenderam
direito. (Azalea)

f) Requalificação profissional.

Perguntamos aos integrantes o que significou fazer os dois cursos de
capacitação; sendo o de Panificação e o Gerenciamento de Pequenos
Negócios, e também se estes contribuirarn para a pratica na padaria.

A permanência no mercado formal de trabalho exige que o
trabalhador esteja constantemente atualizado corn relação a qualificação

profissional. Corn novas tecnologias entrando no processo de trabalho a
cada ano, se o profissional não busca se qualificar, é certo que ficará fora

desde mercado. Assim também, no mercado informal, a necessidade de
qualificação é essencial para que os integrantes do grupo possam se autogerirem, como também para estarem aptos a transformarem a matéria-prima

em produtos, que serão utilizados pela comunidade
0 jornal Diário Catarinense do dia 14 de Maio de 2000, publicou

urna reportagem sobre a falta de mão-de-obra qualificada em Santa Catarina.
A maioria dos candidatos que procuram ocupação nas empresas não atende
às exigências do mercado. Essa falta de qualificação pro fi ssional dos

candidatos a empregos está começando a prejudicar o crescimento das
empresas, principalmente as micros e pequenas empresas, conforme relatou
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o Presidente da Associação das Micros e Pequenas Empresas de Bhunenau,
nesta reportagem.
Sabemos que para tentar amenizar o problema da falta de
qualificação dos trabalhadores às empresas, o SINE tem oferecido vários
cursos gratuitos de capacitação e qualificação profissional. Segundo urna
funcionária deste departamento, no mês de abril de 2000, foram contratados
mais de 100 pessoas através do órgão, mas ela salienta, "a maioria dos
candidatos que chegam para se inscrever, não tem o ensino fundamental ou
mesmo o ensino médio". Segundo a economista Lavinas, (1999) 15% da
força de trabalho esta composta por trabalhadores sem instrução.

Neste sentido pode-se notar, pelas falas

dos integrantes, a

importância que os cursos de capacitação tiveram nas suas vidas. Foi uma
oportunidade, não só deles se capacitarem, para exercerem suas funções no

trabalho do grupo, como também de aprenderem a fazer contas,
aprimorarem a leitura, a socializarem seus aprendizados corn outros
participantes, enfim, fazerem urna primeira aproximação à constituição do
ser sujeito coletivo, face a sua condição de interdependência de que o fazer
coletivo tem exigências corn o conhecimento e fonnação de atitudes para
além do individual.
Eu achei limn° born, porque eu comecei a aprender afazer coma e antes eu nil° sabia
nada. Os cursos contribuíram porque eles explicam ludo né, come a geme faz pra
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vender o produto e também como fazer o pão, antes sabíamos um pouco, mas não como
aqui. (Margarida)

Nossa, melhorou bastante porque todos aprendemos. No início só eu sabia e ainda era
pouquinho, agora todos sabem, agora dá para dividir os serviços como nós estamos
dividindo e ninguém precisa mandar todos sabem, então foi muito bom.(Viokta)
A genie não sabia fazer nada, não conhecia nada de padaria e com os cursos a gente
aprendeu como é que liga as máquinas, a conhecer as máquinas primeiramente.
Passamos a conhecer a parte da massa, como é que faz as massas, qual é os defeitos
que podem ter nas massas e quais as vantagens. A gente não aprendeu tudo, pois tem
sempre coisas novas para aprender, mas deu para gente ter um bom conhecimento.
Antes eu não tinha nem idéia como que era uma massa, como era um pão. Falava em
pão, simplesmente via que era um pão né, mas no pão tem muitas qualidades, muita.s
coisas que podem deixá-lo de qualidade. Por exemplo, a massa tem que bater tal it
minutos lia quantidade certa de farinha, tem que abrir ela para ver se o " véu" da
massa está certinho, se esui branquinha, então a gente aprendeu bastante. ( Girassol)
Aprendi bastante e esse outro de geremiamento também está sendo muito bom.

(Jasinim)
Para mim foi muito born. 0 de gerenciamento a genie está aprendendo, eu pelo menos
já aprendi &wank coisa, como lidar com as coisas, com os preços e principalmente
com o dinheiro para saber se estou tendo lucro. Eles contribuíram para padaria porque
cada inn aprendeu da melhor forma possível. (Azaléa)

Este trabalho de qualificação profissional deverá ser permanente e,
desde já, coloca demandas urgentes quanto a alfabetização, noções da
matemática, processos de gestão no coletivo, qualidade final dos produtos,
entre outras.

g) Dificuldades e contradições.

Perguntamos aos integrantes do grupo, qual é a maior dificuldade
enfrentada por eles no grupo, e se WI dificuldades de relacionamento com
algum integrante do grupo.

Na maioria das respostas verificamos a
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incidência de doenças, intrigas, problemas na venda do produto, sendo estes
urn agravante para o bom andamento do trabalho grupal.
Para Bock (1993) o grupo social é formado por um grupo de pessoas
corn vistas a alcançar objetivos imediatos ou a longo pram, pressupondo
desenvolvimento do
tarefas, regas, comunicação entre todos e o próprio
integrantes do
grupo em direção ao seu objetivo. Conforme as falas dos

grupo, podemos perceber alguns problemas relativos a relação interpessoal.
Para mim não tem nenhuma dificuldade".
Dificuldades de relacionamento. Não, eu nunca tive nenhum problema. Margarida)
A dificuldade é que nós estamos doentes, já somos de idade, Nós podíamos ser tudo
como a Da. AzaMa, uma pessoa forte, dai tudo que um fazia o outro também fazia né.
Porque nós temos nossos problemas, tenho doença nos ossos e também fa fui operada.
A gente não pode fazer tanta coisa pesada. Subir esse morro forte, e sair para vender
no Morro do Horticio ou em outro lugar longe, é ruim, pois nós temos que andar muito
àpé . Mas Deus ainda ajuda, se a gente não vende lá a gente vende aqui.
Dificuldades de relacionamento. Não a gente não tem dificuldade, a gente as vezes
passa um pouco de prova com a Da. Azaléa. Ela quer que a gente faz o que ela faz, e
e eu não sou, já sou
como eu digo, não compara a minha idade com a dela. Ela é nova
e a gente
de idade e tenho meus problemas de saúde. Ela tem mania de falar por trás
não sente hem. Eu não quero que ela sai do grupo, eu quero é que ela mude o jeito dela
ela também, e amo ela
ser. Os outros não, as outros são todos sinceros. Eu amo
mesmo, sei que ela é unia pessoa trabalhadeira, vai a luta, tá na batalha, mascada um
e acho que está
fern seu defeito né. Então eu estou orando, pedindo ao Senhor
funcionando. (Violeta)
tern dia que a gente tem. Eu acho que o
Não se pode dizer que não leni né, porque
porta para
maior problema é para vender, às vezes não é muito fácil sair de porta em
jet tem que sair para
vender. O tempo é curto, a gente já fica um tempo na padaria ai
vende 5, o importante é estar
vender, mas a gente sai, se não vende 10 piles a gente
sempre vendendo.
combina tudo. One
Dificuldades de relacionamento. Não, pra mim são ludo igual. Nos
padaria, então tuis
nem hoje, a genie precisa fazer um concerto no telhado da
decisão Girassol)
combinamos de conversar todo mundo junto, pra tomar uma
É o que falei. Um ficar mandando . A venda eu também estou achando &fled".
SC) que ali tem
Dificuldades de relacionamento. "Não até que gosto de todos eles.
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alguma coisa que ....Da Azalea quer mandar em tudo, quando ela quer alguma coisa
tem que fazer o que ela quer, dai eu não gosto. (Jasmim)

A venda é a maior dificuldade.
Dificuldades de relacionamento. Neio( Azalea)

0 trabalhar em equipe pressupõe lidar com diferenças de pontos de

vistas e de habilidades.
Numa relação grupal os integrantes manifestam suas satisfações ou
não, através das inter-relações com os demais. 0 grupo pode ser

convergente ou divergente, e para lidar com este processo é necessário
habilidades e compreensão por parte de todos e, incluem-se aqui,

assessorias profissionais.
Segundo Vasconcelos,
A assessoria/consultoria estão voltadas para a busca de totalização no
processo de prática, no sentido de apontar, resgatar e trabalhar as
deficiências, os limites, recursos e possibilidades da equipe, socializando
conteúdos, instrumentos de indagação e análise e também produzindo
seu papel
estudos e análises que a equipe não está preparada e nem é
realizar, tendo em vista as respostas concretas e imediatas que precisa dar
its demandas que a realidade põe a sua ação. ( 1998, p. 132-133)

Observamos que, através das falas, algumas pessoas exercem um

poder maior que outras. Normalmente são vistas como lideres e têm forte
influência sobre os demais
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As relações de poder mim grupo podem determinar e até mesmo
influenciar, o grau de participação dos integrantes nas decisões que tiverem
que ser tomadas. Essa influência pode ser positiva ou negativa e trazer
conseqüências, no sentido de crescimento ou não, do grupo. Neste contexto
o profissional de Serviço Social tem atribuições na compreensão das

exigências pela democratização das relações sociais.
A construção da participação é um processo dialético que a cada dia
sofre transformações dos sujeitos sociais, que vão e voltam, no decorrer da
assimilação. A participação se dá no coletivo mas as manifestações

acontecem em particular. Neste sentido o assistente social deve estar atento
no sentido de atuar juntamente corn o sujeitos envolvidos o sentido da
comunicação, evitando as formas de dominação/manipulação. Segundo
Pedrini, "a comunicação emerge como possibilidade positiva. Ela é meio
facilitador da participação e de construção da democracia, agiliza e clarifica
os processos e as tomadas de decisões, diminuindo os cansaços, melhorando
a produtividade e favorecendo as relações intragrupais e com os agentes
externos, quer sejam os participantes dos grupos populares, quer sejam os
clientes."(1999, p.166).
O caminho para se entender as diferenças no coletivo é uma
construção demorada e desafiadora ao integrantes do grupo. Percebe-se que
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o processo de convivialidade, tem contribuído e fortalecido para que a entre
ajuda grupal e a solidariedade se façam presente no trabalho cotidiano,
mesmo que, ainda, há impasses nas relações de poder que cada urn atribui
ao outro. Castoriadis explica que
[... as relações concomitantes dos sujeitos na sociedade [...I só elas detêm
uma resposta possível só elas podem inventá-las [.•.I todas as
possibilidades e as capacidades de organização da sociedade encontram-se
nelas mesmas. Trata-se de mostrar a soma de absurdos e de falácias sobre as
quais se apoiam todas as justificativas do sistema atual, de todo sistema
hierárquico burocrático. Trata-se de destruir a idéia de que o sistema é todo
poderoso e onisciente e a ilusão tenaz de que aqueles que governam sabem e
são capazes, no momento em que demonstram cotidianamente sua
imbecibilidade orgânica. ( apud Vasconcelos, 1985, p. 34)

Ou seja, o processo de transformação social que deve se proceder
dentro de um trabalho coletivo, depara com diversas opiniões e conceitos
diferenciados, sendo assim, não se aceita a homogeneização de interesses e
desejos pessoais.
h)Continuidade do grupo: possibilidades/sugestões.

Perguntamos aos integrantes quais os elementos positivos e. ou o que
preciso ser feito para a continuidade do grupo e quais os fatores
dificultadores enfrentados pelo grupo. Constatamos que o grupo tem

consciéncia de suas limitações e sabe como enfrentá-las para que haja

crescimento.
Positivo: Precisa o grupo ser bem unido, senão não dei certo. Todos concordarem uns
coin os oufros, se um dá opinião o outro tem que aceitar.
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Err acho que e a fofoca. Porque urn fala mal do outro, o outro fica
Dificultadores
(Margarida)
sabendo ai não vai gostar.(
Positivo Ms precisamos ter mais união, dar as mãos mesmo e ficar unido agora. Eu
já falei, não foi fácil montar aquele grupo, porque entrava gente nova demais, its vezes
chegava all, dava uma olhada e via que o dinheiro não saia bastante, então caia fora ...
Ah! Tem que ter urna pessoa mesmo para fazer o que a senhora esta fazendo, estar
incentivando, .sentando para conversar, explicando uma coisa aqui, outra ali, vamos
pra lá, vamos pra cá, e ai todos concordam e isso é muito bom.
O que atrapalha mesmo é as fofocas. Um fala mal do outro e ai um
Dificultadores
vai se desgostando e acaba saindo.( Violeta)

Positivo O mais difícil já passou né, que foi a reforma da padaria, nós fizemos o
curso, ludo foi aprendido, então agora é trabalhar. È fazer reunião, discutir, .falar as
coisas que tem que falar, planejar o que tem que ser feito.
Dificultadores A única coisa é se alguém sair do plano, porque pode dar problema e
se a gente nag for trabalhar a gente acaba não tendo lucro bom e ai não tern como
tocar. (Girassol)
Eu acho que se o grupo fosse mais unido era melhor. Ter uma pessoa
Positivo
também sempre ali, assim como era você, ajudando a entender, acho que isso é
importante, porque qualquer coisa errada que um tiver, isso ajudaria. Eu acho que era
born conversar bem pra se entender, porque se eles entenderem bem, assim
Dificultadores.... Se continuar assim eu sei que acaba, tudo reclama...., sempre eles
ficam falando ....sei lá falam tudo quanto é coisa, urna bota defeito no pão da outra
assim vai.... Se continuar assim.... (Jasmim)
Ter uma pessoa para acompanhar o grupo, como você, tern que ter sempre,
uma pessoa para orientação. Bom se as pessoas derem conta, se não der vai ter que
buscar outras pessoas, com mais gds, pra ficar bem.
Dificultado res Porque ninguém tern muita idéia, eles estão muito velho. As pessoas tem
que ter ideias novas, fazer coisas novas, e eles silo muito parado.(Azalea)
Positivo

Os depoimentos evidenciam que a experiência de cada um no grupo
apresenta demandas que precisam ser compreendidas. Temas como "ter
mais unido", "fofoca", "botar defeito", "pessoas com mais garra", "ahr,uém
sair do plano", "ter ideais novos", "ter urna pessoa para acompanhar o
grupo" são expressões que necessitam ser desdobradas em constantes

reflexões. Exige que o grupo tenha organização, periodicidade e assessoria,
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caso contrário, ideais como; cooperação, ajuda-matua, democracia,
solidariedade, dentre outros, não serão apropriados pelo Grupo como
vivência e como proposta identificada com um modo de ser na sociedade ou
como modo de ser nas economias solidárias, que vai além das exigências
do mercado.
Segundo Galvdo

economias

são iniciativas que estão

alterando a organização dos processos e das relações de trabalho, uma vez
que estão sendo construídas a partir, não apenas da necessidade de manter
ou criar um posto de

trabalho, mas da solidariedade e

da ajuda-mútua, e

esta ação solidaria é caracterizada por valores como a

cooperação, o

companheirismo, e a colaboração. ( 1999,1).122).

nesse ideal que se espera que o L,Trupo Geração de Renda e Gênero
consiga se estabelecer para que seu trabalho coletivo prossiga. Deve-se
considerar que, a partir dessas novas experiências de grupos de trabalho
coletivo, é possível alcançar mudanças nas relações de trabalho superando
as formas de trabalho do modo tradicionalmente capitalista. Assim, uma
nova hegemonia' poderá ser construída frente ao capital excludente.

Sobre a incerteza da permanência ou não no grupo.

Consultar: Simionatto, I vete. Gramsci, sua teoria, incidência no Brasil, influência no S.Social.
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grupo.

Perguntamos aos integrantes se eles já sentiram vontade de sair do
Percebemos que as respostas convergem. Apenas o único homem do

aceitar
grupo não teve vontade de sair. Para o homem 6 mais dificil sentir e
que ele não está sendo o provedor da família, como sempre foi considerado
pela sociedade. Na familia em que a mulher trabalha, para a sociedade, seu

salário ainda 6 considerado apenas como uma contribuição bem vinda no
orçamento familiar, mesmo que esse salário seja o sustento de todos da
casa. "Para o horriem, a perda o atinge naquilo que faz do homem, homem,
privando-o das referências fundamentais de sua identidade social, a de
trabalhador/ provedor/pai de família. A ausência do provedor-masculino
significa uma perda moral que atinge todo o grupo familiar, que fica sem
base de sustentação." (Sarti, 1997,p.163.).
sair, mas depois meu marido falou para eu
Sin?. No começo cii fiquei com vontade de
começo estava dando muito pouco
não sair, ai eu flu e fiquei. Eu quis sair porque no
dinheiro, mas agora está aumentando o ganho. ( Margarida)
trabalha e caminha tanto, e sofre
Já, mui/as vezes. Porque é tão dificil mesmo. A genie
mais----- ah não dá né, a genie
lauto e cis vezes ainda acham que tenho que trabalhar
ter que ir lá na
cansa. Como hoje, eu vou agora para o postinho, mas depois vou
Serrinha buscar uns troco e levar mais pão, se eu pudesse virar em dois seria bão
tempo eu pensos se cii não
frisos). O problema é a canseira mesmo, mas ao mesmo
trahalhar eu não ganho esse pouquinho que está saindo.( Violeta)
pensava em desistir, porque a genie não achava
Não. Antes de .formar o grupo a genie
eu não tenho idéia de sair, pretendo
que ia chegar a onde chegou hoje né, mas agora
ficam até o dia que der.( Girassol)

ter muito trabalho ate
por causa de unia .ficar falando mal da outra. Pelo fato de
de madrugada....."( Jasmim)
que não é onto não, às vezes eu levanto a semana toda
ter um convênio. eu preciso
Eu já, por causa do salário. Eu preciso de um salário fixo,
(Azalea)
ganhar dinheiro, mas ai está a minha maior dificuldade.
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A obtenção de uma renda maior é o desafio. Urge uma política
pública capaz de subsidiar estas iniciativas. Atualmente, o SEBRAE tern
projetos de apoio, mas apresentam exigências, que excluem projetos
oriundos de pessoas fisicas que, historicamente, fazem parte dos segmentos
empobrecidos do nosso pais. Outras possibilidades, como apoio de
Fundações e de setores empresariais, seriam significativos na sustentação de
um projeto, corno é o grupo Geração de Renda e Gênero. Neste sentido,
foram decisivos os recursos financeiros e a assessoria obtidos via Fundação
Mauricio Sirostky Sobrinho, conforme relatado nas páginas anteriores do
presente trabalho. Tem também, importante tarefa, a Casa da Criança, como
entidade que articula e consolida parcerias nos contextos da sociedade civil
e do Estado. Representa uma iniciativa que envolve um grupo expressivo de

pessoas que viram ali uma alternativa de modificarem seu modus vivendus, e
que permitiu

acima de tudo vivenciar experiências positivas

e

enriquecedoras de crescimento individual apoiado no trabalho mútuo.

j) Sobre o significado do trabalho coletivo
Perguntamos aos integrantes o que significa trabalhar num grupo,

com o objetivo de entendermos como eles estavam avaliando urn trabalho
respaldado numa economia popular.

109

Eu acho bom trabalhar, pra mim aqui está muito bom. Aqui a gente trabalha todos os
dias mas acaba o serviço a geme vai pra casa descansar. E o serviço de domestica não,
ate que vença todo o serviço a gente não pode sair. (Margarida,)
Significa o que ester acontecendo agora, o que estamos esperando, aumentar a venda e
sermos logo dono de uma firma, ai a geme pode registrar a firma e tocar tie Por
exemplo, uma firma ia comprar bastante pães, mas pediram a nota e nós não temos,
então espero que logo nos podemos ter.( Violeta)
Significa trabalharjunto, porque é um grupo.((Girassol)

bom ne, a gente ki 1111171 grupo, todo mundo junto e é muito bom trabalhar juntos,
deste que todos entendam hem. ( Jasmim)
Para num é muito bom trabalhar em conjunto. (Azal ea)

Trabalhar em grupo exige dos participantes uma entrega total para
que haja harmonia no trabalho. É na relação com o outro ser que o homem
estabelece relações, transforma espaços e cria novas formas de enfrentar as
dificuldades do seu dia a dia. Trabalhar coletivamente implica aceitação de
diferenças, cada ser busca alcançar seus objetivos, conquistando essa
condição autônoma e ao mesmo tempo, solidária. Neste contexto, é possível
se agregar redes de colaborações

e intercâmbios que respeitem a

individualidade de cada um e conectem o singular de maneira complementar

e criativa em processos de trabalhos grupais auto-gestiondveis,

como

também solidários.
Embora o trabalho do grupo seja pautado na economia popular, a
geração de lucro é imprescindível para o crescimento e manutenção do

110

mesmo. Assim sendo, "os grupos de economia popular precisam de lucros,
mas sua organização tem o objetivo preciso de superar o sub-trabalho, e a
mais valia correspondente a ele que está na raiz da exploração do trabalho
humano." (Arnida, 1997, P. 10)
Através das falas dos integrantes do grupo vimos, até o momento,
que o lucro ainda é o principal objetivo a ser alcançado por eles. Neste
sentido, percebemos que parte do grupo, não tern noção do que é trabalho

coletivo, expressam apenas o desejo de crescerem, formarem urna "finna'•
para obterem maiores ganhos com as vendas de seus produtos. Vimos que
algumas vezes, os interesses individuais ultrapassam os interesses coletivos.
k) Quanto a receptividade da pro(1ução.
Pergtmtamos ao grupo

COMO a

comunidade vem recebendo os

produtos que eles jázem e também perguntamos direto aos usuários
respeito do trabalho do grupo.

a)Opiniiio tios rnembros do grupo.
tje.s• esiao gostando muito. Eles falam que o produto é bom, que tent qualidade.

(Margarida)
0 que a gente tem ouvido por ai é que eles estao gostando. So aconteceu uni caso que
uma moca achou que a gente tinha colocado cachaça no bolo, mas ai a gente explicou
que aquele cheiro era daquela sfrutinha a cereja e que ela tem um cheiro muito forte.
Por isso eu digo, lidar com o pessoal nab é muito Fled, nem todos ficam contentes, tem
sempre um que acha diferente. (Violeta)

II I

Eles estão percebendo que está horn hoje. Até chegou urna pessoa pra comprar let no
postinho e disse que era uma boa, e esperava que Deus ajudasse para que a gente
pudesse continuar, e que uma vez já esteve aberto o posto de pão e não deu certo, mas
(Girassol)
que hoje ela acredita que vai dar certo e que vai ser para sempre.(

É. esta indo bem, agora reclamaçãojet teve, its vezes o pão de forma fica pequeno... tem
muita coisinha. (Jasmim)
Gostam, pelo menos as pessoas que eu jet vendi. ( Azaléa)

A receptividade manifestada pelos usuários do "postinho" é de
fundamental importância para que o Grupo avance no seu projeto. A

aceitação pelo outro é imprescindível como elemento gerador de
compromisso social e motivação para a constante busca de qualidade e

aperfeiçoamento dos produtos oferecidos.
Opinião dos usuários do "Postinho do Pão".
Ressalvo que esta pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 16 de
junho de 2000. Resolvemos interrogar os moradores do Morro da

Penitenciária, com o objetivo de saber corno a comunidade vê esse trabalho

coletivo, e o que mudou na vida cotidiana deles, depois que neste local
passou a ter urn "postinho" de pão.
Perguntamos a eles, o que acham de ter aberto um "postinho" de pão

na comunidade e ainda o que eles acham do pão feito pelo grupo Geração de
Renda e Gênero.
Nossa pra nós mudou pra melhor. A gente vivia comprando pão lá embaixo e nem toda

vida a genie tinha alguém para buscar. Agora tem ludo na porta né. Agora td ludo ok.
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E o preço tci hem em conta, porque em outros mercados o prego é diferente, e deste já
hem mais em conta. E também temos o material melhor.( Alzenir, 30 anos)
muito importante o postinho aqui, 116. O prep é em conta e a qualidade do produto
born. O pão é ótimo. ( Gilson, 32 anos)
Pra mim foi uma maravilha depois que abriu o postinho. Levanto de manhã e jet corro
pra buscar o pãozinho. favo o cafezinho e venho buscar um pãozinho gostoso.
Sempre é um pão caprichado, um pão gostoso .Eu adorei, pra mim foi uma maravilha.
"Antes eu tomava so um cafezinho, pra mini não ter que ir buscar o pão em mire
lugar, porque era longe. Daieu achava mais dificil né. Levantar e ter que ir lá embaixo
pra comprar pão, tomar um cafezinho corrido e ter que sair correndo proserviço...
Agora não. Agora antes de ir pt.(*) serviço, eu compro o pão, tomo meu café e depois que
vou pro serviço. 0 pão é gostoso e se não lá como eu quero, en falo. Eu fah.) se o
pão tá oleoso... eu reclamo, porque eu sou chata mesmo. Se as coisas não lá fechando
como en quero, eu falo mesmo. ( Jacira)
Foi muito born o postinho ter aberto aqui na comunidade. É bem pertinho pra genie
comprar e é mais barato também. A qualidade do pão também é muito boa, eu gosto.
Todo dia eu compro de manhã e de tarde. (Sandra,)
Mudou muito depois que abriu o postinho, porque ficou mais fácil pra todo mundo. E
não é só eu que compro aqui. O pessoal do morro, todo dia, de manhã e de tarde vem
comprar aqui, porque ficou juntinho de nós, mais perto. Todo mundo gosta do pão.
Eles atende muito hem.. Pra comprar aqui é muito mais fitted. Eu moro naquela casa de
madeira ali. A senhora vê, eu desço aqui, compro meu pão e já tomo meu café e todo
nnindo aqui por perto ,faz isso. Favoreceu nniito o postinho aqui. E o pão é muito bom.
'Unguent reclama. Tem pão, tem biscoitinho Jacira.)
Olha, eu achei mais. fried, do que ter que descer e ir na padaria lá embaixo e depois ter
que subir o Morro. E pra nos aqui, lá do lado, e ocupa menos tempo. O pão é bom,

113

minha esposa gosta. Ela gosta mais do pão de doce e en já gosto do salgado. E o pão
a mesma coisa 16 da padariae aqui é mais barato.( Marcio)
na
Olha tent melhorado bastante. Eu acredito que foi muito bom ter aberto o postinho
comunidade, porque fica mais próximo da comunidade.. E a qualidade, atualmeme .16
melhor né, que a principio, e o preço lá bom. Na minha concepção é muito bom, porque

lá próximo da gente, Não depende se locomover mais a distância, então não perde
tempo, pra mim tá bom.( Raul )
genie, o prego é mais
Eu acho o "postinho" muito importante porque é perto da casa da
em conta e o pãozinho é bem gostoso. Todos os dias eu compro aqui, e eu não tenho
nada para reclamar. Eu acho que mudou muito pra comunidade o postinho aqui,
porque muitas vezes a genie tinha que comprar o pcio 16 embaixo na padaria e já trazer
quando vinha do trabalho. Às vezes no final de semana a gente ficava sem pão. Então
eu acho que isso mudou bastante. Eu gosto muito e só tenho a elogiar. (Jocelina)
Eu acho que está born o" postinho" aqui na comunidade, pra nós que moramos aqui
perk, é muito bom. Ao invés de pegar o pão longe - let na padaria - a gente pega aqui
também não precisamos ficar esperando para ser atendido. Da qualidade, ninguém
pode reclamar. Olha, estamos gostando muito. Para nós que temos que pegar o serviço
cedo, e a bodega estando fechada, é mais fácil comprar o pão aqui. Então, comprando
aqui, não atrapalhao horário para pegar o 617i bus. É muito importante um grupo assim
para a comunidade, se não tivesse, ficaria mais dificil para nós. Eu acho que precisava
mesmo um posto de pão aqui, se um dia alguém tirar vai fazer muita falia. Eu sei que
eles ganham pouco, como já falaram, mas eles esteio tentando ganhar seu dinheirinho e
estão 'anthem ajudando os outros que moram aqui. Quando eles entrant de férias, a
gente sente .falta.(Cirilo)
Este "postinho" de pão é excelente para a genie. No final de semana não tinha pão nas
vendas da comunidade e o "postinho" funciona num horário bom. O pão deles
excelente e o atendimento é muito bom. A comunidade estava precisando disso. Eles já

(

14

estiveram um tempo fechado e fizeram muita falta para a genie. 0 prep deles é muito

born, de RS 0,10. En acho que o "postinho" não vai piorar e sim ficar cada vez melhor.
Espero que eles continuem com o "postinho" para não fazer falta para nós.(Salvador)

Notamos que a comunidade está satisfeita corn o trabalho do grupo. 0
"postinho de pão" aberto diariamente tem facilitado a vida dos moradores do
Morro da Penitenciária que, para muitos, foi a partir da venda de pães mais
proximo às suas casas que eles passaram a se alimentarem antes de irem
para o serviço. Ou seja, houve para esses usuários uma melhoria da
qualidade de vida da qual antes não desfrutavam. E um simples fato, ir a um
mercado, mas para quem mora no morro, sabe das dificuldades de se
deslocar para comprar seja la o que for. 0 dificil acesso para se locomover
leva tempo, que é precioso, ainda mais quando se tern horário para chegar
ao trabalho. 0 preço dos pães também tem contribuído para os usuários
numa economia que antes não contava.

I) A importância do grupo na relação com os moradores do Morro da
Penitenciária.
padaria é longe daqui e o postinho é bem pertinho e também o produto que o grupo
vende é mais barato que na padaria.( Margarida)
/4 genie leva o pão na casas, dai eles não precisam descer lá em baixo. Eles já disseram
pra mint, ( ah que bom que você trouxe pra mim, assim eu não preciso descer lá
embaixo). (Violela)
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A contribuição é que ele serve o pãozinho quente do dia, o pcio feito na parte da manilà
e da tarde na casa da pessoa. Então para elesé bom, porque não precisam sair 16 da
casa deles para comprar o pão, se o pão tá chegando na casa dele gostoso, quenlinho.
(Girassol)
Ah, eles gostam.((Jasmim)
Todos gostaram mais, porque não precisam ir la embaixo. Teve um homem que falou
pra mim (ah eu acho até bom você trazer aqui na minha porta do que eu ir lá na
padaria). A genie pode chegar antes do café e oferecer Dei para eles irem lá embaixo
comprar, mas eles ficam desanimados de descer o morro, ai você chega com o pão e
des falam (ah você chegou hem na hora com o pão, porque cu já ia na padaria), ai eles
vão e compram.( Azaka)

Percebemos que o grupo reconhece seu valor e sabe o quanto o
trabalho deles é importante para a comunidade. Isso faz com que o trabalho
coletivo busque, cada vez mais, aprimorar a produção, para retornar à
comunidade um produto que alie qualidade e bom preço.

O retorno que recebem fortalece a própria auto-estima do Grupo,
indispensável ao desenvolvimento sócio humano e nas relações de trabalho,
cuja produção envolve arte, delicadeza, cuidados especiais, como é no
trabalho de se produzir pão.
Por conseguinte, fechando aqui nossa análise, esperamos ter tido no
mínimo a habilidade de destacar e descrever uma situação vivenciada por
urn determinado setor da sociedade, e que representa a luta e o empenho de
urn grupo que busca, em meio à todas as adversidade inerentes à iniciativas
deste tipo, ampliar seu horizonte de alternativas para a sua subsistência.
Apresentamos aqui o relato de participantes envolvidos nesta iniciativa, que
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reflete de maneira inequívoca a assimilação de novas experiências de

atuação em grupo, de avaliação mútua de responsabilidades e incumbências,
e acima de tudo, da importância e da força do trabalho coletivo em prol do
bem comum. Ternos ciência de que o assunto nap se esgota aqui, e outros
focos de atenção e análise são passíveis e possíveis de estudo e pesquisa
neste campo fértil e complexo das relações humanas em trabalhos de grupo.
Contudo, nossos esforços foram direcionados à uma perspectiva particular e

especifica, buscando destacar uma iniciativa que vem dando certo, e pode
representar num futuro próximo, o inicio de uma restruturação e organização

daquele pequeno núcleo dentro desta comunidade. Esperamos que nossa
contribuição no levantamento desta situação, registrando eventos

e

apontando as dificuldades, empecilhos, fracassos e sucesso, sirva ao

propósito de deixar um documento que durante algum tempo acompanhou o
desenvolvimento daquele grupo. Não foi nossa pretensão, corno já
apontamos acima, esgotar todas as análises e levantamento de dados sobre a

situação, mas antes de mais nada, deixar urn registro escrito, fiel e isento,
sobre as experiências vivenciadas neste período por aquele grupo.
Finalmente, para encerrar este trabalho, apresentaremos a seguir as

considerações finais sobre o tema apresentado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegamos assim ao término deste trabalho, que deixa um registro de
uma investigação realizada num determinado período de tempo e espaço

específicos da construção do grupo Geração de Renda e Gênero. Não
nosso objetivo finalizar a temática aqui, pois muito ainda há que se
pesquisar e se aprofundar, visto que nas relações interpessoais, dentro de urn
trabalho coletivo, o que ocorre é muito vasto em conseqüências e rico em

experiências, e a cada momento ainda outras facetas vão surgindo, dando
margem A construção de novos conhecimentos, de algo dinâmico e mutável,
que está constantemente em movimento e sujeito As vicissitudes do porvir.
A partir da experiência vivenciada na Casa da Criança do Morro da
Penitenciária, e principalmente junto ao Grupo, tivemos oportunidade de

presenciar muitas situações e questões, dentre elas, como as mudanças que
se operaram no mundo do trabalho, nos últimos anos, têm produzido uma
conjuntura complexa, fazendo com que o trabalhador viva num inundo de
incertezas e inseguranças constrangedoras.

0 aumento gradativo do

desemprego, a reestruturação das empresas, as privatizações, a redução do
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contrato de trabalho, tarn gerado uma nova ordem aos trabalhadores e uma
alteração em suas profissões, e a redução do papel do Estado corn relação as
políticas sociais e o descaso corn a vida do trabalhador, colocam para todas
as pessoas, (principalmente aquelas que vivem e dependem de sua força de
trabalho, pois sem ela, não podem viver), um novo modo de vida e de
encarar a realidade. Surge um novo relacionamento do trabalhador corn o
modo de produção, ou seja, o aparecimento do trabalhador temporário,
fornecedor eventual ou desempregado e, consequentemente a perda da
carteira profissional e dos direitos a ela atribuidos, o que significa para
muitos, o tini do acesso ao emprego formal.
E nesse quadro que se insere a construção de uma economia popular
e/ou trabalho com ideais cooperativista, iniciado pelos moradores da
comunidade - Morro da Penitenciária. Esse grupo busca uma nova forma de
inserção no mercado de trabalho e a oportunidade de se reintegrar na
produção, sendo ela, por contra própria e coletiva.
A economia popular vein em contraponto a nova ordem capitalista,

que é excludente e individualista, e lança novas formas de organização da
produção, oposta ao mercado vigente. Acreditamos que esse novo
paradigma que surge, fortalece a classe considerada excluída do mercado de
trabalho, que pretende construir novas formas, dignas, de trabalho e renda.
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0 grupo Geração de Renda e Gênero lutou muito para chegar num
resultado satisfatório, que lhes desse uma renda mensal, mesmo que ainda
relativamente pequena, mas que pudesse ajudar a suprir suas necessidades.
Todos os momentos vivenciados pelo Grupo foram importantes para a sua
concretização, que, desde o seu inicio, buscou desenvolver relações sociais
e econômicas de modo democrático, eqüitativo e comprometido com o
coletivo. Para tal, enfrentaram algumas dificuldades no inicio da construção
do grupo, mas percebemos que eles foram capazes de enfrentá-las e
avançar, superando os desafios no âmbito das relações sociais e de trabalho.

Compreendemos as inúmeras dificuldades que este grupo presenciou
e/ou ainda presencia. Dentre muitas, o analfabetismo ainda é uma das
dificuldades mais sérias que eles enfrentam. Os integrantes do grupo. que
são analfabetos, necessitam aprender

a ler para aprimorarem

seus

conhecimentos, no que diz respeito à qualificação profissional Diante desse
fato, sugerimos que haja um curso de alfabetização, no só aos integrantes
do grupo, mas também aos moradores do Morro da Penitenciaria, face a
demanda que existe nessa comunidade. Uma outra sugestão é com relação a

formação e qualificação profissional. Mesmo o grupo tendo recebido alguns
cursos de capacitação, oferecidos pelo SINE, e conseguido aprimorar sua
prática didria na fabricação de pães, é preciso avançar, buscar novas
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técnicas, para agregar qualidade ao produto no que se refere aos aspectos
nutricionais, de estética e de embalagem.

Devido ao fato de que a socialização do lucro da venda entre os
integrantes ainda ser pequena, e da necessidade da compra dos insumos para
a produção, faz-se

necessário buscar novos convênios coin outras

instituições, para que se amplie o projeto, ou mesmo, para que se crie
novos grupos de geração de trabalho e renda naquela comunidade.
Em n todas as etapas da construção e realização deste trabalho
coletivo, o Serviço Social esteve presente, organizando e orientando,

buscando a autonomia do Grupo. No entanto, ainda é preciso que este
profissional acompanhe e assessore o Grupo, pois o mesmo, por mais que
consiga fazer um excelente trabalho no âmbito da

produção, venda e

eqüidade grupal, ainda se depara com vários e complexos problemas que

emergem e criam obstáculos no seu dia a dia, como por exemplo a questão
do analfabetismo, da qualificação profissional e de gestão, fundamentos de
matemática, aprimoramento de técnicas para o aumento da produção e para

a sua qualidade. Um outro apontamento que fazemos e que necessita ser
trabalhado junto ao grupo é a questão de gênero. No grupo, percebemos,

que as relações de trabalho entre eles são muito divididas. O homem
representa um papel no grupo que é diferente da mulher. Ou seja, ele ,ainda,
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é visto como aquele que carrega peso, °tile que conserta alguma "coisa"
estragada na padaria, e não é visto como aquele que pode e deve trabalhar
na produção. Eles ainda não percebem que todos podem e devem trabalhar
sem distinção de sexo e idade.
Sabemos que todo trabalho coletivo, demanda esforços coletivos, já
que pessoas diferentes têm pensamentos e ações diferenciadas.
Neste sentido, o trabalho do Assistente Social se torna essencial, já
que todo o seu conhecimento da realidade e da importância de se trabalhar
coletivamente, é fundamental para a construção de uma sociedade mais
justa e democrática, pautada nos princípios de justiça e eqüidade social.
Ao concluirmos este trabalho, vimos que, todo e qualquer esforço,
por parte dos integrantes e profissionais envolvidos, é uma questão de
sobrevivência do grupo. Se não houver comprometimento, com certeza, o
grupo não se desenvolverá. Se o grupo está onde está, é porque todos
lutaram muito e dedicaram muitas horas do seu tempo para que ele chegasse
onde chegou. Porém, o esforço deve ser continuo e, acima de tudo,
competente para tornar o projeto viável e gerador de mais fontes de trabalho
e renda, não so para um número limitado de pessoas, mas que possa dar
oportunidade a outros moradores da comunidade que necessitam de um
trabalho para poderem viver com mais dignidade.
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ENTRrVISTA

Idade:
Escolaridade e estado civil:
Quantas moram em casa e quantos anos moram no Morro da Penitenciária?

Por que mudou-se para Florianópolis?
Já trabalhou com carteira assinada? Quando?
Que outro trabalho teve além do da padaria?
Já viveu momentos de desemprego?
0 que fazia antes de entrar para a padaria?
Relacdo à família
Mudou alguma coisa na sua família depois que você entrou para o grupo da
cooperativa? O que mudou?
Sua família ajuda ou atrapalha você em relação ao seu trabalho? Corno?

A renda que você vem adquirido a cada mês tem ajudado nas despesas da
casa? Exemplos...
Como as pessoas da família vain compreendendo a cooperativa?
Qual a opinião deles sabre o seu trabalho e a cooperativa?
Re!acao: ao grupo

Por que você resolveu entrar para o grupo da padaria?
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Você tem alguma dificuldade de relacionamento com um ou todos os
integrantes do grupo? Por quê?

Partindo da sua experiência em trabalho de grupo, quais são as dificuldades
e quais são as vantagens que você atribui?
Você já sentiu vontade de sair do grupo? Por quê?

Qual foi o melhor momento que você acha desde que você passou a
pertencer a cooperativa?
O que significou fazer esses dois cursos, panificação e gerenciamento de
pequenos negócios que você fez na Casa da Criança? Esses contribuíram
para a pratica na padaria? Corno?

O que representa para você a presença de urn homem no g-nipo?
Você acha que no grupo deve ter homens e mulheres? Por quê?
Corno é feita a divisão de tarefas (produção, venda e limpeza)?

No grupo, alguém comanda o que deve ser feito no dia da produção? Quem
escolhe o que deve ser feito?
Para você, qual a maior dificuldade do grupo hoje?
Qual sua expectativa daqui em diante para o grupo?
Pretende continuar no grupo? Por quê?
Quais são os elementos positivos que você acha para a continuidade do
grupo? E quais os dificultadores para a sua continuidade?
Se você conseguisse um emprego que lhe desse urna renda um pouco à mais
você sairia do grupo?
O que significa trabalhar numa cooperativa?
O que é preciso ser feito para que o grupo continua existindo?
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Relação à comunidade

Como a comunidade vem recebendo os produtos que vocês fazem?
Houve alguma mudança no tratamento da comunidade à você depois que
entrou para o grupo da cooperativa e começou a prodwir e vender pães no
MO1TO da Penitenciária?
A comunidade contribui para propagar o produto de vocês?
Qual a contribuição que o grupo da à comunidade?

A T' T1
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Projeto: GERAÇÃO DE RENDA E GENERO

-

cooperativa de Doces e Salgados do Grupo de Mulheres da Casa da Criança

(Morro da Penitenciária)
I. IDENTIFICAÇÃO
1.1. Nome do Projeto: GERAÇÃO DE RENDA E GÊNERO Cooperativa de doces e salgados do grupo de mulheres
da Casa da Criança
1.2. Entidade Responsive!: Casa da Criança do Morro da Penitenciária
Presidenta: Neuza Aparecida Pereira
1.3. Endereço: Rua Alvaro Ramos. 98
Trindade - Florianópolis/SC
88.036-030
Fone (048) 133.0113
1.4. Objetivo social da entidade: "Contribuir para que mulheres , crianças e adolescentes. pais dos
meninos e meninas , sujeitos envolvidos no projeto Casa da Criança, tomem consciência de sua realidade.
apreendam seus direitos. vislumbrem estratégias de reação no sentido de mudarem. de forma coletiva , os
rumos de sua historia".
1.5. Característica da entidade: sem fins lucrativos.
1.6. Responsáveis pelo Projeto:
a) al Maria do Espirito Santo (Da Santa)
b) Sr. Antônio Trindade
c) Rubia Lorena Rodrigues - Coordenadora da Casa da Criança do M.Penitenciaria.

IL APRESENTACAO
A casa da Criança do Morro da Penitenciária apresenta o presente projeto de Geração de Renda
e Gênero. que tem por objetivo criar uma cooperativa de doces e salgados de mulheres e homens.
moradores do morro da penitenciária , como uma das alternativas de geração de renda aos seus
integrantes , face ao processo de exclusão social e desigualdade a que estão submetidos a quase totalidade
dos seus moradores.
A reelaboração deste projeto contou com a colaboração dos atuais integrantes do Projeto Da.Santa. D.Eva. Da Rosa, TY Marinez. Sr. Antonio - da Diretoria e Coordenação da Casa da Criança.
bem como da Fundação Mauricio Sirotsky Sobrinho , através de técnico da area social.

111. CONTEXTUALIZAÇÃO DA REALIDADE

O morro da penitenciaria é uma das 46 regiões consideradas carentes. segando Relatório do
1PLTF (96). Localiza-se no bairro da Trindade , ao final da rua Alvaro Ramos. Seus aproximadamente
1.500 moradores são migrantes advindos de diversas regiões do Estado (Campo Belo do Sul. Lages.
Chapecó). norte do Parana e Nordeste do pais. Metade de seus moradores são crianças e adolescentes.
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sendo que mais de 1/4 desta mesma populacão são mulheres com mais de 18 anos. muitas delas sendo
chafes de famílias.
Vêm para Florianópolis a procura de melhores condições de vida. uma vez que que suas regiões
de origem no lhes ofereciam as mínimas possibilidades para que all permanecessem, seja por falta de
terra para plantar. pela ausência de credito para pequeno agricultor , arrendatário ou meeiro. além da
total ausência de serviço sociais básicos (educação. saúde, transporte , trabalho, etc) que lhes permitissem
um mínimo de condições de vida.
A vinda para uma cidade com melhor infra-estrutura de serviços básicos, no caso Florianópolis.
se tornou única possibilidade na busca de condições de vida digna.
Entretanto. a falta de qualificação profissional exigidas no mundo do trabalho urbano. a baixa
escolaridade'. a diminuição de ofertas de emprego, aliadas as crescentes exigências que vêm sendo
feitas aos trabalhadores. o emprego sera carteira assinada , emprego temporário elou clandestino e o
crescente desemprego é realidade cotidiana que tem excluído das possibilidades de trabalho a grande
maioria dos moradores do Morro.
Se olharmos esta realidade sob a ótica da mulher , o quadro é muito mais desolador. uma vez
que a grande maioria nunca trabalhou de carteira assinada , assumindo ocupações sempre na linha da
informalidade e/ou clandestinidade, com salários muito abaixo daqueles recebidos pelos homens , c ainda
assumindo a chefia da família na constante ausência de um companheiro.
Diante deste quadro. e compreendendo a necessidade de construir alternativas para este grupo
social, a Casa da Criança começa a delinear saídas. Surge assim o Grupo de Mulheres da Casa da
Criança, em 1995. que inicialmente vive a experiência de produzir bolachas caseiras como fonte de
renda.
A constante rotatividade dos integrantes, os resultados mínimos em termos de renda, a falta de
apo io financeiro e a necessidade de uma fonte de renda mais permanente faz corn que o grupo avalie as
do projeto e diversificacão dos produtos a serem produzidos.
possibilidades de revi

Surge assim o presente projeto: GÊNERO E RENDA - cooperativa de doces e salgados do
Grupo de Mulheres da rasa da Criança, como uma possibilidade de resposta a este quadro que vem se
desenhando. de exclusdo e desigualdade social que afeta diretamente esta população. em especial as
mu 1 heres.

IV. BENEFICIÁRIOS DO PROJETO

Diretos: os beneficiários diretos do projeto são seus próprios integrantes e respectivas famílias. num
total de aproximadamente 30 pessoas.

4.1.

4.2. Indiretos - toda a população do Morro da Penitenciaria , pela oferta de produto de qualidade , por

pregos mais baixos que o do mercado.

V. OBJETIVOS
5.1. Gera!: Proporcionar aos ¡)articipantes do projeto formas de sobrevivência que implique qualidade de

vida , onde estes se sintam ricind:los sujeitos de sua historia
5.2. Específicos'

' a maioria da população adulta tem até a

4a

série primaria.
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- Gerar fonte de renda a seus integrantes:
- oferecer um produto de qualidade, por urn custo menor, aos moradores do morro:
- contribuir com a Casa da Criança, fornecendo diariamente os produtos produzidos pela cooperativa.
como forma de cooperação mutua entre os dois projetos:
- estimular outras pessoas da comunidade a ensaiarem experiências de geração de renda.

VI. JUSTIFICATIVA
O presente projeto justifica-se por construir possibilidades de vida mais digna aos seus
integrantes através da geração de renda. tornando-os sujeitos de seu trabalho. e construindo tuna
alternativa dc economia popular enquanto forma de se colocar contra um projeto sócio-económico que
privilegia o mercado em detrimento da vida das pessoas.

VII. VIABLIDADE DO PROJETO
7.1. Viabilidade técnica: Atualmente o projeto conta com equipamentos básicos necessários para
produção de pães. tais como'
- 01 forno de duas camadas sobrepostas, corn capacidade para 12 assadeiras
-01 amassadeira com capacidade para 10 kg de massa
- 01 modeladora
-01 cilindro
- 01 divisora de pão
- 01 estufa com capacidade para 27 assadeiras
- 01 estante para 40 assadeiras , fechada com porta
- 02 estantes para 20 assadeiras, fechada com porta
- 01 balança
-01 dosador
- 01 freezer
- 01 geladeira
-01 fogão industrial coin 06 bocas.
Entretanto , pequenos materiais/equipamentos, principalmente para a produção de doces e
salgados, são necessários para que o projeto possa ser considerado viável técnicamente.
7.1.1. Recursos humanos: o projeto Renda e Gênero torna-se viavel , face a demanda que a comunidade
do Morro da Penitenciária possui, com urn número entre 06 e 08 pessoas, com qualificação pro fissional
compatível
Atualtnente_ o projeto conta corn 05 pessoas (Da Santa. Da Eva, Da Rosa, Da Marinês. Sr.
Antonio), todos com mais de 35 anos de idade. sendo que apenas uma destas tem qualificação. Os
demais integrantes não possuem qualificação na area, o que implica n3 necessidade desta formação para
tornar o projeto tecnicamente
7.2. Viabilidade econômica: De acordo corn pesquisa realizada pelos integrantes do projeto Gênero e
renda junto a bares/mercearias, existe tuna demanda diária de 600 pães na comunidade do morro da
penitenciária , população a ser atingida pelo projeto. Além desta demanda diária, ainda existe uma
demanda semanal. principalmente em fins de semana, para produtos center bolachas, sequilhos. tortas,
bolos, doces e salgados. Esta demanda possibilitará um retorno financeiro aproximado de 02 salários
mínimos mensais para cada integrante, já garantidos os insumos necessários à produção.
Estes dados nos apontam que o presente projeto é viável financeiramente, diante da realidade
das demandas constatadas.
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7.3. Viabilidade financeira: o projeto Renda e Gênero se torna viável fi nanceiramente , na medida em
que garante recursos financeiros que permita aos seus integrantes:
a) cestas básicas ao longo do período de qualificação. uma vez que os mesmos led° que dispor de tempo
para sua qualificaçdo. o que dificulta a busca de recursos financeiros para o sustento da familia;
recursos pra aquiskio de insumos por um período de 05 meses. tempo necessário para conquista do
mercado local. período este onde o retorno financeiro ainda no seria suficiente para seu auto-sustenta
Tais recursos estio sendo viabilizados pela Direoria da Casa da Criança junto a instituições
apoiadoras. no sentido de superar estas dificuldades_
7.4. Viabilidade social: face a realidade em que vivem moradores do morro e integrantes do projeto
Renda e Gênero. compreendemos que este é viável socialmente. uma vez que potencialmente
- melhoria da qualidade de vida dns familias diretamente envolvidas corn o projeto:
- melhoria qualitativa e quantitativa na alimentac,do diariamente oferecida as crianças integrantes do
programa de atendimento sócio-educativo a meninos e meninas de 05 a 13 anos. da Casa da Criança:
- fornecimento de produto de boa qualidade por preço mais baixo aos moradores da comunidade:
- exercício de cidadania vivido cotidianamente pelos integrantes , pela tomada coletiva de deeisdo
relacionada coin suas necessidades.
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METODOLOGIA DE AÇÃO

A metodologia de ação consistira de:
- atividade diária de produção e venda de produtos:
- reunido semanal do grupo da cooperativa e coordenação da Casa da Criança, cujo objetivo básico sera o
de avaliar as atividades realizadas. redefinir as atribuições de cada integrante do grupo semanalmente.
avaliar as relações de entre-ajuda. avaliar a produção da semana. estabelecer as metas de produção da
semana subsequente. socializar o movimento de caixa:
- semanalmente/quizenahnente fazer a partilha dos recursos obtidos.

X. INSTITUIÇÕES APOIADORAS
- Projeto Casa da Criança do Morro da Penitenciária
- Fundação Mauricio Sirotsky Sobrinho
- Senac
- Senai
- Comitês contra a fome e miséria

11
q
11
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XI. ORÇAMENTO GERAL
DISCRIM IN AÇÃO

TOTA I.

SUBTOTAL

I. Moveis e utensilios

4370,50

4.370.50

2. InsurnOS

5.172.20

5.172.20

522.76

522.76

4. Material de apoio

1.539.73

1.539.73

5. Pequenos reparos

1.007.00

1.007.00

6 Mo -dc -obra

3.700.00

3 200.00

3. Higiene e Limpeza

TOTAL

15.812.19

XII. ADM l!'-:ISTRACÃO DO PROJETO
O projeto será inicialmente administrado por dois membros do mesmo. corn o acompanhamento
da Coordenadorn da Casa da Criança , por urn período definido de 04 meses. de forma a possibilitar
experiências de gerenciamento a todos os integrantes do projeto. As decisões deverão. sempre, ser
tomadas por maioria dos integrantes do grupo , depois de amplo debate.

Na medida ern que for definido a característica do projeto (cooperativa. associação. microempresa. ou outra forma legal de gestão). esta forma poderá ser alterada. em função das exigências
legais, mas sempre respeitando o principio do exercício do rodízio de gerenciamento e da forma de
tomada de decisão.
XIII. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO

O acompanhamento de projeto sera feito mensalmente em reuniões corn os integrantes do
mesmo e Diretoria da Casa da Criança , e semestralmente via seminarioioficina, contando corn a
participação de técnicos que possam contribuir corn uma avalinão qualitativa deste. no sentido de
garantir os objetivos a que se propõe o projeto.
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XIV. ORÇAMENTO DETALHADO
,

DISCRIMINAÇÃO
1.
Moveis
e

UNIDADE

Q 1 WADE

01
01
01
01
01
01

01
02

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

utencilios:

- batedeira industrial
batedeira
domdstica
-liquidificador
indust
- liquidific. domestic
- forno elétrico
- máquina bolacha
manual
- máquina bolacha
elétrica
-jogo formas plpdo

- jogo formas p/bolo
- jogo aparelhos
confeitar
- colher dc pau
- copo medição
-jogo bacias grandes
-jogo bacias medias
jogo
guardar
alimen
- faqueiro 24 peças
- resistencia /p agua
- fritadeira elétrica
cilindro
gas
cozinha
- jogo cagarolas/tach
cesta de pão
- facas de pão
- jogo forma bolacha
- prateleira de ago

02
01
02

1.200.00
76.00
334.00
80.00 I
185.00
38.00

1.200.00
152.00
334.00
160.00
185.00
76.00

01

01

600.00

000.00

01
01
01

01
01
02

180.00
130,00
150.00

180,00
130.00
150:00

0
01
01
01
01
01
() i
01
01

10

1.00

05
01
03
02
03
01
02

1.60
27.00
24,00
6,50
45.00
7.50
300.00
60.00

10,00
8.00
54.00
72.00
13.00
45.00
22.50
300.00
120.00

!

01

01

Of

01

400.00

400.00

01
01
(11
()I

04
05
02

15.00
3.40
1.00

60.00
17.00
2.00

02

40.00

80.00

_

_

-

TO TA L

_

4.37(1.50
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DISCRIMINAÇÃO

VALOR UNITARIO

UNIDADE

QTIDADE

VALOR
TOTAL

01
01

15
02

27.00
5,70

405.00
11.40

01

01

51.90

51.90

01
01
01
01
01
01

10
02
02
01
01
01

1.50
25,00
6.90
27.37
60.63
21.99

45.00
50.00
13.80
27.37
60.63.
21.99

01
01
01

01
01
01

6.00
2.63
17.00

6.00
2.63
17.00

01

03

2.37

7.11

01

04

11.40

22.80

01
01

01
01

18.98
30_00

18.98
30.00

01
ai
01

20
05
01

3.50
0.59
45.00

70.00
2.95
45.00

01

01

124.88

124.88

2. insunios:
- trigo (saca 50 kg)
- ferment o p/ bolo
(2 kg)
- fermento pipo
(20pacotes)
- ovos (dz)
- margarina (16.4

kg)
- fubá (20 kg)
- maizcna (25 kg)
- coco ralado (11 1:2)
- polvilho azedo
(. 25 kg)
- cancla (01 kgji
- cravo (1/2 kg)
- leite condensado
(5.4 kg)
chocolate
granulado
(01 kg)
- chocolate cm pó
(02 kg)
-óleo (18 litros)
- gordura vegetal
(16.4 kg)
- aeticar (5 kg)
- sal (1 k2)
- aditivo p/pdo
(7 ( kg)
(cite em pó (35 kg)
•

TOTAL

1.034,44 x 5 mews
= 5.172,20
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DISCRIMINAÇÃO

VALOR UNITARIO

VALOR
TOTAL

UNIDADE

QTIDADE

01
01
01
01

20
10
06
03

1.50
1.50
5.25
5,20

30.00
15.00
15 . 50
15.k , k ,

01

03

14,00

42.00

01
01
01

05
05
03

4,00
2,50
11.80

20.o0
12.50
33.40

01

03

4.80

14.40

01
01
01
01

01

03
12
30
30
02

10.32
1.20
0.25
0.59
12.90

30.96
14.40
7.50
17. 7 f)
1 5.80

01

12

18.00

116.00

-

-

3.
higiene
linipeza:
- pano de copa
- pano de limpeza
- balde
- agua sanitária
(ex de 12 unidades)
- papel higiênico
(fardo)
- rodo
- vassoura
- desinfetante
(cx 12 unidades)
- detergente louça
(cx 12 unidades)
-sabão em pó (5 kg)
- sapólio
- esponjas p/louça
- esponjas aço
- sal:do em pedra
(cx)
- uniforme completo
padaria (bone/guardapó)

TOTAL

-

522.70_
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DISCRIMINA(.- A0

UNIDADE

QTIDADE

VALOR UNITARIO

VALOR
TOTAI.

4. material
apoio:

de

- bobinas de pipe]
- pratos p/bolo
- superte tilbolo
embalagem
plástica
- bandejas isopor
- etiquetas
- tiras papel ilo
- papel sulfite A4
- papela manteiga
- papal 'eartão'
- hidrocor
- caderno grande
- livro caixa
- livro ata
- pastas c/phistiCo
- pastas c/elastico
- papel aluminio
-papel
toalha
- guardanapos papel
- canetas (caixa)
- lapis (caixa)
- borrachas (caixa)

01
01

01
01
01
01
01
01
01

01
nj
01
01
01
01

01
0I
01
01
01

02
06
05
30
20
19
05

10.90
14.90
31.70
4.20
24.45
7.90
10.1(/
7,50
25.95
6.90
1,25
3.50
5.00
5,00
7.00
1,80
0.95
7 . 95
0.56
13.50
32.00
8.13

10

02
20
10
10
03
02
03
10
40
10
50
01
01
01

21.-80
89,40
158,50
126.00
489.00
79.00
50.59
75.00
51.90
138.00
12.50
35.00
15.00
10.00

21.00

18,00

38,00
29,50
28,00
13_50
32,00
8,13

01
TOTAL

-

DISCRIMINAÇÃO

UNIDADE

QTIDADE

- azulejo (ex)
- tinta branca ( 18 1;
- tinta azul ( 18 I)
- Uinta oleo bram.:,
- ciment cola (25 kg
- rejume
- ceramica (cx)

01
01
01
01
01
01
01

08
01
02
02
15
30
42

TOTAL

_

1.539.73

-

VALOR UNITARIO

VALOR
TOTAL

5. pequenos
reparos:
12.00
70.00
70.00
16.00
7.00
2.00
12.00

9(1.00
70.00
140.00
32.00
105.00
60.00
504.00
1 007.00
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DISCRIMINAÇÃO I

UNIDADE

QTTDADE

01

02

1.200.00

2.400,00

01
0!

01
01

500,00
300.00

500,00
300.00

-

-

VALOR UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

6. mão-de-obra:
assessoria
requalifi-

en:10 do projeto
- pedreiro
- auxiliar pedreiro
TOTAL

-

3.200.00

