CENTRO ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA CHÃO ESTRELAS

Antes...

Depois...

Antes em minha... Ou melhor, na
instituição que eu faço parte,
realizávamos ações e projetos,
sem refletir no valor das
informações nem da experiência
que esse ato iria nos beneficiar,
simplesmente fazíamos. Não
imaginávamos nem por um
instante que não teríamos
condições “plenas” para realizar
uma ação ou projeto, que fosse
aparentemente “bom” para nós.
Pensávamos assim: isto vai ser
bom para o Centro!
Só que partíamos de falsos
valores, ou seja, pensávamos na
repercussão que isso iria causar
para o Centro! Temos que
participar! Vamos participar!
Só partimos de falsos valores, ou
seja, pensávamos na recuperação que isso iria causar para o
Centro e às vezes em valores.
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Certo dia, recebemos uma
proposta de grupo, o qual nunca
havíamos ouvido falar.
Então a coisa começou a se
transformar...
Começamos a identificar
falhas e a aceitá-las para
podermos corrigi-las. Refletimos se tal proposta é ou não
viável em todo o contexto.
Começamos a nos propor e a
existir como instituição, e de
uma certa forma cada palavra,
cada gesto, cada socialização,
cada aprendizado mudou
também a nós como p e s s o a .
Hoje podemos vislumbrar um
futuro melhor, sustentável,
pois temos e adquirimos
condições de planejá-lo e de
ter forças para r e a l i z á - l o .
Por Viviane Valquíria

CENTRO CRISTÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR - CCEP

Depois...

Antes...
O CCEP funcionava com
pessoas que deliberavam
para que outras executassem
“algumas” tarefas, outras
não tinham conhecimento do
que realmente acontecia nos
bastidores, quem sabia não
contava e foi assim por
anos... Mas coisas boas
também acontecem...

Agora no CCEP as pessoas
deliberam em conjunto, em
busca de melhorias para a
entidade, profissionais e
comunidade. Isto traz medo a
algumas pessoas.
A garantia da continuidade
deste fato é ou pode ser o
fortalecimento das pessoas
envolvidas, conhecimento e
participação do que acontece
dentro e fora da instituição.
Continuamos a caminhada em
busca de objetivo, sonhos
etc...
As coisas boas continuam a
acontecer na nossa instituição.
Por Haura
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RUAS E PRAÇAS
Depois...
Antes...
Era uma vez uma organização
que precisava de mudanças.
Já era percebido isso entre as
pessoas, não poderia continuar como estava.

Um dia recebemos um convite
e achamos que, participando
das oficinas que estavam sendo
oferecidas, iria ajudar no
fortalecimento institucional.

Mas, como fazer estas
mudanças?

Mas o resultado foi bem maior.
Estamos no momento de
mudanças e crescimento
institucional, e esperamos
muito mais para o futuro.
Por Rosilene Rodrigues

Depois...

Antes...
Antes desta oficina aconteceu
muitas vezes que eu, na minha
função (captador) ligava todo
desesperado para o grupo
pedindo informações, projetos
histórias etc... para usar nas
minhas campanhas e apesar do
meu pedido “urgente” (porque
tinha surgido uma oportunidade para conseguir uma
doação ou oportunidade para
divulgar o nosso trabalho) já
sabia que ia demorar dias ou
semanas até chegar a
resposta.

Hoje o grupo procura este meu
lado “alemão” para planejar
atividades e organizar e
estruturar a realização deste
planejamento.
Eu fico muito mais relaxado
sabendo que o próximo boletim
informativo vai chegar na
primeira semana do mês ou logo
depois do meu pedido.
A nossa cooperação ficou muito
mais tranqüila e agradável para
os dois lados.
Pronto, não era uma história
criativa, mas é o que eu percebi
ao longo deste processo.

Por Michael
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INSTITUTO PAPAI
Depois...

Antes...
Ficar só na coordenação da
instituição me fez viver um
mês de tensão e estresse
terrível. Levar a instituição,
coordenando administrativamente e tecnicamente foi
quase impossível. Tornou-se
possível porque não havia
como não realizar o trabalho,
exercer as funções. Apesar
disso, sofri terrivelmente
sozinha, sem momentos de
lazer, sendo dura demais com
minha equipe, não admitindo
erros ou brechas. Isso
possibilitou que as coisas
continuassem acontecendo
bem, dentro e fora da
instituição, embora eu não
estivesse bem.
(Setembro/agosto de 2002)

Coordenando uma vez mais e
ampliando nossos planos de
ação, ampliando também a
equipe e dividindo mais as
funções, hoje estamos em um
momento organizacional onde
o corpo administrativo está
constituído, utilizando aos
poucos, encargos da
coordenação, que passa a ter
mais fôlego para exercer as
funções técnicas que lhe cabe.
Estamos construindo
ferramentas com a clareza de
que temos atravessado
momentos difíceis dentro da
instituição. Que esses
momentos sempre nos
possibilitam repensar / avaliar
/ reordenar os próximos
passos, agindo em conjunto,
agora enquanto equipe de 11
integrantes.
Por Karla
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ESCOLA PERNAMBUCANA DE CIRCO
Depois...
Antes...
A escola do barulho
Era uma vez uma pequena escola
nascida do sonho de jovens artistas que acreditavam ser possível
através do circo ajudar e desenvolver crianças e jovens que
perambulavam pelas ruas do
bairro de Recife.

Hoje algo novo surge... O que se
passa?! Temos um encontro com um
grupo que se chama Interage... O
que será? E recomeça a história...
Proposta diferente, palavras
diferentes... Gestão, mobilização
de recursos, sustentabilidade. E
nesse recomeço uma reorganização, é preciso definir claramente
nossa missão, re-elaborar o
estatuto, definir funções, estabelecer metas... Nossa! Quantas
mudanças, quanta novidade,
quanto respeito pelo trabalho...
Hoje olhamos pra nós mesmos e
vemos o quanto crescemos com o
Projeto Tear, crescemos com
responsabilidade... Hoje somos
rede!

Nascida do desejo, mas sem
estrutura, sem organização, sem
uma gestão orientada, ela foi se
desenvolvendo “aos trancos e
barrancos” umas vezes mambembando em baixo de lonas rasgadas, outras vezes em baixo da luz
do luar e das estrelas, nas praças,
nas ruas, “hoje tem espetáculo?
Tem sim senhor” respondiam as
crianças e os jovens que já passavam a acreditar que havia ali uma
possibilidade de esperança...
Hoje ali, amanhã acolá, lonas
emprestadas, lugares empresta- Por Etiene Brito
dos, sem uma organização, sem
estrutura, sem suporte, e lá ia o
palhaço “oi, raio de sol, suspende
a lua, olha o palhaço (e todos os
meninos e meninas) no meio da
rua!” E passam os anos, e a escola
na “corda bamba” arrecada-se
dinheirinho e mais uns dias na
praça, sem lanche, sem material,
vai se seguindo o pessoal, o
“circo” sendo abandonado por uns
(os menos persistente é claro!), a
agonia. Mas o sonho insiste,
cresce, é necessário fazer algo,
sonho que se sonha junto vira
realidade, diz o poeta. O que
fazer, a quem recorrer... Reze?! 0
que é reze... interagir...com
quem?!
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ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOLIDÁRIA - ASAS

Depois...

Antes...
Era uma vez duas mosqueteiras
e um mosqueteiro, eles
acreditavam que sabiam o que
queriam, mas estavam com
tantos problemas, tantas
inquietações , medos, dúvidas
e interrogações que não
conseguiam enxergar o
caminho das pedras, eles não
enxergavam um palmo à frente
do nariz.
Desorientados como um barco
sem bússola, eles tentavam
encontrar uma saída, até que
um belo dia encontraram uma
fada madrinha chamada
Helena Rondon, a qual após
ouvir as inquietações dos três
mosqueteiros decidiu
apresenta-los a três mágicos
chamados (Telma, Antônio e
Itamar). Ufa! Encontro difícil
este! Pois chegamos cheios de
interrogações e saímos ainda
mais interrogativos e
desafiados, Antônio nos fez
olhar profundamente para
nossas organizações. Acho até
que esse mágico tem um
espelho nos olhos, pois através
dele estamos sempre nos
vendo.

Ao voltarmos para casa após
cada encontro levamos a mala
cheia de novidades. Incrível
como nos transformamos a cada
encontro!
Os mosqueteiros decidiram
correr atrás da bússola,
investiram muita energia, força
e vontade para construírem a
bússola que levar a seu
caminho.
Hoje os três mosqueteiros
encontram se muito cansados,
mas conscientes da importância
de saber para onde ir. Eles hoje
buscam renovar as suas forças
para prosseguir na caminhada
que é longa e desafiadora, mas
isso jamais seria possível sem a
ajuda da fada madrinha e dos
três mágicos.
Por Gerlane Nunes
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ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOLIDÁRIA - ASAS

Depois...

Antes...

“Quando o sol bater na janela do Estamos encerrando o outono
teu quarto.”
de 2003. Depois de quase um
Há quase dois anos vivemos na ano de caminhada junto ao
Asas sofrimento, uma tremendo P r o j e t o T E A R , m u i t a s
angústia de tentar da conta de c o n q u i s t a s n o s f i z e r a m
novos e antigos desafios que perceber que este projeto
AIDS estava colocando para o mexeu com a nossa instituição,
possibilitou a nossa avaliação
nosso trabalho.
institucional e o nosso
Os recursos eram poucos: planejamento estratégico.
equipe pequena, agenda cheia, Adquirimos maturidade para
sem dinheiro para tocar o norTEAR nossas ações.
trabalho. Era claro que
estávamos precisando sentar, Além do mais, o Projeto TEAR
rever nossa agenda e pensar as fortaleceu nossas relações
saídas. Uma avaliação era internas, institucional e pessoal
urgente, mas não estávamos como fortaleceu um tipo de
dando conta de quando isso iria “ r e d e ” c o m a s d e m a i s
acontecer. Quando recebemos instituições, que participaram
um informe em nosso e-mail do projeto.
s o b r e u m e n c o n t r o , u m Percebemos que uma nova
s e m i n á r i o n o C e n t r o d e configuração vai surgir a partir
Convenções de Pernambuco, deste último encontro, e acho
com várias Instituições para que vai ser muito bom.
discutir e trocar experiências Entendemos que “agora que o
sobre sustentabilidade no caminho é um só”.
Terceiro Setor. Em seguida,
somos selecionado pela Interage
para o Projeto TEAR com mais Por Ivaldo Sales
sete instituições... Aquilo
pareceu para nós o sol batendo
na janela de Asas. E aí
percebemos que rumos
deveríamos tomar...
“... por que esperar, se podemos
começar tudo de novo...”
“Toda dor vem do desejo de não
sentirmos dor.”
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AUÇUBA PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO
Depois...

Antes...
“Penso logo, desisto”.

“É preciso saber viver”

Esta paráfrase descreve bem o Já conseguimos vislumbrar
momento anterior ao Auçuba. caminhos, porém, sabemos
que toda historinha é feita de
Um pouco no espírito de
atitudes concretas. Os passos
brincadeira, entendíamos a
foram dados (os primeiros) e
urgência em mudar posturas e
sabemos que ter coragem para
processos. Sabíamos o quanto
pisar significa saber o
era difícil.
tamanho dos pés, dos sapatos,
sem que isso impeça de ir
adiante.
Por Cris
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EM CENA ARTE E CIDADANIA
Depois...
Antes...
“Chegava na Em Cena por volta
das 14h (tinha que dar aula às
15h), arrumava os materiais,
verificava a sala, acompanhava a
entrada dos alunos. A aula
acontecia, arrumava os
materiais, verificava a sala,
acompanhava a entrada dos
alunos. A aula acontecia e
organizava (mentalmente) o que
iria fazer na aula seguinte e ia
embora”.

“Chego na Em Cena por volta de
13h50, 14h. Observo o ambiente,
leio o diário, dependendo dos
encaminhamentos, resolvo-os
nas suas medidas, recebo os
alunos e os encaminho para suas
atividades, converso com algumas mães quando recebo visita
delas, converso com alguns
alunos que aguardam alguma
atividade ou que já fizeram alguma, converso com os professores
quando eles chegam, entre as
aulas e depois, converso com
pedagoga sobre o nosso dia-a-dia,
nossas dificuldades e vitórias ou
outras coisas relativas a nós ou ao
trabalho, converso com Marcelo,
nosso anjo da guarda no lidar com
as crianças. Quando dá, estudo
um pouco ou leio alguma coisa
que preciso saber. Nesse estudo
faço minhas reflexões a respeito
da instituição e de meu trabalho.
Acompanho o encerramento das
aulas, observo a arrumação do
espaço, escrevo no diário sobre
as atividades do dia (aí entram
observações sobre alguém, algum
caso, um problema, um desabafo, um recado para alguém ou
outro assunto - esse diário é utilizado pelos professores, coordenadores, apoio e pedagoga). Após
escrever verifico mais uma vez
tudo, fecho o espaço junto com
Marcelo e vamos embora”.
Por Kyara Muniz
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Sabem de uma coisa?
(Texto coletivo construído pelos participantes do TEAR)

Era uma vez... Três facilitadores, não!! Um monte
deles e delas!! Que chegaram para agitar a vida de
oito instituições, que chegaram “enlouquecidas”.
Oito instituições, muitas cabeças, mas com um
propósito único: Ser, estar, ter e haver conjugados
harmoniosamente e com senso de ritmo. Cada qual
com suas expectativas, temores, inquietações,
medos, desejos, sonhos de construir um projeto,
um propósito, um objetivo: aprender a ser, a
conhecer a fazer, a conviver... Com suas
diferenças, se entendendo mesmo assim...
Buscando parcerias, rindo muito, se divertindo,
trocando ideais, sonhos, possibilidades... Calados
ou provocando, nos sacudiram e nos fizeram
enxergar potencialidades... Enxergar que mesmo
estando “na corda bamba” era motivo para
crescermos. Encontraram explicações, tolerância
e conselhos para todos, fazendo-nos passar pelas
quatro estações... Cada uma das oficinas deixou a
sua marca na vida de cada instituição. É bom que
vocês saibam que jamais seremos as mesmas
pessoas após todo esse rico processo, pois sentimos
a evolução, ou melhor, a revolução por que estamos
passando. Os nossos pensamentos não são os
mesmos, sentimos que ao participar das oficinas
houve mudanças em nossa instituição. E em nossa
caminhada, em meio às dificuldades que ainda
encontraremos, podemos recorrer a mala de
aprendizado que estamos levando. E, se por acaso,
a mala não abrir, teremos o que aprendemos para
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que isso nos dê forças para abrí-la. Um dia três
facilitadores e um patrocinador nos ofereceram
uma janela e, ao decorrer do tempo,
transformamos essa janela em um imenso
caminho. Caminho este cheio de surpresas,
desejamos que sejam boas, para nos ajudar na
caminhada e no crescimento e fortalecimento de
nossas instituições, incluindo a próprio INTERAGE.
E assim foi: dos sonhos das crianças, com os
brinquedos da ABRINQ, às traquinagens dos
adolescentes nas Ruas e Praças embalados pelas
Asas, nas redes do Circo e aconchego do Papai,
facilitando INTERAGE, AUÇUBA-CCEP refletindo,
discutindo, viajando do Chão às Estrelas no TEAR ,
com chuva e sol, das alegrias da copa do mundo ao
ritmo do frevo e da prévia junina, juntos entraram
Em Cena com arte para exercitar a CIDADANIA!
Bom, não sei o que aconteceu antes, pois estou
virgem, mas precisarei de umas três malas para
levar tudo que ganhei com esta trupe poderosa,
maravilhosa, vitaminada. Não sei qual será o meu
destino depois do dia 31 de julho, mas podem ter
certeza que vocês não serão esquecidos!!! Umas
das malas com certeza levarei para as ruas e praças
da cidade do Recife, para que as crianças e
adolescentes conheçam essa história.

Parte 04

FALANDO UM POUCO
DA GENTE

ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOLIDÁRIA - ASAS
A Associação de Ação Solidária - ASAS foi criada em 1992 a
partir do esforço conjunto de um grupo de amigos cristãos, das mais
várias denominações e profissões, que perderam pessoas queridas
vitimadas pela AIDS. As iniciativas, os projetos e as ações foram
sendo formatadas a partir das experiências vividas e sendo
direcionadas, sobretudo, para garantir atendimento prioritário aos
que se encontram próximo ou abaixo da linha de pobreza. Por seu
trabalho, a ASAS já é reconhecida como entidade de utilidade
pública municipal no Recife.
Assim, a ASAS assumiu como missão fortalecer as pessoas
que vivem e convivem com HIV/AIDS, trabalhando para resgatar a
cidadania delas ao possibilitar serviços que promovam a saúde
integral. Paralelamente, luta contra o preconceito, a discriminação
e a exclusão social.
Dois pontos são fundamentais na atuação da ASAS:
- Assistência Integral a pessoas vivendo e convivendo com
HIV/AIDS, incluindo apoio psicossocial e espiritual, além de
capacitações nas áreas de geração de trabalho e renda, gênero,
sexualidade, DST/AIDS, cidadania e direitos humanos, entre outros.
- Prevenção das DST/AIDS junto a adolescentes/jovens em
situação de vulnerabilidade, incluindo também trabalhos nas
igrejas cristãs e para a população em geral.

CONTATO
Endereço: Rua Demócrito de Souza Filho,
241, Madalena, Recife/PE, CEP: 50610-120
Fone: (81) 3445-1087, Fax: (81) 3227-6330
asasongaids@uol.com.br
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DAQUI PRA FRENTE: PERCEBENDO
AS CONQUISTAS E OS GANHOS
Desde 1999 a ASAS vinha enfrentando dificuldades financeiras com
a redução de recursos em decorrência do encerramento de algumas
parcerias. Em dezembro de 2001 recebemos o folder da Interage e ficamos
superfelizes, pois estávamos ansiosos por novos parceiros. Quando
entramos em contato com Helena Rondon (então coordenadora da
Interage), logo indicamos nosso interesse em estabelecermos uma
parceria e conseqüentemente melhorarmos nosso Fluxo de Caixa.
Marcamos uma reunião e, para nossa surpresa, percebemos que a proposta
da Interage era promover o desenvolvimento institucional de
Organizações da Sociedade Civil, bem como facilitar parcerias eficazes
entre vários segmentos da sociedade.
Naquele momento enfrentávamos sérias dificuldades. Estávamos
desorientados e nos sentíamos reféns de alguns parceiros. A ausência de
férias devido ao acúmulo de atividades contribuía para a sobrecarga de
trabalho, o cansaço físico e mental era visível na equipe pequena. Não
tínhamos tempo para parar e pensar a instituição. Estávamos desanimados
e com o risco eminente de “fecharmos as portas da instituição”. O
atendimento à população beneficiária nos preocupava muito, pois, a
demanda era crescente, a equipe reduzida e os recursos extremamente
escassos. Necessitávamos urgentemente de uma Avaliação Institucional e
Planejamento Estratégico, pois nossa missão, objetivos, metas, valores e
crenças precisavam ser revistas. A nossa infra-estrutura estava
comprometida, acentuando ainda mais o nível de stress na equipe.
Precisávamos rever também o nosso Estatuto Social que estava obsoleto,
assim como, necessitávamos de um Conselho Diretor mais próximo da
instituição.
Fomos então indicados pelo POMMAR/USAID-Partners para
participar do processo seletivo para as Oficinas de Desenvolvimento
Organizacional do Projeto TEAR Nordeste. Quando recebemos a CartaConvite não sabíamos se sorríamos ou chorávamos. Ao lermos
cuidadosamente o conteúdo, pensamos: É tudo de que estamos
precisando! Mas, como ficará a instituição num momento tão difícil sem
três pessoas estratégicas durante três dias? Foram momentos difíceis,
permeados por dúvidas, medos e incertezas. Mas resolvemos arriscar e
hoje vemos que aquela foi umas das decisões mais acertadas que
tomamos. A ASAS foi selecionada, e daí por diante começava uma nova
história.
Ah! Como foi doído deixarmos a rotina de trabalho e imergirmos no
“desconhecido”. Chegamos cheios de interrogações, expectativas e medo
de expor nossas fraquezas. Fomos acolhidos com sorrisos largos, olhares
carinhosos e começamos a interagir com outras organizações.
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Os conteúdos trabalhados facilitaram a compreensão sobre os
fatores que legitimavam a ASAS perante a sociedade, parceiros e
beneficiários, reforçaram a importância da comunicação e marketing
social para ampliação da base de apoio e apontaram alguns caminhos para
comunicarmos melhor a nossa causa e a ASAS.
Vimos também o processo de formação de redes e aprendemos
com as experiências dos demais. Naquele momento a ASAS estava
enfrentando sérios problemas com um parceiro e a provocação da Oficina
nos motivou a buscar estratégias para resolver a situação; o que
aconteceu. Continuamos com a parceria de forma mais organizada.
Ao debater sobre sustentabilidade, começamos a entender melhor
esse conceito, que para nós, até aquele momento, estava associado
apenas à questão financeira.Víamos como se estivéssemos “doente
mesmo”, por sermos “reféns” de uma única fonte. O sentimento era de
que a qualquer hora poderíamos fechar. Mas a partir do TEAR pudemos
perceber que nosso potencial é muito grande.
O projeto nos trouxe a necessidade de pensar a instituição
sistematicamente, como um processo, pensar e repensar praticamente,
fortalecimento pessoal e institucional.
Os momentos de acompanhamento individual foram
fundamentais. Recebíamos a visita da Telma Rocha, que via nossas
dificuldades e provocava toda a equipe a não desistir. A Interage foi
fundamental para facilitar, inclusive, alguns contatos estratégicos. Fomos
fazendo novas parcerias e conseguimos uma organização que nos ajudou a
fazer nosso planejamento e isso permitiu que conseguíssemos outros
parceiros. Assim, podemos dizer que nossa Avaliação Institucional e nosso
Planejamento Estratégico foram frutos do TEAR.
Por fim, ressaltamos que a experiência com o Projeto TEAR só veio
reforçar a nossa crença no potencial humano, pois quando as pessoas (e,
conseqüentemente, as organizações) encontram apoio, conseguem
suportar situações de angústia, medo, conflitos e muito mais, elas são
capazes de transformá-las em lições de vida. Enfim, compreendemos que
nenhuma mudança acontece externamente, se não houver primeiro uma
mudança dentro de nós.
“Solidariedade a gente não agradece. Se alegra”. Herbert de Souza
(Betinho)

Por Ivaldo Sales da Silva, Gerlane Maria Nunes
e Gilda Maria Souza da Silva

70

AUÇUBA PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO
Primeira organização em Pernambuco a trabalhar o tema
comunicação como proposta sócio-pedagógica de ensinoaprendizagem, o Auçuba tem a metodologia como sua grande força
de ação. Antes mesmo do conceito de protagonismo juvenil vir à
tona, a organização já enxergava os jovens como atores sociais,
como sujeitos autônomos de transformação da realidade. Surgiu
como grupo em 1984 com a finalidade de desenvolver trabalhos na
área de produção cultural, vindo a se constituir como ONG a partir
de março de 1989. Desde então vem desenvolvendo projetos
dirigidos para jovens, sobretudo, aqueles que se encontram em
áreas e condições que gerem uma situação de menor oportunidade
sócio-econômica. Com a missão de “contribuir para melhoria da
qualidade de vida de crianças, adolescentes e jovens, através do
potencial pedagógico e mobilizador da comunicação fomentando
uma atitude socialmente responsável e cidadã” o Auçuba
desenvolve seus projetos baseado na educação pela e para a
comunicação e na comunicação para promoção social.

CONTATO
Endereço : Rua Quarenta e Oito, 668,
Encruzilhada, Recife/PE, CEP: 52050-380
Fone: (81) 3426-6386, Fax: (81) 3426-3561
www.aucuba.org.br
aucuba@aucuba.org.br
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Os programas e projetos desenvolvidos pelo Auçuba são:
- O programa Só para Fazer Mídia desenvolve estratégias de mobilização
social através da comunicação, atuando junto a universidades,
organizações da sociedade civil e com a mídia local, além de atuar em
associação com a Rede ANDI - Comunicadores pelos direitos de crianças e
adolescentes. O principal objetivo é qualificar a comunicação que é feita
em torno da criança e do adolescente, seja nos jornais impressos, TV ou
rádio. Para isso, aposta em estratégias de sensibilização com a mídia e
instituições do terceiro setor e complemento curricular de estudantes
universitários.Uma das importantes ações do Programa é a publicação
anual da Pesquisa “A Criança e o Adolescente na Mídia em Pernambuco”,
análise quanti-qualitativa do comportamento dos veículos de
comunicação do Estado na cobertura de temas relacionados à área.
- O programa Canal Auçuba foi criado para trabalhar a comunicação em seu
potencial pedagógico e mobilizador. Para isso, incorporou dois projetos. O
“Comunicação e Educação” é voltado para educadores da rede pública de
ensino, tendo como objetivo sensibilizá-los e capacitá-los para as
possibilidades de utilização da comunicação na sala de aula. O “Escola de
Vídeo” é um projeto educacional preocupado com o desenvolvimento da
criticidade e da criatividade dos jovens. Preocupa-se com a formação de
um caráter formador global, buscando ampliar as possibilidades de
ascensão sócia que surgem em conseqüência de um trabalho baseado no
acesso ao conhecimento tecnológico e na preparação do cidadão
informado, crítico e criativo. Também nesse sentido, o “Kabum! Escola
Telemar de Arte e Tecnologia” vem formando jovens em linguagem
multimídia, que aproxima a arte das tecnologias de ponta para promover a
inclusão social e o exercício da cidadania. Também incentiva os jovens a
desenvolverem estratégias de trabalho e renda a partir do conhecimento
adquirido, podendo se constituírem em produtores culturais de seus
bairros/cidades.
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DAQUI PRA FRENTE: PERCEBENDO
AS CONQUISTAS E OS GANHOS
Um arco-íris de cores imprecisas... Essa é a imagem que nos vem à
mente quando lembramos da nossa organização há alguns anos. Pela
vibração das cores, a imagem do arco-íris traz sentimentos como alegria,
força, beleza, entusiasmo. Pelo formato, nos remete à transição de dois
tempos, representada pelo arco através do qual podemos passar e
encontrar coisas novas. Mas beleza e incerteza podem se misturar, pois se
as cores estão imprecisas esses elementos se confundem e fica mais difícil
o desafio de atravessar o arco.
Essa era a impressão daquela época: uma equipe cheia de
potencial, vibrante em muitos aspectos, mas que precisava encontrar o
tom das cores, ou o “trem das cores”, parafraseando Caetano. Era preciso
ter clareza da transição necessária naquele momento em que passávamos
por mudanças bruscas nos processos internos e estávamos lidando com a
saída de uma liderança forte, um dos fundadores da instituição. Havia uma
realidade externa explodindo em demandas, exigindo do grupo uma
arrumação, sob pena de não suportar o peso do crescimento necessário.
Era o momento de encarar os fatos. Caminhos novos e grandes decisões
não podiam esperar. O histórico institucional apontava para uma mudança
em todos os sentidos. Esse processo gerou tensão, medo, receios e dúvidas
na equipe, que percebeu como era necessário se fortalecer para encarar
tantos desafios: políticos, de gestão, de articulação, enfim redescobrir as
cores vibrantes e ser/atravessar este arco-íris.
O Auçuba deve muito ao seu corpo técnico. Abrimos mão de muitas
coisas para conseguir manter essa organização e só agora estamos
vislumbrando o horizonte, percebendo que ainda há várias coisas para
ajustar. Lidamos com uma realidade muito complexa. Trabalhamos com
jovens e adolescentes de baixa renda, um público-alvo que é rotulado de
marginal ou delinqüente. Enfrentar esse tipo de preconceito tem sido uma
das nossas principais ações.
Durante o TEAR percebemos que os projetos no Auçuba
aconteciam assim: vinha a idéia, fazíamos o projeto, batalhávamos pelo
financiamento e colocávamos os planos em prática com uma equipe
reduzida, super-reduzida, em que todo mundo acabava acumulando
funções. O Auçuba começou com sete pessoas e hoje somos somente cinco
no corpo técnico, mas continuamos fazendo as mesmas coisas. Reconhecer
nossas limitações foi uma parte fundamental do processo. Definir
prioridades também.
Outro ponto importante conquistado no TEAR foi o
estabelecimento de redes de parcerias e contatos. Nós sabíamos que
existiam redes de relacionamentos às quais poderíamos nos agregar.
Contudo, foi a partir do TEAR que começamos a ver essa questão mais

73

profundamente. Percebemos que não adianta as pessoas conhecerem o
Auçuba, saberem que a organização existe. Elas precisam se relacionar
com a gente. O que podemos oferecer? O que podemos ter em troca? O
Auçuba já tinha certo prestígio, mas precisava de uma visão de negócios,
como qualquer empresa. Sim, com o TEAR nos demos conta de que não
podemos ser uma associação sem fins lucrativos com problemas de autosustentação. Percebemos que os financiamentos que conseguimos nos
ajudam a manter os projetos, mas não tem por objetivo pagar as contas da
instituição (água, luz, telefone e funcionários). Projeto nenhum vislumbra
isso. Precisávamos gerenciar essa realidade. E descobrir alternativas de
superar isso. E mais: entre o público em geral, na relação com outros
parceiros, nos deparamos com pessoas que querem contratar os serviços
do Auçuba pagando um preço menor do que o do mercado, simplesmente
pelo fato de estarem contratando uma ONG. Aprendemos a nos valorizar,
porque na realidade nosso serviço deveria custar mais, pois não chegamos
simplesmente e cumprimos tarefas: damos uma orientação técnica,
trabalhamos com uma visão critica - e isso não é considerado.
Sabemos que os ganhos são conseqüências do trabalho realizado.
Decidimos encampar os desafios que se apresentavam, como processo de
desenvolvimento institucional. O planejamento nos ajudou a ter uma visão
menos compartimentada da organização. A construção da linha do tempo
(linha da vida) nivelou o conhecimento da equipe e fez perceber alguns
fatores recorrentes, como o fato de apagar incêndios e gerar a
descontinuidade de processos como conseqüência de ações nãoplanejadas. Aos poucos a equipe foi percebendo suas fraquezas e
fortalezas, identificando e relacionando fatos a uma cultura que estava
estabelecida: o não-planejar. A Interage promoveu a facilitação de nosso
planejamento estratégico e esse processo desencadeou várias mudanças.
Em dois anos, conseguimos alcançar algumas metas importantes no âmbito
da articulação política. Atualmente estamos envolvidos em várias
estâncias: Rede Andi (nacional), Rede “Sou de Atitude” (políticas públicas
para jovens - nacional), Projeto “Redes e Juventude”, Fórum de
Erradicação do Trabalho Infanto-juvenil Doméstico (GT de comunicação),
Comitê de Articulação do Summit 2004 (mundial/organização NorteNordeste), Campanha pela Ética na TV (como parecerista local), Programa
de Liderança para América Latina e Caribe, entre outros.
Com as articulações aumentamos nosso leque de parceiros.
Surgem novos financiadores. Aprovamos projetos, acessamos fundos em
rede, geramos recursos próprios, fomos chamados a realizar oficinas em
outros estados e várias outras conquistas. Por fim, ampliamos nossa ação
geográfica atuando em mais dois estados do nordeste (PB e AL), além de
PE, com uma ação apoiada pelo UNICEF. Este projeto foi muito importante
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para amadurecermos nosso nível de articulação política e mobilização
social. A visibilidade do Auçuba gerou atenção de outros parceiros que se
aproximaram da instituição. Fomos convidados a gerenciar uma proposta
que está sendo replicada em Recife. Intensificamos nossa articulação com
as duas principais universidades de Pernambuco (UFPE e UNICAP). Outro
ponto importante foi a decisão de mudar de espaço físico, que representou
autonomia da instituição, visto que há 14 anos e 11 meses funcionava na
casa dos pais de um dos fundadores. A comemoração dos 15 anos da ONG
ocorreu na casa nova e marca um processo significativo de busca de uma
identidade própria e autonomia.
“Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e
o coração tranqüilo”. Nos momentos mais difíceis é importante parar e
avaliar processos, ter clareza das fraquezas para poder superá-las. Não
ter medo de enfrentar o furacão, pela certeza de que somos grupo e o
grupo tem mais força. Aprendemos muito neste sentido. Sobretudo a
manter o coração aquecido nos momentos mais difíceis, em que
precisamos reconhecer as dificuldades e mudar. Aprender a dizer não, sob
pena de perder o foco das ações, aprender que ter profissionalismo não
impede um bom andamento das relações do grupo, desde que os papéis e
as ações sejam claros e a confiança exista, aprender que é necessário
tomar decisões, ainda que seja difícil.Aprendemos também que a crise é
um bom impulso para o desenvolvimento.
Por Cristiane Felix, Joaquim Rego e Sandra Moreira
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CENTRO CRISTÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR - CCEP
O Centro Cristão de Educação Popular - CCEP foi fundado em
1991, no intento de dar continuidade ao projeto social e de
evangelização desenvolvidos naquela comunidade desde 1983 pela
Igreja Presbiteriana de Jardim Uchôa e pelos agentes comunitários
locais.
O caráter filantrópico do CCEP se faz presente como
fundamento para assistir às crianças e adolescentes em situação de
risco social, incluindo também apoio às suas famílias. Dentro do
processo de reintegração proposto pelo CCEP, busca-se desenvolver
ações que enfoquem os aspectos sociais, morais e religiosos desse
público-alvo. Os projetos priorizam quatro áreas de atuação:
educação, desenvolvimento econômico, liderança e saúde.

CONTATO
Endereço: Rua Santa Joana D'arc, 285 Areias,
Recife/PE, CEP: 50780-200
Fone: (81) 3252-3247, Fax: (81) 3082-5475
ccepccep@ig.com.br
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CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA CHÃO DE ESTRELAS
O Centro de Organização Comunitária Chão de Estrelas é
uma entidade sem fins lucrativos fundada em 1985. Surgiu a partir
da mobilização dos moradores daquela comunidade, logo após
terem sido removidos de áreas de risco. Juntos, eles criaram formas
de acesso à água, luz, saneamento, transporte, saúde, educação,
dentre outros serviços básicos. A partir dessas primeiras
experiências, o Centro assumiu como missão a necessidade de
reivindicar e apoiar iniciativas que favoreçam a defesa dos direitos
de cidadania e visem a melhoria das condições de vida aos
moradores da comunidade.
A organização atua voltada para a comunidade, buscando
resultados em algumas áreas específicas (saúde, educação,
desenvolvimento econômico e desenvolvimento comunitário) a
partir de ações que objetivam:
- Reunir os moradores para fortalecer a busca de soluções para os
problemas da comunidade.
- Estimular, apoiar e desenvolver atividades assistenciais, culturais,
educacionais, filantrópicas e esportivas, assim como artesanais e
produtivas, cujos resultados sejam revertidos para as famílias da
própria comunidade.
- Buscar alternativas para garantir amparo e proteção à infância, à
adolescência, à maternidade e à velhice.

CENTRO DE ORGANIZAÇÃO
COMUNITÁRIA CHÃO DE ESTRELAS
CONTATO
Endereço: Rua Dr. Elias Gomes, 03, Campina do
Barreto, Recife/PE, CEP: 52121-220
Fone: (81) 3443-5917, Fax: (81) 3343-5917
novochao@terra.com.br
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DAQUI PRA FRENTE: PERCEBENDO
AS CONQUISTAS E OS GANHOS
Nosso trabalho sempre foi diretamente ligado à
comunidade. Temos 42 pessoas na equipe, entre funcionários e
moradores, todos colaborando dentro da missão do nosso grupo,
que é promover a auto-sustentabilidade de toda a estrutura
familiar.
Hoje, aqui no Chão de Estrelas, atendemos cerca de mil e
quinhentas crianças no programa de Educação. Mas, nosso trabalho
é muito mais amplo. Temos, pelo menos, outras três mil crianças
sendo monitoradas ou assistidas por benefícios. Grande parte das
nossas conquistas se deve ao financiamento possibilitado pela Visão
Mundial desde 1991.
A partir de TEAR, fizemos mudanças muito grandes.
Passamos por uma reorganização institucional gritante.
Aprendemos a selecionar as parcerias que queremos. Aprendemos
novas formas de captar recursos, por meio da Coordenação Geral. E
muitas outras coisas mudaram.
Quando entramos no TEAR não tínhamos nenhum material
de divulgação. Sempre que precisávamos apresentar aos parceiros
ou para tentar financiamentos de projetos, acabávamos
improvisando. Durante o TEAR foi da mesma forma. Acabamos
apresentando nosso trabalho a partir de cartazes improvisados
durante a oficina de comunicação. E aquilo foi fundamental.
Entendemos a importância de divulgar nossa imagem, nossos
projetos e nosso trabalho para outras organizações. Naquele
momento decidimos investir nisso, nessa necessidade de melhorar a
comunicação externa. Já há dois anos temos uma logomarca, um
material de divulgação falando sobre nossa história e nossos
projetos e até mesmo uma farda para as crianças que acabou sendo
uma forma muito interessante de divulgar nosso trabalho.
Por Abner Silva, Viviane Gomes e Maria de Fátima da Silva
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EM CENA ARTE E CIDADANIA
A Em Cena Arte e Cidadania foi criada em 1998 e tem como missão
promover a educação artística, cultural e cidadã de crianças e
adolescentes, na perspectiva de contribuir para a construção de um
mundo melhor com e através da arte.
Em 1999 implantou o Núcleo de Capacitação e Educação Artística,
no bairro dos Coelhos, Recife, a partir do projeto “Em Cena Ballet
Clássico”, executado com apoio do Sistema de Incentivo à Cultura de
Pernambuco, numa parceria com o Movimento Pró-Criança.
Nesse Núcleo, desenvolve o projeto “Crianças Em Cena” e presta
assessoria e/ou serviços: 1) em arte educação, nas áreas de dança e
música; 2) elaboração de projetos culturais; 3) orçamentos para projetos
culturais e 4) produção de espetáculos.
Atualmente desenvolve o projeto “Crianças Em Cena”, com três
eixos de atividades:
- Capacitação e Educação Artística: com aulas de dança clássica, dança
criativa, criação e composição coreográfica, piano, canto coral, encontros
com artistas-visitantes, programa de monitoria e oficinas de curta
duração. Gradativamente, contemplará teoria musical e teatro com
técnicas de interpretação, cenografia, entre outras, sempre no formato
de cursos modulares interligados, mas independentes entre si.
- Treinamento de Palco & Produção Artística: ensaios, apresentações de
coreografias, pesquisa-montagem e realização de espetáculos com
participação do Grupo de Dança formado por alunos, professores e
eventualmente profissionais convidados.
- Promoção da Cidadania: educação
ampliada através de acompanhamento
educacional, reforço escolar, oficinas de
estudo e cidadania, visitas dirigidas a
espetáculos e pontos relevantes da Cidade,
reuniões com os pais, incentivo ao
voluntariado e ações de saúde preventiva e
ensino de idioma e informática.

CONTATO
Coordenadora de Projeto: Betania Gonçalves
Escritório: Rua Guimarães Peixoto 309, Casa Amarela,
Recife/PE, CEP: 52051-200; Fax: (81) 3268-8098;
jagoncalves@novaera.com.br
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DAQUI PRA FRENTE: PERCEBENDO
AS CONQUISTAS E OS GANHOS
A Em Cena Arte e Cidadania foi fundada por um grupo de amigos
motivados pela energia de três jovens artistas que desejavam contribuir
para uma sociedade melhor através da arte. A EM CENA começou com o
projeto “Em Cena Ballet Clássico”, que a partir de um núcleo de capacitação
e educação artística no bairro dos Coelhos, começou oferecendo aulas de
dança clássica, teatro e música para criança a partir de 10 anos. Apesar das
dificuldades, atingimos bons resultados ao fundamentar nossa ação na
crença de que a arte é fruto do sonho, da idealização e da capacidade de
realização do ser humano; de que a arte também provoca o sonho, estimula
a auto-estima, o senso de responsabilidade, a capacidade de pensar o futuro
e a vontade de progredir e crescer.
A partir da consolidação da nossa ação, em 2001 já tínhamos um
projeto maior, envolvendo questões relacionadas à cidadania, saúde,
pedagogia, além de arte e cultura. Essa diversidade exigia da instituição um
esforço adicional no sentido de otimizar o trabalho e buscar maior clareza
sobre a necessidade de ampliar ou delimitar nossa área de atuação, com
definição de novos rumos, alianças e parceiros. Os avanços pediam também
novos recursos, que só seriam alcançados se realmente conquistássemos
parcerias e alianças duradouras para garantir um financiamento
permanente e, conseqüentemente, mais tranqüilidade para executar os
projetos. Assim, o principal objetivo do EM CENA, ao ingressar no TEAR, era
consolidar a articulação de parcerias.
A participação no TEAR proporcionou a oportunidade de refletir
sobre conceitos e questões que inquietavam a equipe. Os “planos de volta
para casa” propostos ao final de cada oficina motivaram o desenvolvimento
de um processo interno de planejamento, que chamamos de “Repensando a
EM CENA”. Integrantes de direção, membros do conselho deliberativo,
pessoal da equipe técnica e representantes dos beneficiários rediscutiram
nossa missão, indicaram a visão de futuro da entidade, os principais
problemas e oportunidades. Proposta pedagógica, programas e cargahorária foram revistos considerando os fatores limitantes. Também foi
estabelecida a estratégia de expandir as atividades gradativamente,
buscando novas parcerias e aliados.
A dinâmica diferenciada do TEAR foi muito positiva. Geralmente, ao
final da realização de projetos você deve apresentar um produto final. O
TEAR não reforçou a questão dos produtos. O foco estava na série de
trabalhos que nos possibilitaram gerar diversos produtos. Tivemos uma série
de resultados - uns durante o processo, outros depois. Acreditamos que o
principal ganho aconteceu com as trocas de experiência. Um exemplo disso
foi a reflexão sobre as mudanças necessárias por conta da aprovação do novo
Código Civil. Durante nossa participação no projeto tentaríamos também
revisar nossa missão e nosso estatuto, para adequar a EM CENA ao novo
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Código. As trocas com as outras organizações nos ajudaram nisso. Todos que
foram para lá já tinham a necessidade de mudar. Foi muito gratificante o
processo de trabalho desenvolvido e estimulado. Muito gratificante integrar
o estreitamento entre as entidades que aconteceu a partir dali.
Tivemos muitos avanços pós-TEAR. Percebemos que conciliar a
agenda do dia-a-dia com agenda de ações institucionais (de planejamento e
gestão estratégica), e garantir o envolvimento da equipe de trabalho e dos
Conselheiros da Entidade não é fácil, mas é algo que precisa ser encarado
como um exercício necessário. Iniciamos a articulação de parcerias,
fizemos a revisão de programas e carga horária, buscamos novos parceiros e
trabalhamos na manutenção de antigos. Nosso fortalecimento institucional
foi ampliado com a participação em fóruns e redes, como também por meio
da integração e relação estreitadas com as demais organizações
participantes do TEAR. Dentre os impactos mais positivos está o
entendimento de que a mobilização de recursos e base de apoio deve ser
encarada como uma atividade permanente na entidade, envolvendo
inclusive a participação do conselho nessa tarefa. Várias questões estão
sendo aprofundadas como a proposta pedagógica centrada na arte como
eixo do desenvolvimento dos talentos e habilidades, da consciência dos
direitos e das responsabilidades dos alunos para com a comunidade e a
cidade.
Não dá pra dimensionar o quanto nós crescemos. Uma série de
conceitos foi sistematizada e todas as organizações (umas mais, outras
menos) repensaram suas atuações. Com o processo, conseguimos
identificar e separar melhor o que é a EM CENA do que era apenas o projeto
do “Ballet Em Cena”. O resultado do nosso trabalho está estampado na
postura, criatividade, iniciativa, auto-estima e domínio técnico
demonstrados de modo geral pelos alunos, como também na inclusão do
grupo de dançarinos aprendizes na cena cultural da cidade. Enfim, está
estampado no sentimento de orgulho observado entre seus familiares, na
confiança demonstrada pelos parceiros e amigos da EM CENA e
reconhecimento de entidades ligadas à arte-educação e à questão da
criança e adolescente, academias de dança, e da imprensa, que em várias
oportunidades tem divulgado o Projeto. Como fator de sucesso, o
reconhecimento da ação de parceria que une importantes agentes sociais à
experiência da EM CENA, com a certeza de CONTRIBUIR PARA UMA
SOCIEDADE MELHOR, ATRAVÉS DAARTE.
Por Ermelinda Gonçalves, Paula Gonçalves, Augusto Moraes e Kyara Muniz

ESCOLA PERNAMBUCANA DE CIRCO
O sorriso da criança que se percebe cidadã por meio da arte
circense. Essa é a meta da Escola Pernambucana de Circo desde sua
fundação, em 1996. Para encarar este desafio, a Escola tem usado todas as
habilidades que seus alunos demonstram no picadeiro como inspiração
para saltar, equilibrar e arremessar obstáculos, tais como a exclusão social
e a falta de recursos.
Nesse intuito, a Escola atua com crianças e jovens em situação de
risco, contribuindo na conscientização do exercício da cidadania,
desenvolvendo a auto-estima, criando possibilidades para que eles
tenham maior participação em sua formação. Também possibilita às
crianças e aos jovens o acesso ao conhecimento, à vivência e às diversas
formas de expressão de cultura e arte, resgatando a cultura popular e seus
valores. A pedagogia utilizada trabalha sempre aspectos lúdicos como
ferramentas criadoras para que as crianças desenvolvem potencialidades
como o autoconhecimento, a disciplina e a solidariedade.
Os trabalhos da Escola estão ligados a diversas áreas de atuação
além do circo, valorizando também o teatro, a dança popular, o combate
ao abuso e à exploração infantil, a prevenção e combate ao uso de drogas,
o combate à violência e o incentivo ao protagonismo juvenil.
Alguns dos projetos são:
- Inclusão Artístico-Pedagógica de Crianças e Adolescentes,
contemplando duas linhas de ação: Formação artístico-cultural e
acompanhamento familiar. Assim, oferece aulas de artes circenses para
crianças e adolescentes que estudam na rede pública de educação. As
atividades são realizadas no horário em que o aluno não esteja na escola
formal. Desta forma, ajudam a evitar o ócio improdutivo, para que os
alunos não se envolvam com situações de risco como tráfico e consumo de
drogas.
- Formação Artístico-Pedagógica de Adolescentes e Jovens. Os alunos
mais experientes e hábeis nas artes de picadeiro formam a Trupe CIRCUS,
que se apresenta em festivais e eventos, além de encenar espetáculos
próprios como “Brincadeiras no Picadeiro” e o bem-sucedido “O Vendedor
de Caranguejo”.
- Também trabalha na formação de um Núcleo de Pesquisa, Estudos e
Registros sobre a Pedagogia do Circo Social, buscando a sistematização e
documentação artístico-pedagógica do Circo Social.
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DAQUI PRA FRENTE: PERCEBENDO
AS CONQUISTAS E OS GANHOS
A Escola Pernambucana de Circo (EPC) iniciou suas atividades em
1996 e, assim como um circo, atuava de forma mambembe, mas com uma
proposta de inclusão social para as crianças e os adolescentes que viviam
em seu entorno. As dificuldades para cumprir essa missão eram várias e
aumentaram quando a organização perdeu o espaço onde realizava suas
atividades. Sem estrutura física ou organizacional, o improviso e o
amadorismo eram suas marcas.
A EPC encontrava-se em xeque no seu processo de gestão e
administração. Era uma instituição sem um plano de ação definido e sem
estratégias para mobilização de recursos, com uma confusa configuração
política e o mais sério sem enxergar como implantar as mudanças
necessárias ou por quais caminhos seguir. Nesse momento surge a
oportunidade de participar do Projeto TEAR Nordeste.
Foi difícil, como para todas as demais instituições participantes,
sair da rotina diária para imergir num aprendizado doloroso de rever sua
própria atuação. Era um mergulho na visão realista das ações da
instituição, com alguém apontando suas falhas e defeitos. E mais: exporse muito diante de pessoas tão desconhecidas. No entanto, tudo isso se
deu de forma espontânea, clara, e com total confiança. Da forma como
todo o processo foi conduzido pela Interage, Abrinq e consultores, fez com
que logo no primeiro encontro as instituições se tornassem parceiras e
reais colaboradoras umas das outras, no sentido de garantir ajuda e apoio
fraternal e prático.
A formação dos grupos de discussão e colaboração, nos quais se
ouvia a história de cada instituição seus problemas, em que desejava ser
ajudada, o que precisava, como podíamos contribuir
aliada à
possibilidade de falar com clareza e franqueza, possibilitou não só um
crescimento administrativo e de gestão, mas também um crescimento
pessoal que contribuiu efetivamente para ação nas tarefas de volta para
casa.

CONTATO
Endereço: Rua Ida, 223, Vila do
Buriti, Macaxeira, Recife/PE, CEP:
52090-270, Fone: (81) 3266-0050,
Fax: (81) 3266-0050
www.escolapecirco.org.br
escolapecirco@escolapecirco.org.br
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O fato de ter estas tarefas de reflexão para além das oficinas
responsabilizava todo grupo a cumpri-las, como se todos estivessem numa
gincana em que cada atividade cumprida com êxito representava um
avanço na aplicação dos conhecimentos adquiridos, um ganho no
crescimento. Assim foi com a Escola Pernambucana de Circo. Crescendo a
cada dia, avaliando esse processo, percebendo seus avanços a cada oficina
do TEAR, levando essas reflexões para o dia a dia da instituição e
repassando aos demais que mesmo não participando todos das oficinas,
colaboravam a partir do momento que acreditavam que era necessária a
imersão da EPC no Projeto TEAR e, que juntos buscavam aprimorar as ações
das equipes políticas, pedagógicas e administrativas.
Um outro grande avanço possibilitado pelo TEAR foi a estruturação
das ações da EPC num espaço físico. Esse foi, com certeza, o início de nossa
transformação. Mesmo não sendo ainda o local perfeito, com toda a
estrutura necessária para as atividades pedagógicas e administrativas,
conseguimos nos centrar, nos encontrar mais definidamente, com mais
propriedade e isso ajudou demais na visibilidade, na confiança com os
parceiros, nas relações e ações da instituição, tanto na comunidade
quanto com os educandos e suas famílias.
Quando a Escola Pernambucana de Circo iniciou seu processo de
reestruturação política-institucional, definiu também que era momento
de revisar seu estatuto social e de sua missão, além de elaborar um plano
trienal para a organização, focando suas ações pedagógicas, de
mobilização de recursos e comunicação como meios para viabilizar sua
sustentabilidade. Esse também foi um marco importantíssimo no
crescimento da instituição e, quando exposto durante oficinas do TEAR,
inspirou e animou outras instituições a acreditarem na possibilidade de se
mexer no campo político de forma clara e participativa. O novo estatuto da
EPC foi socializado para as instituições que iniciavam esse mesmo processo
de reorganização política. Foram elas: ASAS e Grupo Ruas e Praças.
A Escola Pernambucana de Circo sempre acreditou que poderia
avançar tanto quanto avançou com a colaboração do TEAR. Mas, sem o
apoio do projeto, levaria muito mais tempo para chegar a resultados tão
concretos. Todo o conhecimento adquirido possibilitou vislumbrar os
caminhos e percorrê-los com mais segurança, encontrando mais rápido as
respostas para as questões que atormentavam o grupo de trabalho: Como
fazer surgir uma escola fortalecida que desse conta da responsabilidade
social a que ela mesma se propunha? O que fazer e como fazer?
“Para nós, da Escola Pernambucana de Circo, o Projeto TEAR Nordeste foi
um divisor de águas, na medida em que trouxe à Escola reflexões para
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nossa busca de identidade, fortalecimento e visibilidade. Antes do TEAR,
sabíamos como não queríamos ser, mas não tínhamos clareza, (nem
instrumentos), para nos desenvolver enquanto instituição fortalecida.
Participando da teia tecida pelo TEAR descobrimos nosso potencial e
formas para intensificar nossa ação. E, acima de tudo, construímos bases
sólidas de gestão e administração, aprendidas na troca de conhecimentos
e experiências com as demais instituições, assim como na percepção do
que poderíamos adaptar à nossa instituição. Acreditamos que nossa
história pode interessar outras instituições que passam pelos mesmos
conflitos e dificuldades que passamos. Não queremos contribuir como
modelo, mas como demonstração de que é possível se fortalecer a partir
de bons instrumentos e aprendizagens bem colocadas”.

Por Fátima Pontes, Etiene Brito e Rozário Azevedo

GRUPO RUAS E PRAÇAS
O Grupo Ruas e Praças é uma entidade autônoma que surgiu
em 1987 com a finalidade de atender crianças e adolescentes que
fazem da rua seu espaço de sobrevivência. Para tanto, aposta em
um processo de educação e organização, a partir dos quais o público
alvo começa a tomar consciência da sua situação, das causas que os
levaram a viver nas ruas. Todo o trabalho é realizado na intenção de
torná-los agentes de transformação social e cultural.
Mais do que resgatar crianças e adolescentes de rua,
encaminhando-os às suas famílias e a outros espaços, o grupo
trabalha no estímulo e na construção expectativas de um novo
projeto de vida. Por isso, aposta na organização social para a luta
pelos direitos básicos na construção da cidadania, possibilitando
que crianças e adolescentes de rua comecem a se enxergar como
sujeitos da própria história, além de promotores e agentes de uma
nova sociedade. Todo esse trabalho se dá de forma lúdica e
prazerosa, gradativa, sendo estimulado por meio de danças
populares, teatro, futebol, oficinas pedagógicas e também
atendimento psicológico.

CONTATO
Endereço: Rua Capitão Lima, 20, Santo Amaro,
Recife/PE, CEP: 50040-080
Fone: (81) 3231-4388, Fax: (81) 3221-4388
gruposruasepracas@bol.com.br
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DAQUI PRA FRENTE: PERCEBENDO
AS CONQUISTAS E OS GANHOS
Desde sua criação, o Ruas e Praças vêm desenvolvendo um
trabalho com crianças e adolescentes em situação de rua e risco social.
Somos referência na ação direta com a criança, com o adolescente e
suas famílias, como também na atuação e na articulação política em
conselhos, fóruns, seminários e outros espaços políticos. Tínhamos
problemas. E também resultados bons em vários projetos. E tínhamos
já uma prática de planejamento e avaliação em que definíamos
prioridades para nos orientar durante todo o ano. Mas sentíamos que
faltava algo.
Estávamos com muitas dificuldades de recursos. Sabíamos
também que precisávamos realizar algumas mudanças, renovar. Mas
como? O quê? Achávamos que se conseguíssemos financiamentos
nossos problemas diminuiriam. Pensando assim, vínhamos realizando
algumas mobilizações de recursos algumas delas com certo sucesso,
outras nem tanto. Pensávamos também na questão da visibilidade:
Tínhamos mais de uma década de atuação, mas éramos conhecidos
pela sociedade recifense, na qual atuamos. O que acontece de errado?
Como mudar isso?
Foi quando surgiu a chance de participar do Projeto TEAR. Era
uma oportunidade diferente, uma proposta de capacitação
diferenciada que poderia nos orientar para detectarmos os problemas
e tentar resolvê-los. As oficinas nos proporcionavam estratégias para
analisar o estágio institucional em que estávamos e também traziam
dicas de mudanças. Sabíamos que a instituição tinha uma historia forte
e de respeito com os parceiros e as estâncias municipais. Mas
institucionalmente estávamos enfraquecidos.
A cada oficina, trazíamos coisas diferentes para a instituição. O
primeiro processo de avaliação e planejamento anual executado pela
equipe que participou das oficinas do TEAR teve um caráter
totalmente diferente, a começar pela organização e reestruturação
dos programas e projetos, depois pela formação de uma equipe
específica para a elaboração de projetos e mobilização de recursos. A
comunicação andava muito tímida. Precisávamos ter um profissional
da área, mas não tínhamos recursos. Mesmo assim, nesse
planejamento indicamos uma pessoa da equipe para se encarregar da
comunicação (boletins, eventos etc). Tivermos muita ajuda da equipe
Interage nessa ação. O TEAR nos motivou a procurarmos formas
alternativas de investir nessa área. Conseguimos voluntariamente o
trabalho de uma agência de propaganda para mudarmos nossa
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logomarca. O lançamento foi um sucesso! Depois conseguimos com um
pequeno projeto fazer um vídeo institucional e um folder. Hoje esses
materiais servem como instrumentos de mobilização de recursos não
somente financeiros, como também recursos humanos, objetos e
serviços.
O TEAR nos abriu os olhos para várias outras coisas. Quando
fizemos uma leitura do nosso estatuto, percebemos que estava
completamente desatualizado, em desacordo com a legislação
vigente. Isso inclusive colocava em risco nosso funcionamento. Diante
dessa constatação, iniciamos o processo de reflexão e reformulação do
Estatuto. Essa mudança também foi de grande relevância para toda
equipe porque todos participaram da reconstrução.
Quanto a Articulação Política, também mudamos de atitude.
Desde o início da nossa história, sempre tivemos a preocupação de
atuar politicamente tanto que fazíamos intervenções e proposição em
fóruns, eventos, eleições de conselho etc. Contudo, a partir das
mudanças que iam surgindo nessa reflexão sobre fortalecimento
institucional, notamos que era preciso ter uma presença mais atuante.
Durante as oficinas do TEAR tivemos mais empoderamento sobre o
tema e, principalmente, encorajamento para que retomássemos nossa
força. Fomos inclusive convidados para expor nossa trajetória em
articulação política. Essa possibilidade de contribuir com o projeto foi
fundamental, pois valorizou nossa atuação. E mais: dali fomos
convidados também para participar da Formação de Líderes da
Fundação Kellogg. O que era uma ação pontual, uma simples
apresentação, virou um programa de Articulação Política/Advocacy!
Trabalhar em redes e parceria sempre fez parte da história e da
necessidade do Ruas e Praças.Costumávamos ter uma participação
ativa e dinâmica nas redes que se formavam por necessidade de ações
concretas na defesa e promoção da criança e do adolescente. Mas, nos
últimos anos não estávamos priorizando essa atuação. A atuação em
rede faz parte, hoje, do nosso programa de articulação política.
Passamos a enxergar essas articulações como espaços de troca de
informações, proposições e otimização de ações, que devem caminhar
sempre para se complementar.
Por Solange Bezerra, Rosilene Rodrigues e Rosiane Rocha

INSTITUTO PAPAI
O Instituto PAPAI - Pesquisa, Ação Política, Assessoria e
Informação em Gênero e Saúde, é uma ONG feminista que atua com
homens, especialmente jovens, tendo como meta a desconstrução
do machismo e ressignificação do masculino, no contexto da saúde,
gênero e cidadania.
O PAPAI desenvolve ações educativas, informativas e
políticas junto a homens jovens em situação de pobreza. Também
desenvolve estudos e pesquisas sobre masculinidades, a partir da
perspectiva feminista e de gênero.
Fundado em janeiro de 1997, originalmente tinha como
tema central de trabalho a paternidade na adolescência. Ao longo
dos anos essa iniciativa foi-se ampliando, incorporando novas
temáticas e projetos, sempre orientados pela perspectiva da
promoção da cidadania com justiça social, contribuindo para a
democratização do Estado e da sociedade. Os princípios que
orientam o trabalho do Papai são: eqüidade de gênero, respeito às
jovens gerações, garantia dos direitos sexuais e reprodutivos e a
eliminação de todas as formas de violência (particularmente
baseadas em gênero, etnia ou orientação sexual).
Em cada um dos programas, os projetos envolvem Trabalhos
nas Seguintes Temáticas:
Paternidade;
Prevenção de
DST/HIV/Aids; Violência de gênero; Participação política dos
jovens; Gênero e redução de danos.
As múltiplas Atividades desenvolvem-se, sobretudo na
perspectiva de possibilitar: ação social direta junto a homens em
situação de pobreza; desenvolvimento de estudos e pesquisas;
organização de eventos e cursos de formação e capacitação em
gênero, sexualidade e reprodução; fortalecimento de redes
políticas; promoção de campanhas; documentação e informação
disponível em acervo próprio.

CONTATO
Endereço: Rua Mardônio de A. Nascimento, 119, Várzea,
Recife/PE, CEP: 50741-380
Fone: (81) 3271-4804, Fax: (81) 3271-4804
www.papai.org.br; papai@papai.org.br
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DAQUI PRA FRENTE: PERCEBENDO
AS CONQUISTAS E OS GANHOS
À época do TEAR, o Instituto PAPAI estava crescendo muito
rápido e centrando demais as demandas administrativas nos
coordenadores da organização. Mas os processos de mudança já
começavam a rolar. Havia o interesse em fazer uma revisão do modelo de
gestão, em rever a função dos assistentes de projetos e repensar a
própria capacidade financeira. O grande problema do Papai na época era
fortalecer esse processo de sustentabilidade institucional de maneira
mais global. Por isso acreditamos que o TEAR teve um papel de
promovedor das mudanças. Não o enxergávamos como o executor das
transformações. Elas deveriam partir da nossa própria instituição.
O começo do PAPAI esteve muito ligado aos projetos de pesquisa
que trouxemos de nossas vidas acadêmicas. Tudo começou com os
recursos financeiros de projetos individuais de pós-graduação. Foi dos
desdobramentos desses estudos que desenhamos o Programa de Apoio ao
Pai Jovem e Adolescente - PAPAI. Os pontos centrais eram: ação social,
pesquisa, comunicação e documentação sobre saúde reprodutiva e
gênero.
No desenvolvimento dos projetos e na relação com outras
organizações fomos descobrindo nossos caminhos. Nas parcerias com
outras organizações, como o SOS Corpo - Instituto Feminista para a
Democracia, aprendemos muito sobre a questão institucional. Vimos
que mesmo tendo uma boa proposta de atuação, era bem mais prático e
eficiente agir articuladamente com outras organizações e redes. Essa foi
uma das primeiras etapas na definição de nossas estratégias políticas.
Crescemos muito rápido, assumimos muitas frente e muitos
projetos. Contudo, a partir do TEAR notamos que nem todos percebem
essa nossa realidade. Numa das atividades, várias pessoas de outras
organizações disseram que a imagem do Papai é a de um homem sozinho,
provavelmente solteiro, com um filho no braço. Um pai cuidando do
filho. Só que superamos há muito esse quadro. Além de trabalhar
questões ligadas à paternidade, lógico, trabalhamos também com a
questão de HIV/Aids, relações de gênero, juventude, saúde sexual e
reprodutiva... No momento do TEAR, já tínhamos quase 30 pessoas na
instituição. Mas a nossa imagem era a mesma de 97! Estava cristalizada.
E mudar essa noção que os outros tinham do Papai passou a ser um
desafio. Um desafio que não poderia se resumir aos integrantes da
coordenação. Ao contrário, precisava envolver todo mundo ao nosso
redor: toda a equipe, os jovens com quem trabalhamos, os
financiadores, os parceiros. Todo mundo.
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A questão surgida com o TEAR foi muito provocativa. Nos fez
olhar para dentro, discutir. Tínhamos, antes, uma atitude de ver tudo
muito positivamente, tentando não entrar num discurso vitimista ou
derrotista. Não éramos mais agraciados que outros. Ao contrário, nunca
tivemos um orçamento com folga, mas sempre nos esforçamos para
pagar a todos, garantindo os direitos trabalhistas de todos e o
pagamento de todos os impostos. Mas temos problemas sim. Ao assumir
essas responsabilidades, redobramos nosso trabalho, pois precisamos
conseguir que os projetos sejam aprovados para garantir a carteira
assinada de todo mundo e concluir nosso balanço anual.
Encaramos o TEAR como uma oportunidade de refletir mais
profundamente sobre nossos desafios de sustentabilidade. Por isso, nos
empenhamos em possibilitar que todos os coordenadores da instituição
pudessem estar envolvidos no processo. Por já termos a prática das
reflexões semanais sobre nossa atuação, tínhamos certa clareza sobre
nossas dificuldades e nossas conquistas. Curioso que, quando chegamos
no TEAR, fomos acusados pelas outras instituições de só falar as coisas
boas sobre o que fazíamos. De certa forma, no começo as pessoas
acreditavam que estávamos disfarçando os conflitos. Mas não era isso.
As organizações envolvidas no TEAR eram bem diferentes, tinham
trajetórias diferentes e formas diferentes de pensar sobre si próprias.
Algumas não faziam sequer reuniões semanais da equipe de trabalho
com os coordenadores, por causa da correria diária. E como fazíamos
essas reflexões semanalmente, parecia que estávamos num momento
mais avançado. Na verdade, só havíamos iniciado o processo de reflexão
antes. Mas, como os outros grupos, também tínhamos vários
questionamentos a fazer.
Percebemos que a sustentabilidade se dá parcialmente pela
questão financeira. Mas não é somente isso. Há uma questão de atitude,
ação. E perceber que tudo se transforma em aprendizado mesmo os
processo em que não conseguimos financiamentos. Aprendemos muito
até nas conversas telefônicas com coordenadores de grandes ONGs, já
que compartilhamos com eles as nossas experiências e criamos um
contato que pode nos ajudar no futuro.
Percebemos mais: sustentabilidade também é uma questão
política. Temos um corpo técnico de pós-graduados, mas acabamos sem
poder contar com o trabalho de muitos deles enquanto defendem seus
mestrados e doutorados. Sustentabilidade é também lidar com essa
questão: precisamos de pessoas qualificadas, mas qual é o custo disso
para nós? A qualificação do nosso corpo profissional é uma forma de
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ampliar recursos. E talvez tenha sido isso que nos fez descentralizar o
trabalho. Assim, a partir da provocação do TEAR tivemos que nos
perguntar sobre como é a base da instituição. Que pessoas a compõem? O
que o PAPAI pode oferecer a elas? O que elas podem oferecer à
organização?
Por causa dessas provocações, a gente fez a revisão da
identidade, projeto institucional e conseguiu instalar oficialmente o
Conselho, em junho de 2003, a partir do processo de amadurecimento
pós-TEAR. Mas, como a realidade das organizações nunca é tranqüila, a
primeira reunião desse conselho foi somente em janeiro de 2005.
Conseguir reunir-se é mais uma etapa do processo e nos exige
determinação para cumprí-la e valorizá-la como deve ser.
Aprendemos também a enxergar o que construímos. Cada vez
que íamos em busca de um apoio, acabávamos reescrevendo o projeto.
Queríamos sempre identificar o projeto com o financiador, em vez de
reforçar a missão da instituição, mostrar nossos objetivos e indicar o que
precisávamos. Mudar essa lógica levou tempo. Mas aprendemos. O foco
deve estar em nós. Não faz sentido fazer um projeto somente para
conseguir o financiamento se esse mesmo projeto foge das linhas de
atuação definidas para a instituição. Por isso estamos tentando fechar
nosso plano estratégico, para então ver que possibilidades o PAPAI tem a
oferecer aos financiadores, em que áreas de atuação nos encaixamos,
que tipos de recursos podemos buscar.
A sustentabilidade das instituições que fazem parte dos
movimentos sociais organizados não pode ser um problema individual de
cada uma das pessoas ou instituições. Não podemos nos acomodar
porque temos um nome conhecido e uma carteira de financiadores.
Acreditamos que cada instituição tem a sua responsabilidade social e o
TEAR nos ajudou a perceber como podemos colaborar para o
fortalecimento institucional de outras ONGs.

Por Benedito Medrado, Jorge Lyra, Karla Galvão e Pedro
Nascimento
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Parte 05

REALIZAÇÃO

Realização
Aliança Interage
A Interage é uma aliança entre fundações e institutos
privados e organizações da cooperação internacional que investem
e estão comprometidos com o desenvolvimento sustentável do
Nordeste, além de promoverem uma articulação intersetorial e
cuidarem dos relacionamentos estratégicos. Fazem parte da
aliança: Fundação Avina, Instituto C&A, Companheiros das
Américas, Plan, Save The Children Reino Unido e Serviço
Internacional.
Missão: “Criar condições para o fortalecimento institucional
do tecido social do Nordeste, visando o desenvolvimento de
políticas e ações sociais sustentáveis na região”.
A atuação da Interage parte dos seguintes princípios:
Compromisso com a causa social; Inovação em sua área de atuação;
Co-responsabilidade social e Valorização da relação de parceria
tanto quanto da ação de parceria.
Para tanto, constrói relacionamentos entre agências de
cooperação internacional, institutos e fundações empresariais,
bem como Organizações Não-Governamentais e organizações
comunitárias de base. Essas parcerias valorizam ações simples como
o cuidado na relação, percepção genuína com a escuta, diálogo e
ações que consideram diversas realidades e tipos de organizações e
o uso de uma metodologia processual. Atua de forma coletiva, mas
com atenção individual para cada organização, de modo a estimular
a autonomia e o fortalecimento daqueles com os quais atua.

CONTATO
Endereço: Rua José de Alencar, 916, sala 903,
Empresarial Ilha do Leite, Ilha do Leite,
Recife/PE, CEP: 50070-030
Fone: (81) 3221-3079 / Fax: (81) 3221-15746
www.interage.org.br / interage@interage.org.br
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Área de Fortalecimento Institucional
Mobilizar
O Mobilizar visa trabalhar com as organizações a
importância de desenvolver estratégias de mobilização de recursos
de forma planejada e sistemática e destina-se a fortalecer
contempla organizações da sociedade civil da região Nordeste que
buscam desenvolver suas estratégias de sustentabilidade e
construção da sua base social de apoio local.
A capacitação em conjunto de organizações com naturezas
diversas, além de otimizar os recursos, tem como finalidade
estimular e fortalecer a atuação em rede, de forma a incrementar o
intercâmbio e o impacto do trabalho.

Suas estratégias são:
Pré-Encontro - tem como objetivo integrar os participantes e
efetivar a construção do marco lógico do processo de avaliação do
programa.
Seminário de Sensibilização - é realizado em cada
organização participante e objetiva engajar todas as pessoas no
processo de mobilização de recursos.
Oficinas - são espaços de imersão em que são repassados os
conteúdos programáticos e provocadas as reflexões estratégicas
sobre as temáticas afins.
Encontros de Acompanhamento Coletivo - objetiva
monitorar as ações previstas a serem realizadas nas organizações e
oferecer apoio técnico complementar as oficinas.
Rede Mobilizar - constituída pelas ONGs participantes das
oficinas do Mobilizar em andamento ou anteriores com o objetivo de
ser um espaço de troca de experiências, intercâmbio técnico,
construção de parcerias e articulações.
Rede de Apoio - constituída pelas empresas juniores,
professores das universidades e profissionais de empresas privadas,
para dar suporte as organizações da Rede Mobilizar nas temáticas de
gestão, comunicação, planejamento, informática etc e estabelecer
novos vínculos de parceria.
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Casa Aberta
O Casa Aberta busca responder à crescente demanda das
Organizações da Sociedade Civil sobre “Mobilização de Recursos”.
Seu objetivo é disseminar conhecimentos gerais sobre o tema, por
meio de encontros itinerantes pelo Nordeste como forma de
oferecer orientações e provocar reflexões, a partir de uma
programação sistemática. Além dessas ações, são realizados
seminários e oficinas nos temas afins à área temática.

Área de Relacionamento Intersetorial
Parcerias Empresas e ONGs - Para o
Desenvolvimento Solidário do Nordeste
Tem como objetivo de impacto fomentar a cultura do
investimento social privado e da ação compartilhada entre
empresas e organizações da sociedade civil para o fortalecimento
de ações sociais prioritariamente orientadas ao cumprimento dos
objetivos do milênio, no nordeste brasileiro.
Suas estratégias são:
Prêmio Parcerias entre ONGs e Empresas, para a região Nordeste,
destinado a promover a melhoria das ações compartilhadas entre
esses parceiros, e dar visibilidade às práticas de parceira
consolidadas e principiantes.
Fóruns Itinerantes que têm como objetivo ampliar o debate
público sobre o tema parcerias entre as empresas e as organizações
da sociedade civil no nordeste brasileiro.
Oficinas de Aprendizagem com o objetivo de facilitar às parcerias
principiantes a compreensão de temas como parcerias,
mobilização, gestão da parceria entre outros.
Mesas de Parcerias que acontecem para aglutinar os interesses e
favorecer o intercâmbio entre parceiros com interesses comuns
possibilitando o encontro de instituições (empresas, ONGs e
governos) para falar de suas demandas e ofertas.

www.parcerias.org.br
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Fazem parte
da Aliança Interage
Plan International
A Plan é uma Organização Não-Governamental humanitária que
existe desde 1937. Trabalha com o Patrocínio de Crianças em 62 países ao
redor do mundo. No Brasil, atua desde 1997, em Pernambuco e no
Maranhão e desenvolve programas centrados na criança e no adolescente
nas áreas de Saúde, Educação e Promoção dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

Endereço: Rua Zelindo Marafante, 20, Piedade, Jaboatão
dos Guararapes/PE, CEP: 54400- 370
Contato: Daniel Stoner, Fone: (81) 2119-7575
Fax: (81) 2119-7581
www.plan.org.br
plan@plan.org.br

Instituto C&A
O Instituto C&A é uma Organização sem fins lucrativos criada pela
C&A em 1991, com a finalidade de promover e qualificar o processo de
educação de crianças e adolescentes no Brasil. Sua atuação compreende o
apoio técnico e financeiro a Programas e Projetos Sociais, desenvolvidos
por outras instituições sem fins lucrativos, nas 56 cidades brasileiras nas
quais a C&A possui lojas.

Endereço: Av. Conde da Boa Vista, 484, Boa Vista,
Recife/PE, CEP: 50060-004
Contato: Cristiane Félix, Fone/Fax: (81) 3223-0618
www.institutocea.com.br
instituto.res@cea.com.br
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Instituto Companheiros das Américas
A organização Companheiros das Américas vem, desde 1994,
implementando programas sociais no Brasil, com recursos oriundos da
Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID),
o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos (USDOL) e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), com destaque ao POMMAR4 ,
PAIR5, EDUCAR6 e VENCER7, e a partir de setembro de 2005, passou a
executar também um programa na área de assistência direta a crianças e
adolescentes vítimas da exploração sexual comercial e tráfico para fins
sexuais. Os projetos são resultados de propostas referenciadas no trabalho
desenvolvido pelas equipes de Companheiros das Américas em parceria
com organizações brasileiras, tanto no âmbito dos Governos como da
sociedade civil. Toda a equipe de Companheiros das Américas no Brasil.

4

Programa de Prevenção Orientada a Meninos e Meninas em Risco (1994-2004), financiado
pela USAID.
5
Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento ao Tráfico de Crianças e
Adolescentes para fins de Exploração Sexual, financiado pela USAID, e implementado em
parceria com o Governo Brasileiro.
6
Programa EDUCAR, área de atuação específica de enfrentamento ao trabalho infantil em
suas piores formas, financiado pelo USDOL.
7
Programa VENCER, área de empregabilidade juvenil, e que utiliza o esporte para
desenvolver habilidades que preparem jovens em risco, financiado pelo FOMIM/ BID.

Endereço: Rua Manuel de Carvalho, 93, Aflitos,
Recife/PE, CEP: 52050-370
Contato: Stuart Alan Beechler, Fone: (81) 3974-3011
Fax: (81) 3241-1954
www.partners.net; companheiro.stuart@truenet.com.br

Fundação AVINA
Fundada em 1994 pelo empresário suíço Stephan Schmidheiny, a Fundação
AVINA associa-se com líderes da sociedade civil e do empresariado em suas
iniciativas para o desenvolvimento sustentável na América Latina.
Endereço: Rua Frederico Simões, 153, Sala 1312, Ed.
Empresarial Orlando Gomes, Caminho das Árvores,
Salvador/BA, CEP: 41820-774
Contato: Neylar Vilar Lins, Fone/Fax: (71) 3341-1665
www.avina.net
info.brasilnordeste@avina.net
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Serviço Internacional Brasil - IS
O Serviço Internacional é uma agência de desenvolvimento do
Reino Unido que trabalha na América do Sul, no Oeste da África e no
Oriente Médio. IS Brasil é uma Organização sem fins lucrativos que está no
Brasil há mais que 20 anos e tem entre 12 e 16 cooperantes alocados em
entidades parceiros pelo norte e nordeste do país. Nós trabalhamos em
parceria com as organizações da sociedade civil e programas do governo
respondendo aos pedidos para cooperantes internacionais (pessoas
profissionais e experientes que trabalham por um mínimo de dois anos). O
foco de nosso trabalho está centrado no aprendizado mútuo e na
construção de novos conhecimentos para fortalecer o trabalho de nossos
parceiros e aumento o conhecimento sobre desenvolvimento. Apoiamos
iniciativas que focam nos direitos de crianças, adolescentes, jovens,
pessoas com deficiência e também na promoção de saúde sexual e
reprodutiva.
Endereço: Rua Caio Periera, 100, Rosarinho, Recife/PE,
CEP 52041-010
Fone: (81) 3244-6391, Fax: (81) 3243-2381
www.isbrasil.org.br; info@isbrasil.org.br

Save The Children Reino Unido
A Save the Children Reino Unido é uma Organização fundada na
Inglaterra em 1919. Trabalha em mais de 50 países em prol de um mundo
que respeite e valorize cada criança, que as escute, aprenda com elas e
onde todas tenham esperanças e oportunidades. Adota uma perspectiva
integral no seu trabalho, reconhecendo e respeitando a relação entre os
fatores sociais, econômicos e ambientais que afetam as crianças. Além
disso, proporciona o fortalecimento das capacidades e a participação real
das crianças e adolescentes no planejamento, execução e monitoramento
de projetos, principalmente, daquelas crianças que vivem em situações de
pobreza e discriminação. No mundo no qual são negados às crianças seus
direitos básicos: defendemos os direitos de todas as crianças a uma
infância feliz, saudável e segura, colocamos a realidade das crianças no
centro de nossas ações e, junto com as crianças, ajudamos na construção
de um mundo melhor para as gerações atuais e futuras.
Endereço: Rua José de Alencar, 916, Sala 903, Empresarial
Ilha do Leite, Ilha do Leite, Recife/PE, CEP: 50070-030
Contato: Guilhermo Navas, Fone/Fax: (81) 3231.1263
Scfbrz@savethechildrenuk.org.br
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Co-realização
Projeto Tear
Fundação ABRINQ pelos Direitos da Criança e do Adolescente
A Fundação Abrinq tem como missão promover a defesa dos
direitos e o exercício da cidadania da criança e do adolescente,
através da ação política na defesa de seus direitos e de ações
exemplares que possam ser disseminadas e multiplicadas, como o
Programa Nossas Crianças - PNC, de onde partiu a iniciativa do
Projeto TEAR. Implantado em 1993, o PNC mobiliza pessoas e
empresas para a melhoria da qualidade de vida de crianças e
jovens, por meio do sistema de adoção financeira e do
fortalecimento de uma rede de organização: a Rede Nossas
Crianças.

Endereço: Av. Santo Amaro, 1386, São Paulo/SP,
CEP: 04506-001
Fone: (11) 3848-8799, Fax: (11) 3848-4931
www.fundabrinq.org.br
faleconosco@fundabrinq.org.br
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Apoio Técnico
Projeto Tear
Instituto Fonte para o Desenvolvimento Social
Endereço: Rua Itamirindiba, 1, Pinheiros, São Paulo/SP,
CEP: 05429-060
Fone: (11) 3032-1108, 3032-8373, Fax: (11) 3032-2575
www.fonte.org.br
fonte@fonte.org.br

Apoio nesta publicação
Oxfam
A Oxfam GB foi fundada em Oxford (Inglaterra) em 1942 e
desenvolve programas na América do Sul há mais de 40 anos.
Atualmente, conta com escritórios no Brasil, Bolívia, Chile,
Colômbia e Peru, onde também está o seu Escritório Regional.
A Oxfam GB é uma organização independente que trabalha com
organizações, comunidades e grupos de pessoas em mais de 80
países, com o objetivo de encontrar soluções definitivas para a
pobreza e aliviar o sofrimento ocasionado pelas emergências
humanitárias.
Endereço: Rua Dr. Silva Ferreira, 122, Santo Amaro, Recife/PE,
CEP: 50040-130

Fone: (81) 3231-5449, Fax: (81) 3231-5319
www.oxfam.org.br
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