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NOME DA INSTITUIÇÃO: COLÉGIO SÃO VICENTE DE PAULO – RIO DE JANEIRO 

SEGMENTO: ENSINO MÉDIO – 2º e 3º ANO 

CATEGORIA: RESPONSABILIDADE SOCIAL 

TÍTULO DA PRÁTICA: PROJETO TETO 

 

1. PRÁTICA EFICAZ DE GESTÃO EDUCACIONAL 

1.1. Histórico da Prática Eficaz 

 O Colégio São Vicente de Paulo (CSVP), conforme explícito em seu Projeto Político 

Pedagógico, tem por missão ajudar a formar agentes de transformação social, implicando 

mudanças na sociedade que suscitem reflexões sobre as questões éticas e o desenvolvimento 

de valores e atitudes. Dentre elas, apontam-se algumas que trazem inquietações e desafios 

importantes sobre o papel da Escola: 

• As descobertas científicas, as mudanças socioambientais, as questões ligadas à vida no 

Planeta; 

• Os avanços das tecnologias em direção ao convívio nas redes sociais e a necessidade de 

aproveitar os recursos tecnológicos para formar redes virtuais que gerem convívios presenciais; 

• As relações de produção e consumo, com o desafio de se transformarem em fatores de 

humanização e realização pessoal e social; 

• As percepções de indivíduos e grupos acerca das relações de convivência que estabelecem 

uns com os outros, abertos à transcendência, podendo se constituir em fonte de felicidade 

autêntica ou opressão; 

• As contradições vividas na atividade de aprender, ensinar, criar e compartilhar o conhecimento 

em suas diversas formas. 

 

 Decorrem daí alguns aspectos da realidade mais ampla, da forma como a percebemos, e 

que têm grande significação para nossa visão de mundo. São eles: 

– Ciência e Tecnologia, que se transformam e transformam o mundo a cada dia e, assim, mudam 

paradigmas, levam-nos a uma reflexão mais aprofundada da realidade e a rediscutir valores. 

Atualmente, é difícil pensar em Ciência e Tecnologia sem considerar as dimensões sociais, 



2 

religiosas, políticas, econômicas, culturais e ambientais que estão diretas ou indiretamente 

relacionadas a elas. 

– Mundo do Trabalho, que representa um significativo valor na sociedade, devendo ser, em 

primeiro lugar, objeto de realização pessoal, ao mesmo tempo em que é meio de sobrevivência. 

O sentido do trabalho humano, idealmente associado à realização e à transformação da 

realidade em favor de todos, especialmente dos empobrecidos, perde-se diante da exigência do 

fazer sempre mais e de modo acelerado. Com a perda da dimensão criativa e criadora do 

trabalho, resta a sensação do vazio, da incompletude. 

– Produção, Consumo e Sustentabilidade, que conforme conhecemos, não têm sido capazes de 

gerar o progresso que erradicaria a pobreza do mundo, tratando o ambiente com uma 

racionalidade que entende como inesgotáveis as fontes de recursos naturais, mostrando-se 

incapazes de romper o círculo vicioso e reprodutivo do sistema, o que se daria promovendo a 

inclusão, perpetuando a exclusão e tornando-se obstáculo ao objetivo de real erradicação da 

pobreza e a redução das desigualdades. Progresso e sustentabilidade não estão 

necessariamente em posições antagônicas. Aquele pode ser entendido como o resultado de um 

processo de transformação que não renega a importância do crescimento econômico, da 

geração e distribuição de riquezas e da necessidade de criação de espaços de trabalho humano, 

podendo fazer isso alinhando-se à sustentabilidade, ao propor outras formas de produção e 

consumo. 

– Relações Sociais – Exercício do Poder e Realização Humana, pois dentre as muitas tarefas 

exigidas pela Escola atualmente, impõe-se a necessidade de formar cidadãos conscientes para 

conviver de forma integrada, afetiva, ética, democrática, participativa e solidária, mulheres e 

homens atuantes no mundo do trabalho e na sociedade. Para tal, urge definir o que se espera 

das relações sociais, das relações de poder e da possibilidade de que cada indivíduo se realize 

pessoalmente. O aprendizado das relações sociais na vivência das práticas escolares está 

interligado com a Família. Quando esta sofre grandes mudanças, as práticas escolares sofrem 

transformações, o que, muitas vezes, obriga a refletir e aprofundar a percepção para a formação 

de um novo ser, vivendo numa nova coletividade. Por outro lado, a ressignificação do poder 

passa por uma compreensão ampliada do seu sentido, em que o exercício do poder seja 

percebido como serviço - oportunidades, liderança e construção compartilhada da autonomia e 

de responsabilidades. 

 Dentro dessa perspectiva, o CSVP promove várias ações que consistem em uma série de 

projetos de ações solidárias que visam ao amparo a comunidades carentes e à diminuição das 

desigualdades sociais. Seguindo uma das linhas de ações do PPP, “Estimular o engajamento de 

toda a Comunidade Educativa em projetos institucionais, sistemáticos e graduais que favoreçam 

a vivência da solidariedade concreta, como sinal de responsabilidade e compromisso com as 
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causas dos que sofrem com a exclusão e injustiças sociais, especialmente os empobrecidos. ”, 

os alunos e as alunas veem nestes projetos uma oportunidade de educação para a solidariedade 

e de conhecimento da realidade que os cercam. Para isto, estamos sempre em contato com 

grupos solidários aos quais possamos nos unir e desenvolver um trabalho efetivo com os alunos 

e as alunas. Foi assim com um grupo de educadores da Vila Kennedy, em 2015 e 2016, na 

campanha de Páscoa para os alunos da escolinha do Dona Marta, em 2017 e, atualmente, junto 

à ONG TETO. 

 A parceria com a ONG TETO, organização criada em 1997, no Chile, que atua em 19 

países da América Latina e no Caribe, buscando superar a pobreza em que vivem milhões de 

pessoas nas comunidades precárias, procurando o desenvolvimento comunitário por meio da 

ação conjunta entre moradores e moradoras de assentamentos precários e jovens voluntários. 

Atualmente, no Rio de Janeiro, a organização está presente em seis comunidades: Jardim 

Gramacho, Parque das Missões, Vila Beira Mar, em Duque de Caxias, Canal de Anil e Guarani, 

em Jacarepaguá, e Portelinha, em Santa Cruz. 

 O Programa de Voluntariado Colegial, ao qual o CSVP se agregou, visa aproximar a 

realidade do jovem e da jovem estudante colegial com a realidade de comunidades que vivem 

em situação de extrema pobreza, estimulando, assim, que os alunos e as alunas se tornem 

cidadãos mais críticos e atuantes. Um dos principais e primeiros projetos de mobilização é a 

construção de moradias de emergência, que consiste em um mutirão de dois dias ou mais, 

durante os quais são construídas moradias de emergência pré-moldadas para famílias de alta 

vulnerabilidade social. 

 O CSVP participou da construção de uma moradia de emergência, em julho, e de outra, 

em novembro, por meio de duas equipes, uma para cada construção, compostas de alunos e 

alunas, de pelo menos um responsável da escola e liderada por dois voluntários ou voluntárias 

experientes da TETO, previamente capacitados para tal. 

 O desenvolvimento do projeto se deu em etapas diversas, sendo a primeira delas de 

conscientização da comunidade escolar por meio de uma apresentação do trabalho da ONG 

TETO para todos os alunos e as alunas do Ensino Médio do Colégio, em março de 2018. Em 

seguida, deu-se início à etapa de sensibilização dessa comunidade, a fim de arrecadar o dinheiro 

necessário para custear a primeira construção. Os alunos e alunas do 9º Ano e Ensino Médio do 

CSVP tinham por objetivo arrecadar R$ 7 500,00. Para tal, uma vez por semana, passavam um 

cofrinho, em formato de uma casa, nas salas, após o recreio, para recolher a doação dos que 

podiam e desejavam contribuir, dentre estes funcionários em geral. 

 Após quatro meses de campanha intensa nas salas de aula passando o cofrinho todas as 

semanas após o lanche, contando ainda com a ajuda de algumas famílias e com parte da 
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arrecadação da coleta da missa do Encontro da Família Vicentina, o objetivo foi inteiramente 

alcançado. 

 Outra etapa, em maio, consistiu numa ida à comunidade Jardim Gramacho onde uma 

equipe formada por dois professores, cinco alunos e alunas do 2º e do 3º anos do Ensino Médio, 

quatro da Educação de Jovens e Adultos e uma ex-aluna, visitou várias casas de moradores 

para fazer levantamento das suas condições de vida, assistido por voluntários da TETO. 

 Assim, representados por um grupo de dez alunos e alunas e um professor, o CSVP 

participou da construção durante o recesso escolar de meio de ano. 

 A experiência vivida por alunos, alunas, professores, professoras e responsáveis 

envolvidos foi deveras enriquecedora, conforme se pode observar nos depoimentos colhidos 

junto ao grupo, que estão apresentados no anexo 2. 

 Então, a fim de possibilitar essa vivência a outros alunos e alunas, além de amparar mais 

uma família, o CSVP envidou todos os esforços para a construção de uma nova moradia em 

novembro de 2018. As etapas para essa empreitada seguiram o mesmo modelo daquelas 

realizadas visando à construção em julho, ou seja, toda a comunidade escolar foi convidada a 

se unir à nobre causa por meio de contribuições e campanhas de conscientização e arrecadação 

de recursos. 

 A partir da venda de muitas rifas, de doces, da coleta de muitas doações durante a feira 

da qualidade de vida, com a ajuda do Bazar da Pastoral e da Comunidade Vicentina durante a 

missa, o objetivo de arrecadar quantia de R$ 8 000, 00 foi alcançado com louvor! 

 Assim, no final de novembro, foi feita a construção de uma nova casa em Vila Beira Mar, 

Duque de Caxias. 

 Ainda que possa parecer pouco e, de fato é, a construção das duas casas e o engajamento 

necessário para realizá-la foi de extrema relevância para ilustrar que se pode pensar em um país 

com menos injustiça e pobreza, partindo de ações locais, miúdas. Foi uma experiência 

transformadora vivenciada por meio da participação de diferentes atividades, envolvendo a 

comunidade escolar e os moradores e moradoras das comunidades atendidas. 

1.2. Objetivos da Prática Eficaz 

 Superar a situação de pobreza em que vivem milhões de pessoas nas favelas mais 

precárias, ajudando a promover a formação de jovens voluntários e voluntárias por meio do 

vínculo com os moradores e moradoras das comunidades, possibilitando o desenvolvimento de 

valores como solidariedade, convicção, diversidade, otimismo e excelência. 

1.3. Público Alvo Atingido 

 O projeto desenvolvido foi bastante amplo, envolvendo nas construções toda a 

comunidade escolar, com a participação mais direta de alunos, alunas e docentes do Ensino 

Médio no planejamento e na gestão e, especificamente, de alunos e alunas do 2º e 3º anos do 
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Ensino Médio, docentes, pais e responsáveis, atendendo duas famílias que viviam em condições 

de total vulnerabilidade humana nas comunidades de Jardim Camacho e Vila Beira Mar. 

1.4. Descrição das Atividades Implantadas 

Estratégia 1 - Os alunos e alunas do Ensino Médio assistiram à apresentação da ONG TETO, 

para sensibilização e estímulo à motivação. 

Estratégia 2 - A orientadora educacional, Maria Clara Borges, juntamente com o grupo de 

professores e professoras, conduziu uma profunda reflexão sobre a total integração existente 

entre o trabalho da TETO e os princípios basilares da educação vicentina. 

Estratégia 3 - Iniciou-se uma campanha de divulgação do projeto, por meio de entradas em salas 

de aula das turmas do 9º ano do Ensino Fundamental e envio de circulares para pais, 

responsáveis e funcionários do Colégio. 

Estratégia 4 - Os alunos do 9º ano e do Ensino Médio iniciaram uma campanha de divulgação 

do projeto visando à construção de uma casa no período de recesso escolar. 

Estratégia 5 – Desenvolvimento de um projeto objetivando coletar o dinheiro necessário para 

custear a construção dessa casa, passando pelas salas de aula, pelos diversos setores da escola 

e enviando circular para os pais, responsáveis e funcionários solicitando doações de dinheiro. 

Estratégia 6 – Estabelecimento de critérios para a formação da equipe de construção. 

Estratégia 7 – Coletar os produtos necessários para serem levados por cada integrante do grupo 

de construção para o local de trabalho. A saber: 

❏ 5L de água; 

❏ Protetor Solar e repelente; 

❏ Roupas confortáveis e chinelo para ficar no local que serviu de dormitório para o grupo; 

❏ Lanchinhos para serem consumidos entre as refeições; 

❏ Apetrechos para dormir (colchonete, lençol, travesseiro); 

❏ Lenços umedecidos e álcool em gel; 

❏ Talheres, copo e prato (não descartáveis); 

❏ Remédios de uso cotidiano, band-aid e esparadrapo; 

❏ Calça jeans; 

❏ Chapéu, boné ou viseira; 

❏ Galocha ou sapato fechado; 

❏ Capa de chuva transparente; 

❏ 1 martelo grande (diâmetro mínimo: 26mm); 

❏ 1 trena (de pelo menos 8m); 

❏ 1 par de luvas de construção (recomendável mais de um); 
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❏ Chave Philips e de fenda; 

❏ Capacete de segurança; 

❏ Óculos de Proteção ; 

❏ Bolsa/mochila para levar seus pertences para o terreno. 

 

2. LIDERANÇA 

2.1. Equipe Envolvida com a Prática 

 O líder do projeto foi o Coordenador Acadêmico do CSVP, André Luiz Marques, que 

contou com a intensa colaboração da Coordenação Pedagógica, da equipe de professores e 

professoras e da Associação de Pais e Mestres do CSVP. 

2.2. Participação da Alta Direção 

 O PPP do CSVP, conforme dito no início deste texto, em sua essência, trata de uma 

apresentação, descrição e objetivos que visam a ajudar a formar agentes de transformação social 

e, na medida em que as relações na Escola refletem as relações da Sociedade, sua Diretoria 

apoia e estimula a realização de projetos que propiciem a formação e a percepção do papel 

social de sua comunidade educativa, buscando reflexões sobre o empoderamento compreendido 

como construção coletiva das condições mínimas e necessárias para a atuação de pessoas e/ou 

grupos na construção de uma nova realidade. 

 É fundamental que o ser humano seja capaz de realizar mudanças, aproveitando o 

desconforto ou o incômodo do velho ou do novo para produzir respostas inéditas. Para a 

produção destas respostas sempre novas e atualizadas, o novo ser, agente de transformação 

social, precisa acolher elementos que fazem parte do seu cenário - constituído do presente, 

passado, futuro, das aptidões pessoais, recursos externos, vontade própria, emoções, 

pensamentos e ações, abertura e acolhida à demanda de outros. 

 Cumpre ressaltar a intensa participação da mantenedora do CSVP, a Província Brasileira 

da Congregação da Missão, que abraçou o projeto de tal maneira que ele hoje integra o seu rol 

de projetos sociais, o que o coloca como uma das ações da Família Vicentina. 

 

3. FOCO 

3.1. Clientes 

Duas famílias residentes em comunidades precárias, ou seja, um conjunto de um mínimo de oito 

famílias agrupadas ou contíguas, onde mais de metade da população não tem título de 

propriedade sobre a terra, nem acesso regular a pelo menos dois dos serviços básicos: água 

corrente, energia elétrica com medidor doméstico e/ou saneamento básico através da rede de 

esgoto regular. As comunidades atendidas foram Jardim Gramacho, em julho, e Vila Beira Mar, 

em novembro, 
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3.2. Alunos e Alunas 

Sem sombra de dúvidas, constituíram os principais elementos para o desenvolvimento do 

projeto, estando presentes e atuantes em todas as suas etapas. Além da divulgação em todas 

as salas de aula, abraçaram com empenho a responsabilidade com o cumprimento de cada um 

dos objetivos propostos. 

3.3. Docentes 

 Os professores e professoras de toda a escola, com especial destaque para aqueles que 

trabalham com o 9º ano do Ensino Fundamental e com o Ensino Médio, se envolveram de 

maneira muito interessante, estimulando o alunado, participando das ações visando à 

arrecadação do dinheiro e integrando as equipes de construção. Foram, por isso, essenciais para 

o sucesso das empreitadas. 

3.4. Administrativo 

 A participação dos funcionários, especialmente os que integram a Coordenação 

Comunitária, que inclui a animação pastoral e as assistentes sociais, foi parte de relevância 

central na realização de cada etapa do projeto.  

3.5. Acadêmico 

 Conforme vimos colocando desde o início desta apresentação, os projetos sociais no 

CSVP são essenciais, de modo que, no Ensino Fundamental II, são tratados por meio de uma 

disciplina integrante da grade curricular, denominada Projeto Social, além de serem trabalhados 

no Ensino Religioso, também um componente curricular, e em projetos específicos 

desenvolvidos pelo Serviço de Orientação e pela Coordenação Comunitária, sempre envolvendo 

a comunidade escolar. 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Formas de Avaliação 

 A TECHO, cuja versão brasileira é a ONG TETO, é um membro afiliado da Accountable 

Now, uma plataforma intersetorial para organizações da sociedade civil (OSCs) que operam 

internacionalmente. Ela atende aos 12 Compromissos de Responsabilidade de Padrão Global 

para a Responsabilidade das OSC, buscando respeitar os direitos humanos, ser independentes 

e trabalhar de forma ética e profissional. Isso implica um processo rigoroso de acompanhamento 

e controle dos projetos desenvolvidos pela TETO junto aos seus parceiros. 

 Outrossim, em nível escolar, foram desenvolvidos processos para o acompanhamento dos 

valores arrecadados e para a seleção dos participantes das construções (como estar no 2º ou 3º 

anos do Ensino Médio, por conta da idade mínima; participação em outros projetos sociais 

desenvolvidos pelo CSVP e questões relacionadas ao desempenho acadêmico, especialmente 

no caso da segunda construção que ocorreu próximo ao período de provas de final de ano). 
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 Para determinar a percepção do impacto causado nos participantes efetivos das 

construções, o CSVP coletou depoimentos sobre a experiência vivenciada, que são 

apresentados em anexo (os relatos foram feitos por duas pessoas, mas abarcaram em forma de 

síntese o conjunto de participantes). 

4.2. Orçamento 

 O projeto em essência tem duas grandes demandas financeiras, referentes aos valores 

necessários para a construção das casas, que foram atendidas por meio de doações, rifas e 

vendas de produtos, como doces, em eventos institucionais destinados à comunidade escolar, 

como a Feira de Cultura e Compromisso Social, ocorrida em setembro. 

 Todos os demais gastos foram custeados por meio de aportes realizados pela 

mantenedora, pela Associação de Pais e Mestres, pelo Grêmio Escolar do Ensino Médio e outras 

doações. 

4.3. Análise Financeira 

O projeto não tem fins lucrativos. 

4.4. Indicadores Acadêmicos 

Não aplicado ao projeto 

4.5. Indicadores de Produtividade e/ou de Satisfação dos Colaboradores 

A alegria, a satisfação e a realização dos colaboradores foram muito expressivas em cada etapa 

do projeto, de modo que o que fora previsto para julho foi estendido para novembro, além de ser 

incorporado ao conjunto de projetos sociais patrocinados e desenvolvidos pela mantenedora do 

CSVP. Cada meta colocada foi atingida plenamente, de modo que os objetivos relacionados ao 

desenvolvimento do agente de transformação social foram muito além das expectativas. 

4.6. Indicadores de Satisfação de Clientes 

Por meio de depoimentos, já mencionados, e de fotos da preparação, da construção e do retorno 

dos grupos, também anexas, foi possível perceber a satisfação dos envolvidos. Por questões 

internas da ONG, recomenda-se não fotografar integrantes das famílias beneficiadas pela 

construção. 

4.7. Indicadores de Captação de Cliente 

Não se aplica a este projeto. 

4.8. Resultados Obtidos Junto à Comunidade 

O resultado foi ao encontro do esperado, pois tinha por meta construir duas moradias para 

famílias residentes em comunidades precárias. 

4.9. Indicadores de Sustentabilidade 

 Comunidades precárias, em geral, são incubadoras naturais de novas ideias, iniciativas 

sustentáveis e projetos liderados pela comunidade, que estão sendo reconhecidas, cada vez 

mais, como modelos de sustentabilidade em nível mundial. 
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 Para diminuir os impactos que a indústria da construção civil causa no meio ambiente, 

especialistas apontam diversas técnicas e tecnologias, que simplificam as obras, diminuem a 

produção de entulho e utilizam mais produtos naturais. Uma alternativa para essa realidade são 

trabalhos junto a comunidades de baixa renda e em situação de risco, ensinando técnicas de 

construção de casas, da forma mais sustentável possível. 

 O trabalho da ONG começa com uma avaliação das áreas de maior vulnerabilidade social, 

gerando dados e informações sobre a população local. A partir desses dados, a ONG organiza 

um plano de ação e parte para o segundo passo: a procura pelas lideranças da comunidade. 

 Um dos focos de ação da TETO é a construção de casas, para pessoas que viviam em 

barracões feitos de papelão e madeira, feitas com peças de madeira pré-fabricadas, o que torna 

a montagem rápida e sem maiores desgastes em nível de sustentabilidade. 

4.10. Outros Indicadores de Resultados Organizacionais 

Alguns elementos reconhecidos como de suma importância para a realização e aperfeiçoamento 

do projeto foram: 

 Avaliação do projeto pelos colaboradores; 

 Avaliação realizada pela Direção e pela Mantenedora; 

 Avaliação feita pela equipe de coordenação de professores. 

 

5. LIÇÕES APRENDIDAS 

 O Colégio São Vicente de Paulo assume o compromisso utópico e a certeza da 

possibilidade de realizar o ainda não visto, o que ainda não teve lugar – a utopia. Reforça o 

desejo de concretização de um espaço de contracultura, de um tempo propício à felicidade, 

espaço semente de vida nova e tempo que permanentemente se renova, ao ajudar a formar 

Agentes de Transformação Social que se plenifiquem, plenificando outros, agindo nas estruturas 

e acolhendo cada pessoa. Este é o seu quinhão, a sua razão de ser, o seu credo. 

 O projeto foi realizado ao longo de 2018 e, conforme dito anteriormente, devido ao sucesso 

atingido, integrará o rol de projetos desenvolvidos pela Família Vicentina. Isso implica um grande 

aperfeiçoamento e aumento na captação de recursos com vistas à construção de um número 

maior de casas, o engajamento em outras etapas de gestão e planejamento do projeto, como na 

realização da enquete – questionário que determina o nível de criticidade da moradia em que 

vive a família – até a inauguração da casa construída. 

 Concluiu-se ser necessário desenvolver meios de engajar outros membros da 

comunidade escolar, como os alunos e alunas do Ensino Fundamental, em etapas que 

sustenham a construção, como a doação dos produtos requeridos para a construção. 

 Também se percebeu a importância de formalizar registros do acompanhamento e da 

avaliação em cada etapa. 
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6. AÇÕES DE CONTINUIDADE 

 Conforme dito anteriormente, o projeto além de continuar a ser realizado, contará com a 

possibilidade de engajamento de outros voluntários que não pertençam à comunidade escolar, 

mas façam parte da Família Vicentina. 

 
7. ANEXOS  

 

7.1. Relatos espontâneos dos participantes 

7.1.1 - TEXTO DO ALUNO MATHEUS BENJAMIN – 2º ANO/Ensino Médio 

Normalmente o que nós, moradores da zona sul do Rio de Janeiro, fazemos durante as férias é 

viajar, ir para a casa de amigos, festas e principalmente ir à praia, mas dessa vez decidi fazer 

diferente, pelo menos com uma parte do meu tempo livre e embarquei numa aventura nova. No 

decorrer do primeiro semestre de aula, descobri que o colégio estava fazendo uma parceria com 

a TETO, logo me interessei e quis participar do projeto, já que sempre tive vontade de fazer 

trabalho voluntário. Tínhamos como objetivo arrecadar R$7500,00, então passamos pelas salas 

do 9º ano do EM todas as semanas para conseguir o dinheiro para a construção de uma casa, 

que serviria de lar para aqueles que precisam de condições melhores e se encontram em 

situações complicadas de moradia.  

Na semana da construção fiquei muito nervoso e considerei desistir por medo do que poderia vir 

pela frente, mas ao pensar no impacto que o projeto teria criei coragem e comecei a busca por 

equipamentos necessários para levar. Chegando lá, nos alocamos em uma escola onde 

dormiríamos. Não havia camas, apenas pequenos colchões, que poderiam até ser comparados 

com o chão. Todos os voluntários se reuniram para as apresentações das equipes, e começamos 

a conhecer nossos líderes, o Peter e o Kiko. Kiko era um morador de Jardim Gramacho, que teve 

sua casa construída pela TETO, e agora ajudava a contribuir a casa de outros moradores. Fiquei 

na cabeça com algo que me disseram assim que cheguei lá, em Jardim Gramacho, que foi que 

nunca podemos nos apegar às primeiras impressões e esquecer os conceitos prévios que 

guardamos. Levei isso comigo durante toda a construção. Quando chegamos no terreno, 

conhecemos Alex e Fernanda, que seriam os futuros donos da casa. Estavam muito tímidos, 

mas insistimos em puxar assunto com eles, até que finalmente conseguimos. Alex, que nos 

ajudou com o trabalho braçal, começou a se soltar e criou uma certa confiança na gente e, com 

isso, contou várias histórias da sua vida, desde a mordida do porco até problemas familiares com 

o irmão. Já Fernanda, que era mais tímida, não se soltou muito, mas ajudou Glorinha, sua 

vizinha, a cozinhar o nosso almoço. Glorinha era uma pessoa totalmente extrovertida e adorava 

conversar com a gente, durante toda a construção botava música para a gente no seu som. 
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Nós acordávamos às 4h30 da manhã e íamos dormir em torno das 23h, o local da construção 

tinha muitas moscas, que pousavam em nossos copos e pratos de comida, passávamos o 

almoço inteiro abanando nossa refeição, porém, eu sabia que depois de alguns dias me livraria 

delas. Só então me vinha na cabeça o fato dos moradores de lá terem que conviver com elas 

24h por dia. O esforço feito era muito, tivemos muitos problemas com o terreno, cavamos três 

buracos de dois metros e trinta, sem contar o pilotis que tivemos que tirar três vezes depois de 

pronto, mas a gente não desistia de forma alguma, tirávamos forças de onde não tínhamos, o 

cansaço era extremamente grande, mas a gente sabia que não podia desistir, não podíamos 

fazer corpo mole, porque além de ser muito importante para a gente terminar, era muito mais 

importante para eles receberem a casa, pois seria ali que eles iriam morar pelos próximos anos, 

seria ali que eles iriam construir um novo capitulo de suas vidas, ali iriam realizar vários outros 

sonhos. Durante todo esse tempo que passei em Jardim Gramacho, aprendi muita coisa, mas o 

mais importante é que aprendi a dar muito mais valor para tudo aquilo que eu tenho, a todo o 

esforço que meus pais fazem para poder me dar uma vida melhor, porque enquanto alguns tem 

muito e reclamam por achar pouco, outros não tem nada, mas mesmo assim são felizes com o 

pouco que têm E POBREZA NÃO DEFINE IDENTIDADE!!!!! 

 

7.1.2 - TEXTO SIMONE FUSS – MÃE DE ALUNO E PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS 

E MESTRES 

Lições para a vida... 

Domingo foi dia de sair da bolha! Aceitei com prazer o convite de última hora para trabalhar como 

voluntária, substituindo um professor, num projeto maravilhoso chamado TETO acompanhando 

cinco adolescentes, voluntários como eu, que já haviam no final de semana anterior construído 

a tão sonhada casa de alguém! No nosso caso, era a da Fernanda e do Alex. 

Nós estávamos indo para fazer os acabamentos finais... lixar a casa toda, pintar e colocar as 

portas e janelas... 

Por mais que você se prepare, sabendo que você vai para uma comunidade que se formou em 

cima de um aterro sanitário, e que a maioria das pessoas vive em função do lixo e da reciclagem, 

que a renda é baixíssima e que a pobreza é enorme, não há como evitar o impacto quando você 

chega lá... 

O lixo está por todo o lado e faz parte de maioria das casas... 

Há moscas por todo o lado, muuuitas moscas... que pousam o tempo todo em você, na comida, 

na água... 

Há muitos animais... porcos, galos, galinhas, pintinhos, cachorros, gatos ... 

Há muitos urubus no céu sobrevoando as nossas cabeças... 

Mas há crianças com sorriso no rosto, que jogam bola no campinho e soltam pipa! 



12 

Crianças como o Carlos que tentou me "enganar" quanto à idade, mas para o azar dele, sou 

dentista e a sua idade estava estampada nas “janelas” de seu sorriso ... disse ter 10 ... eu duvidei 

e retruquei que deveria ter 6/7, 8 no máximo! Com o mesmo sorriso disse que tinha 7, mas que 

já sabia escrever e, orgulhoso, escreveu seu nome no esparadrapo que estava cobrindo uma 

bolha na minha mão! Ganhei seu autógrafo e disse que ia guardar até ele realizar seu sonho e 

virar um jogador famoso! 

A capacidade das crianças de sonhar é maravilhosa! 

Há pessoas, como a Glorinha, a vizinha da Fernanda e do Alex, que com sua casa feita de lona, 

pedaços de madeira e restos encontrados por aí nos tocam fundo o coração, com sua alegria, 

sua vontade de ajudar e seu bom humor! Colocou música para nós, nos emprestou seu 

“banheiro”, serviu um suco de maracujá geladinho e nos fez um almoço maravilhoso, que 

comemos com prazer e confesso que com um pouco de culpa. Culpa porque ela estava dividindo 

o que não tinha sobrando... e eu não podia recusar e nem me oferecer para pagar... seria uma 

desfeita e Glorinha não merece nenhuma desfeita! Merece sim muitos beijos, abraços e carinho! 

Merece uma casa e, se Deus quiser, quero ajudar a construir essa casa e depois de construí-la 

quero dançar novamente com ela e seus cachorros! Que momento feliz aquele! Eu e Glorinha 

pulando ao som de um funk altíssimo, que confesso não é o meu tipo de música, e os cães dela 

pulando em cima da gente numa dança engraçada e diferente! 

Você volta pra casa com o corpo pesado, mas a alma leve... pensando que nunca mais vai 

reclamar de nada, pois se Glorinha, Alex, Fernanda e Carlos e tantos outros não reclamam, você 

não tem nenhum direito... 

Você volta com a história deles marcada na sua alma... volta querendo mudar o mundo ou no 

mínimo mudar a vida de mais alguém... ser um agente transformador... 

Volta triste com o abismo social, a situação de pobreza, afinal Jardim Gramacho é logo ali, a 

duas horas do seu “mundo” e a realidade deles está a anos luz da nossa... a situação de pobreza 

daquelas pessoas é uma realidade que muitos não imaginam estar tão perto, quase na sua 

esquina... 

Volta dando valor a pequenas coisas do seu cotidiano e principalmente à coisa mais importante 

da vida, as pessoas! Que pessoas maravilhosas conheci este domingo! Não só os moradores, 

mas os outros voluntários, jovens e adultos que pararam pra olhar para o lado e enxergaram a 

realidade que ninguém quer enxergar e tiveram a coragem de sair da proteção de suas bolhas e 

se tornaram agentes de transformação social! 

Obrigada, Colégio São Vicente e TETO, por transformarem a minha vida! 

 

7.2 Fotos 

7.2.1 – Apresentação do projeto para alunos, alunas, professores e professoras 
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7.2.2 – Circulares de divulgação do projeto 

1ª) Prezados/as Responsáveis, 

Nos dias 21 e 22 de julho de 2018, alunos, alunas e professores do Colégio São Vicente de Paulo 

participarão da construção de moradias de emergência com o TETO, na comunidade de Jardim 

Gramacho, em Duque de Caxias-RJ. Abaixo, apresentaremos alguns aspectos dessa atividade 

e o nosso trabalho com colégios. 

Sobre o TETO: 

O TETO é uma organização presente na América Latina e no Caribe que busca superar a 

situação de pobreza em que vivem milhões de pessoas. O trabalho do TETO procura o 

desenvolvimento comunitário por meio da ação conjunta entre moradores/as de assentamentos 

precários e jovens voluntários/as. Atualmente, no Rio de Janeiro, a organização está presente 

em 6 comunidades: Jardim Gramacho, Parque das Missões, Vila Beira Mar, em Duque de 

Caxias, Canal de Anil e Guarani, em Jacarepaguá e Portelinha, em Santa Cruz. 

Sobre o Programa de Voluntariado Colegial: 

O Programa de Voluntariado Colegial visa aproximar a realidade do/a jovem estudante colegial 

com a realidade de comunidades que vivem em situação de extrema pobreza, estimulando, 

assim, que os alunos e as alunas se tornem cidadãos mais críticos e atuantes. Um dos principais 

e primeiros projetos de mobilização é a construção de moradias de emergência, que consiste em 
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um mutirão de dois dias ou mais, durante os quais são construídas moradias de emergência pré-

moldadas para famílias de alta vulnerabilidade social. 

A comunidade: 

O bairro de Jardim Gramacho possui em torno de 5000 famílias e sua expansão foi em função 

da abertura de um lixão clandestino em 1976. Na época, diversas/os moradoras/es de outras 

regiões se instalaram no bairro de forma temporária para trabalhar como catadores e, aos 

poucos, muitas/os foram formando residência no local. Em 1992, o então maior lixão a céu aberto 

da América Latina foi transformado em um aterro controlado. Em 2012, o aterro foi 

definitivamente fechado, e a maioria das famílias residentes perdeu sua principal fonte de renda. 

O TETO atua na comunidade desde 2013 e em meados de 2015 foi realizado o Olhar 

Participativo, no qual as/os moradoras e moradores apresentaram seus sonhos para a 

comunidade: água, luz e educação. Formaram-se grupos de trabalho (GT) para desenvolver 

esses temas e do GT de Educação surgiu a ideia de uma biblioteca comunitária. A construção 

da biblioteca aconteceu em sistema de paridade, isto é, para cada morador/a construindo, um/a 

voluntária/o ajudando. A inauguração oficial aconteceu no final do ano de 2017 com uma oficina 

de graffiti para colorir as paredes externas.  

Sobre a Construção: 

A Construção 1807-RJ (Construção de Julho de 2018 no Rio de Janeiro) vai ocorrer nas 

comunidades Colômbia, Jardim Gramacho e Vila Beira Mar, e 33 famílias vão construir um novo 

lar mais digno para poderem voltar a sonhar. Jardim Gramacho (comunidade em que os/as 

alunos/as vão construir) terá 17 lares construídos com aproximadamente 200 voluntários/as 

mobilizados/as, incluindo alunos e aluno/as do Colégio Cruzeiro.  

O Colégio São Vicente de Paulo participará da construção de 1 moradia de emergência, cuja 

cada equipe será composta de alunos/as, pelo menos um/a responsável da escola e liderada por 

2 voluntários/as experientes do TETO, previamente capacitados/as. 

Os voluntários e as voluntárias serão levados/as até as comunidades por ônibus fretados pelo 

TETO na sexta-feira (20/07), à noite e retornarão da atividade no domingo (22/07), à noite, por 

volta de 21h.  

O ponto de encontro dos/as voluntários/as será às 19:00h no dia 20/07 em local ainda a ser 

confirmado. A volta está prevista para o dia 22/07, às 21:30h, na Rua Teresa Guimarães, 25 – 

Botafogo - RJ.  

Check-list de tudo o que os alunos precisam levar: 

 5L de água; 

 Protetor Solar e repelente; 

 Roupas confortáveis e chinelo para ficar na escola; 

 Lanchinhos para serem consumidos entre as refeições; 
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 Coisas para dormir (colchonete, lençol, travesseiro); 

 Lenços umedecidos e álcool em gel; 

 Talheres, copo e prato (não descartáveis); 

 Remédios de uso cotidiano, band-aid e esparadrapo; 

O que levar para construir de fato:   

 Calça jeans - uso obrigatório; 

 Chapéu, boné ou viseira - considere este item como obrigatório; 

 Galocha ou sapato fechado - uso obrigatório; 

 Capa de chuva transparente; 

 1 martelo grande (diâmetro mínimo: 26mm); 

 1 trena (de pelo menos 8m); 

 1 par de luvas de construção (recomendável mais de um); 

 Chave Philips e de fenda; 

 Capacete de segurança - uso obrigatório; 

 Óculos de Proteção - uso obrigatório;  

 Bolsa/mochila para levar seus pertences para o terreno. 

OBS: É essencial que o voluntário contribua com 5 litros de água potável para a construção! 

As comunidades contam com pouca distribuição deste recurso e precisamos desta contribuição 

para ajudar no preparo dos alimentos e abastecimento de água às equipes durante toda a 

construção. 

Contatos durante a construção: 

• Chefes de Escola:  Maria José Pimentel Teixeira (Vó Maria) - (21) 99262-1145; e João 

Guilherme Bastos - (21) 97925-8402 

• Coordenadora de Trabalho da Construção de Julho: Érika Moulin - (21) 99721-8584 

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com:  

Diretor operacional (RJ): João Gravino – (21) 98206-3222 | e-mail: joao.gravino@teto.org.br   

Coordenador/a de Parcerias com Colégios (RJ): Carolina Furtado (21) 982997510 e  Mateus 

Cabral (21) 986063111 | e-mail: colegios.rj@teto.org.br 
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2ª) Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2018 

“A perfeição não consiste na multiplicidade  

das coisas feitas, mas no fato de serem bem feitas” 

(São Vicente de Paulo) 

Prezados pais e responsáveis, 

O Colégio São Vicente de Paulo, coerente com sua missão de educar para a transformação 

social, firmou uma parceria com a ONG TETO, que desenvolve um trabalho sério e já consagrado 

por cinco estados brasileiros e em alguns países da América Latina. 

Em seu “Projeto Escola”, a TETO leva um grupo de dez alunos, além de um professor, no intuito 

de construir uma casa digna para uma família de extrema vulnerabilidade social. Esta construção 

acontece durante um final de semana, quando todos participarão do processo imersos em uma 

comunidade de nosso estado. 

Para que o projeto seja viabilizado, entretanto, nossos alunos precisam realizar, juntamente à 

comunidade local, uma campanha para arrecadar o valor de custo da casa, que atualmente gira 

em torno de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos Reais). 

No primeiro semestre, o colégio já participou da construção de uma casa em Jardim Gramacho, 

com um grupo de alunos dos 2º e 3º anos do Ensino Médio, tendo sido uma experiência muito 

enriquecedora. E, para oportunizarmos esta vivência a outros alunos e ampararmos mais uma 

família, pretendemos construir uma nova moradia em novembro de 2018.  

Para tanto, convidamos a todos a se unir nesta nobre causa através de contribuições e 

campanhas de conscientização e arrecadação de recursos. As doações deverão ser colocadas 

em um envelope e entregues às equipes Comunitária e de Pastoral.  

Para saber mais sobre a TETO, acesse o site: www.techo.org/paises/brasil. Caso queira visitar 

o blog do projeto, com mais informações sobre a primeira casa construída, acesse:  

http://projeto9ano-csvp.blogspot.com. 

Na certeza de que não basta fazermos apenas o bem, mas “precisamos fazer bem o bem”, 

agradecemos a parceria de todos que puderem nos auxiliar nesta grande empreitada. 

Atenciosamente, 

Laura Régent 

Coordenação Comunitária, Pastoral e Serviço Social 

Pe. Agnaldo Aparecido de Paula 

Diretoria 
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7.2.3 – Construção das casas 
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