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                             Resumo 
        Este projeto de ação social prevê o trabalho  

voluntário desenvolvido em parceria com a Organização 

Internacional TETO, a qual visa a promover a melhoria 

da qualidade de vida das pessoas empobrecidas.  

  As ações previstas são realizadas segundo a demanda 

da comunidade com que o TETO pretende contribuir. A 

aluna, ao lado de outros voluntários, desenvolve 

semanalmente ações sociais, voltadas às famílias   

carentes. A Organização TETO tem uma história 

consolidada, iniciada há mais de quinze anos em países 

da América Latina e Caribe, com iniciativas que 

contemplam desde a organização das famílias que não 

possuem moradia até a educação das crianças, passando 

pela captação de recursos e a construção de casas popu- 

lares. Os objetivos desse projeto são o de sensibilizar a 

aluna pesquisadora para os problemas sociais, contribuir 

para a formação integral da aluna, visando ao 

desenvolvimento de suas habilidades e competências, 

além de provocar mudanças na realidade nacional. 

  

 

                            Introdução 
      A partir de uma ação que prevê o desenvolvimento 

do que O TETO afirma serem “valores” - solidariedade, 

convicção, excelência, diversidade e otimismo  

(http://www.techo.org/paises/brasil/) -, a aluna desen- 

volve uma ação conjunta com voluntários e  moradores 

da comunidade, para melhorar os assentamentos  

precários em que vivem. 

A função da aluna é a de escutar, dialogar e 

intervir no contexto de acordo com as metas traçadas 

pela comunidade. Há diversos exemplos bem sucedidos 

relatados no site da Organização TETO  

(http://www.techo.org/paises/brasil/), que evidenciam a 

necessidade de ampliar as ações desenvolvidas nas 

periferias.  

 

Metodologia 
Para desenvolver a ação social de modo 

consciente, a aluna se apropriou de textos sobre a 

Organização Internacional TETO e passou a integrar a 

equipe fixa do voluntariado. As práticas realizadas 

seguem um padrão básico, que parte da escuta da 

comunidade, do mutirão de visitas, da organização das 

famílias e do diálogo com os líderes comunitários. Há, 

nesse momento, as mesas de trabalho nas quais líderes 

comunitários, jovens voluntários, moradores,  

funcionários da Organização identificam,   

conjuntamente,  possíveis soluções para as necessidades 

prioritárias da comunidade. Depois dos acordos entre 

todas as partes envolvidas, o trabalho se inicia, com a 

parceria entre as famílias e os voluntários. Busca-se 

regularizar as propriedades, construir casas  

emergenciais, instalar ou desenvolver os serviços  

básicos e as instalações, implantar projetos educacionais 

para jovens e adultos, além de promover o diálogo junto 

às diversas instâncias envolvidas. Como voluntária fixa, 

a aluna visita a comunidade todos os domingos,  

participando das mesas de trabalho em conjunto com os 

moradores e trabalhando nos projetos implantados por 

ambos. Todas as práticas são acompanhadas pela  

orientadora do projeto e a orientação dos coordenadores 

por cada ação social. 

 

 
 

Conclusões 
       Vivenciando de perto o sofrimento da população 

carente, em parceria com o TETO, a aluna pôde 

desenvolver a sensibilidade para os problemas sociais, 

reconhecendo outros olhares sobre o entendimento do 

que é uma comunidade e do impacto da pobreza nas 

relações humanas. Apesar de ser difícil mensuraras 

transformações na subjetividade da aluna, é evidente a 

ampliação da sua consciência crítica sobre a realidade e 

do seu papel como cidadã. Paralelamente, a bolsista 

procurou desenvolver um olhar científico para as ações 

sociais por meio da aproximação entre a teoria e a 

prática, ao compor relatos de experiência, os quais, em 

última instância, contribuem para a reflexão sobre as 

problemáticas experimentadas. Além disso, é possível 

ampliar as iniciativas do Centro Universitário da FEI 

junto às pessoas que vivem em estado de pobreza e 

sensibilizar a sociedade para tamanha desigualdade 

social.  
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