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Missão Peixes 

 

Apresentação 

 A Missão Peixes usa a ferramenta de Diagnóstico Social como instrumento de 

pesquisa sobre comunidade em que se pretende realizar alguma ação de 

desenvolvimento comunitário ou aprimorar as existentes, tendo como balizador o 

desenvolvimento comunitário cristão. Coleta-se dados gerais como quantidade de 

moradores, escolaridade, faixa etária, entre outros, que possam guiar essas futuras 

ações. Nesta oportunidade o local de ação é a comunidade do Jaracaty 2, São Luis, 

Maranhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificativa 

 Um dos princípios sobre os quais nossa ONG trabalha é o da integralidade do 

ser humano, ou seja, compreender e dar importância as suas diversas necessidades. 

Não há lógica sã em oferecer a alguém aquilo que ela não reconhece que lhe falta. 

Entendemos que isso é parte da vivencia cristã, pois assim também fazia Jesus. Nesse 

sentido, nasce uma preocupação: como ser de fato relevante numa comunidade, 

executando ações e intervenções que então sinalizarão o Reino de Deus? 

 Entendemos que o Diagnóstico Social é uma ferramenta para sobrepujar 

impressões intuitivas. Geralmente essas impressões estão mais intimamente ligadas às 

sensações que podemos ter ao observar cenas numa comunidade do que às realidades 

e necessidades mais relevantes da região determinada para a aplicação da ferramenta. 

 Na comunidade do Jaracaty 2 (esta é uma notação extra-oficial, sendo uma 

denominação criada pelos próprios moradores, mas não reconhecida pelo Estado), São 

Luiz, Maranhão, está instalado um projeto intitulado Instituto Casa que vem realizando 

um trabalho de cunho sócio-cristão através de aulas de reforço escolar, ballet, 

reuniões, projeto Pinta Casa (projeto de renovação visual das casas com pintura), entre 

outras ações. Há 6 (seis) anos, Dhosef Gutierrez coordena a unidade no Jaracaty e 

compreendeu a necessidade de conhecer, com mais clareza e realismo, como é e o 

que pensa a comunidade em que realiza seus trabalhos. 

 Não há conhecimento de nenhum levantamento de dados sobre essa 

comunidade, por parte de nenhuma organização (estatal ou não), que possa direcionar 

qualquer esforço de melhoria com base em dados extraídos.  

 Desse modo, a Missão Peixes, a convite do Instituto Casa, realizou o diagnóstico 

social INFORMAL no denominado Jaracaty 2, a fim de esclarecer o quadro das 

demandas locais mais expressivas. O foco desta ação é dar voz às pessoas e trazer a 

discussão suas queixas, necessidades e observar como o morador vê sua própria 

realidade com a finalidade de juntos promover ações de melhorias locais.     

  

 

 

 

 



Metodologia 

 Nossa pesquisa tem caráter informal, ou seja, os dados gerados não possuem 

validade enquanto levantamento demográfico, uma vez que não conta com 

profissionais habilitados e nem se propõe a tal finalidade. 

A realização da coleta de dados do Diagnóstico Social foi distribuída em 4 

(quatro) dias dentro de uma semana. Foi realizada por duplas de voluntários de casa 

em casa. Entendemos a necessidade de interferência mínima sobre os dados e por isso 

os voluntários são previamente instruídos a respeito de como realizar uma coleta 

imparcial. Foi utilizado um questionário intitulado Instrumento de Pesquisa Domiciliar, 

elaborado a partir dos relatos e hipóteses de demandas sinalizadas pelo Instituto Casa 

que pode ser analisado no Anexo 1.  

 Após a coleta, os dados foram registrados e compilados em plataforma digital, 

no programa Microsoft Office Excel atualizado. Foram gerados gráficos que facilitem a 

análise e levem a interpretações estatísticas sobre a impressão dos moradores e sobre 

suas realidades, arquivo encontrado no Anexo 2.  

Será realizada uma devolutiva à população local para que esta reflita sobre as 

informações obtidas e possa propor e executar melhorias e soluções próprias, a fim de 

que os projetos sociais sejam cooperadores nas mudanças que a própria comunidade 

passa a entender como necessárias.  

Área do diagnóstico 

 A comunidade contemplada pela ação é intitulada Jaracaty 2. É situada bem 

próxima ao centro de São Luiz, atrás do condomínio Residencial Pleno, próximo ao São 

Luis Shopping. A área é considerada ocupação irregular (área de risco) e por isso, a 

prefeitura não a considera como bairro. Por esse motivo o Estado não tem 

responsabilidade quanto a gerar infraestrutura para este local, mas possui, por outro 

lado, responsabilidade com as pessoas moradoras.  Há uma iniciativa estatal de êxodo 

da população. As moradias novas estão situadas em um bairro chamado Maracanã. 

Foram construídas através do PAC do Governo Federal em parceria com a Caixa 

Econômica Federal e outros bancos. O programa Minha Casa Minha Vida direciona 

uma parte desses imóveis a pessoas em situação de risco. Alguns moradores já foram 

cadastrados pela prefeitura e contemplados pela aquisição das mesmas. 

 Na comunidade, a maioria das casas (em torno de 400) está sustentada em 

palafitas sobre área de mangue e uma menor parte está sobre solo firme. Não há 

saneamento básico e o esgoto residencial é lançado abaixo das casas, bem como boa 

parte do lixo produzido pela comunidade. Nessas áreas de palafita as ruas são estreitas 

(suportam a passagem de uma ou duas pessoas simultaneamente) suspensas em 



madeiras, assim como as casas. Entretanto o material é frágil, improvisado de modo 

amador e muitos já se acidentaram em virtude da baixa qualidade estrutural. Em 

épocas chuvosas e de cheia da maré ocorrem alagamentos tanto na parte de solo 

firme quanto nas palafitas e muito lixo e poluição percorre as ruas e as casas. 

 Existe uma área central na comunidade, em solo firme, em frente a uma igreja 

evangélica que pode ser usada como ponto de referência no local. Nessa área há 

grande quantidade de entulho e lixo acumulada, oferecendo risco e desconforto visual 

para os moradores e, especialmente, para as crianças. 

 É notável a presença de muitos animais que transitam entre as casas, ruas e o 

mangue e com isso aumentam a exposição dos moradores a doenças infecto-

contagiosas. 

Em suma, existem muitos aspectos que tornam a população do Jaracaty 2 

vulnerável e carente de intervenções sociais e educativas. É, portanto, evidente a 

validade das ações propostas neste documento. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

Visão dos moradores sobre a comunidade 

 Visão geral 

É importante conhecer a visão dos próprios moradores a respeito da 

comunidade. Após todas as entrevistas identificamos que 30% da comunidade a vê 

como um ótimo lugar para morar, sem problemas e sem necessidades de melhorias. 

47% dos moradores vê a comunidade como um lugar agradável, que engloba 

problemas, mas não prejudica a vivência no local. 18% dos moradores diz que a 

comunidade é um lugar com muitos problemas que dificultam a permanência no local 

e exaltam a vontade de sair do Jaracaty. 

 Pontos positivos da comunidade 

Em relação aos aspectos positivos do Jaracaty, 23% dos entrevistados citaram o 

fato de a comunidade ficar próxima ao centro da cidade, facilitando o acesso às 

escolas, unidades de saúde e comércio. Em segundo lugar, 15% dos entrevistados 

relataram que a comunidade é um ambiente tranquilo. Entretanto, muitos moradores 

citaram que essa realidade é recente, visto que o bairro já foi violento em outro 

momento. Em seguida, 14% dos entrevistados relataram como ponto positivo o bom 

relacionamento entre a vizinhança. Dentre os 30 aspectos positivos citados pelos 

entrevistados, além dos três acima, outros ganharam expressividade: não pagar água e 

energia, não pagar aluguel e ser uma comunidade segura.  

 Principais problemas 

Dentre os 45 tópicos apontados pelos moradores da comunidade, três se 

evidenciam. Em primeiro lugar, com 11% a violência geral composta por roubos, 

agressões e outros elementos; em segundo lugar, também com 11%, a falta de 

saneamento básico; e em terceiro lugar, com 10%, o uso de drogas. Além desses, 

alguns problemas apontados foram: falta de pavimentação, pontes em péssimo estado 

de conservação, educação de baixa qualidade, saúde precária e outros, estes 

compõem os 68% restantes. 

Educação 

 Existem 124 pessoas na comunidade, entre 22 e 60 anos, que pararam os 

estudos no ensino fundamental; 102 pessoas entre 4 e 14 anos cursando essa mesma 

etapa. Facilitar o acesso à educação a fim de ajudar a comunidade a concluir seus 

estudos é fundamental para o desenvolvimento intelectual e crítico dos moradores. É 

mais provável que com mais instrução haja mais autonomia, empoderamento e 



capacidade de melhoria de vida. Por conta dos dado apresentados, a educação é vista 

com um problema a ser superado na comunidade. 

Saúde 

 Problemas relacionados à saúde foram sinalizados 219 vezes pelos moradores. 

Alguns dos problemas são: uso de drogas, falta de saneamento básico, sujeira, moradia 

inadequada, entre outros.  

Mobilidade 

 24 pessoas se queixaram sobre as más condições das pontes de palafitas e 

relataram que já houve acidentes com moradores. Há de ressaltar que alguns 

moradores são portadores de deficiência sensorial/física e encontram dificuldades de 

caminhar fora de casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perfil da comunidade 
 

 Faixa etária 

Identificamos que 36% da comunidade é composta por indivíduos de 22 à 40 anos 

de idade; 20% de 4 à 14 anos de idade; 17% de 41 à 60 anos de idade; 15% de 15 à 21 

anos de idade; 9% de 0 à 3 anos de idade; e 3% mais de 61 anos de idade. Com isso 

chegamos a conclusão de existir uma comunidade jovem e com baixo numero de 

idosos. 

 Religião 

Após todas as entrevistas identificamos duas grande concentrações de publico 

religioso presentes na comunidade. 47% do total entrevistado se denomina católico e 

40% evangélico, sendo 1 % testemunha de Jeová. 12% dos entrevistados diz não ter 

religião.  

 Média de moradores por residência 

Em relação à quantidade média de moradores por casa, 50% dos entrevistados 

responderam que moram com 2 ou 3 pessoas em suas casas; 30% responderam que 

moram com 4 e 5 pessoas; 12% responderam que moram com 6 ou mais pessoas e 9% 

responderam que moram sozinhos. Obtivemos uma média de 3,3 pessoas por 

residência. 

 Migraram de outra comunidade 

72% da comunidade relata ter migrado de outras localidades, sendo que 28% diz 

ter nascido na comunidade Jaracaty. Grande parte dos que migraram vieram das 

localidades: Liberdade, Camboa, São Bento e Alcantara. 

 Renda Média Familiar 

Em relação à renda familiar, 43% dos entrevistados responderam viver com ½ a 1 

salário mínimo por mês (R$62.000 mensais calculados a partir do maior valor da 

variável). 27% dos entrevistados responderam viver com 0 a ½ salário mínimo 

(R$19.500 mensais calculados a partir do maior valor da variável). 16% dos 

entrevistados responderam viver com 1 a 2 salários mínimos por mês (R$48.000 

mensais calculados a partir do maior valor da variável). 11% dos entrevistados 

responderam viver com 2 a 3 salários mínimos por mês (R$48.000 mensais calculados 

a partir do maior valor da variável). 3% dos entrevistados responderam viver com mais 

de 3 salários mínimos (R$20.000 mensais). 



Ainda sobre a renda familiar, os entrevistados foram perguntados sobre quem é o 

provedor da renda. 34% dos entrevistados responderam que a renda é advinda de 

uma mulher da casa, enquanto 25% que a renda é advinda de um homem da casa. 11% 

responderam que a renda é advinda da mãe e 10% que a renda é advinda do filho. 

Com menor expressividade alguns entrevistados responderam que a renda é advinda 

do irmão, pai, avô, genro, ex-marido, cunhado e sogra. 

 Principais profissões 

Dentre as 50 profissões exercidas na comunidade três se destacam. Em primeiro 

lugar, com 20% do total entrevistado foi auxiliar de serviços gerais; em segundo lugar, 

com 10% comerciantes; e em terceiro lugar, com 9% pedreiro. Além dessas, vendedor, 

segurança, porteiro e cozinheira também foram citados como atividades de sustento 

exercidas na comunidade.  

 Benefícios 

Dentre os 59% que responderam receber benefícios, 66% relataram ser o Bolsa 

Família, seguido por 16% de aposentadoria e 8% de pensão 

paternidade/maternidade. De forma menos expressiva alguns entrevistados relataram 

receber auxílio-doença, benefício por deficiência, seguro-desemprego, pensão 

falecimento, PAC e aluguel social. 

 

Panorama Educacional 

Creche 

Dos entrevistados, 71% das crianças em creche tem entre 0 a 3 anos e 29% 

entre 4 a 14 anos. 

Ensino fundamental 

Cursando: 81% tem entre 4 e 14 anos; 14% entre 15 a 21 anos e 5% entre 22 e 

40 anos. 

Incompleto: 40% tem entre 22 a 40 anos; 39% entre 41 a 60 anos; 11% entre 15 

a 21 anos; 6% acima de 61 anos e 4% entre 4 e 14 anos. 

Completo: 65% tem entre 22 a 40 anos; 25% entre 41 e 60 anos; 5% entre 15 a 

21 anos e 5% acima de 61 anos. 

 



Ensino Médio 

Cursando: 75% tem entre 15 a 21 anos; 19% entre 22 a 40 anos e 6% entre 41 a 

60 anos. 

Incompleto: 67% tem entre 22 a 40 anos; 22% entre 15 a 21 anos e 11% entre 

41 a 60 anos. 

Completo: 69% tem entre 22 a 40 anos; 16% entre 15 a 21 anos e 15% entre 41 

a 60 anos. 

Ensino superior 

Cursando: 73% tem entre 22 a 40 anos e 27% entre 15 a 21 anos. 

Incompleto: 75% tem entre 22 a 40 anos e 25% acima de 61 anos. 

Completo: 67% tem entre 22 a 40 anos e 33% acima de 61 anos. 

Nunca estudou 

Dentre os entrevistados, 50% dos que relataram nunca ter estudado tem entre 

41 a 60 anos; 27% acima de 61 anos; 14% entre 22 a 40 anos e 9% entre 15 a 21 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desejos de melhoria para a comunidade 

Dentre os 29 fatores citados pelos moradores entrevistados três foram 

evidenciados. Em primeiro lugar com 20% do total entrevistado o principal desejo é da 

implantação de alguma unidade de saúde. Esse termo variou entre hospitais, upa e 

posto de saúde. Em segundo lugar com 14% existe o desejo da construção de uma 

praça. E em terceiro lugar com 14% do total relataram a necessidade da construção de 

escola pública. Além desses, também foram citados cursos, quadra poliesportiva, 

creche e alguma liderança comunitária. 

Atividade de Lazer 

De 192 pessoas, apenas 66 (34%) reconhecem haver alguma atividade de lazer 

na comunidade. Entre essas, 39 reconhecem o Instituto Casa como principal 

oferecimento de lazer. 152 pessoas (79%) gostariam que houvesse uma nova 

atividade, dentre as quais se destacam: quadra esportiva, parquinho infantil e 

academia publica. 

Líder comunitário 

De acordo com os dados, apenas 22% (42 de 188) dos entrevistados sabem da 

existência de reuniões da associação de moradores no bairro. Desse total, 45% (10 de 

42) sabem que a mesma é situada do outro lado da avenida, e 55% (22 de 42) 

entendem que as reuniões ocorrem no Instituto Casa. 23% não sabem onde ocorrem. 

Apesar disso, 6% dos entrevistados pedem por uma liderança comunitária e 2% 

gostariam que a comunidade fosse mais unida. Existe, portanto, uma parcela que 

entende este caminho para facilitar as melhorias e dar voz significativa aos moradores. 

Sonhos dos moradores 

Dentre os 46 sonhos relatados pelos moradores, os três principais tem relação 

ao desejo do êxodo da comunidade. Em primeiro lugar com 33% do total entrevistado 

o sonho é ter a casa própria de alvenaria fora da comunidade. Em segundo lugar com 

8% o desejo é ter melhor condição de vida. E em terceiro lugar com 7% manifestaram 

o desejo de  sair do Jaracaty acompanhado do anseio de ver os filhos encaminhados. 

Além desses foram citados também: fazer faculdade, arrumar um emprego e 

melhorar/terminar a casa em que habita. 

 

 



Discussão e possíveis soluções 

 A partir dos dados levantados foi possível cruzar tais informações (faixas 

etárias, escolaridade) com as demandas sinalizadas pelos moradores (o que gostariam 

que tivesse na comunidade, principais problemas pontuados por eles, etc). Desse 

modo, listamos, até então, algumas questões que entendemos merecer atenção e 

propomos quais atores sociais podem se envolver nas ações interventivas.  

Liderança comunitária 

 Destacamos esta questão inicialmente, pois entendemos se tratar de um 

aspecto chave para os demais, uma vez que será necessária mobilização da 

comunidade em união e interação facilitada com as autoridades para execução das 

ações de mudança propostas, bem como daquelas que porventura os próprios 

moradores propuserem. 

 Há uma falta de envolvimento e informação muito expressiva a esse respeito, 

acompanhando a tendência nacional de desinteresse político da população e a falta de 

iniciativas públicas relevantes de empoderamento da cidadania. Há uma lacuna muito 

grande entre as queixas e demandas da comunidade e as autoridades que são 

responsabilizadas constitucionalmente pelas situações locais.  

 Propomos as seguintes ações: 

 Realizar uma reunião no Instituto Casa para eleição de um líder 

comunitário; 

 Buscar parceria com o PROERD para trabalhar com crianças na 

prevenção do uso de drogas e violência (106 sinalizações de problemas 

relacionados a drogas e violência); 

 Promover movimentos de conscientização ambiental e cuidados com o 

meio-ambiente para crianças e adultos, somado à valorização de datas 

como Dia da Água, Semana do Meio-Ambiente, Dia da Árvore em 

campanhas (110 queixas de problemas relacionados ao meio-ambiente 

e como eles afetam a saúde da população); 

 Procurar parcerias com o SEBRAE para ter acesso a palestras ou cursos 

de gestão financeira, conscientizando a comunidade a gerir sua renda 

de forma adequada; 

 Estruturar um balcão de serviços no Jaracaty, um sistema de cadastro de 

seus trabalhadores autônomos que facilite o acesso e valorize a mão de 

obra local; 



 Estruturar um ponto de informação que forneça esclarecimento sobre 

benefícios estatais como bolsa família, leis trabalhistas, aposentadoria e 

outros recursos. 

Educação 

Mediante aos dados descritos nos resultados, propomos: 

 Ponto Inteligente: um programa de direcionamento a todos que querem 

terminar o ensino médio, ingressar na faculdade ou realizar algum curso 

profissionalizante. Criar cartilhas de orientação explicando o que é o 

FIES, PRONATEC, PROUNI e ENEM. 

Saúde 

Mediante aos dados descritos nos resultados, propomos: 

 Realizar uma Ação de Saúde por semestre, oferecendo serviços médicos 

e odontológicos; 

 Realizar reuniões com profissionais da área saúde para a prevenção da 

gravidez na adolescência, e no dia 26 de setembro (dia do combate à 

gravidez na adolescência) organizar uma Blitz Alternativa na 

comunidade; 

 Criar um programa que conscientize a comunidade sobre a importância 

da higiene geral. 

Mobilidade 

Mediante aos dados descritos nos resultados, propomos: 

 Mobilizar a população e o Instituto Casa para obter recursos e materiais 

a fim de corrigir, pelo menos, os pontos críticos; 

O Projeto CASA junto com os alunos da UEMA pode desenvolver um projeto de 

melhoria para a ponte. 

Feira Itinerante de Agricultura Familiar 

 A renda dos moradores que são vendedores de alimentos é, segundo alguns 

relatos, limitada pela pequena dimensão da dinâmica de mercado local. Existe também 

a queixa de pouca oferta de variedade alimentícia. Assim, a comunidade pede por 

feira. Nesse sentido propomos: 



 Desenvolver a Feira Itinerante Familiar junto à Prefeitura ou outros 

parceiros, com o intuito de expandir o comércio local e oportunizar 

vendas fora do bairro aos comerciantes da comunidade. Isso ampliará 

seus alcances de mercado consumidor; 

 Promover a Feira Livre, iniciativa na qual moradores e o Instituto Casa 

vão ao Ceasa recolher alimentos descartados por não estarem bem 

apresentáveis para venda mas que ainda estejam em boas condições de 

consumo. Esses alimentos vão ser distribuídos gratuitamente para a 

comunidade. 

Atividade de Lazer 

 A partir dos dados descritos nos resultados, propomos: 

 Mutirão para revitalização do campo com subsequente início de uma 

escolhinha de futebol (22% pedem por quadra esportiva); 

 Procurar parceria com alunos da UEMA para elaboração de um projeto 

de praça ecológica com academia ao ar livre, playground e alunos do 

projeto plantando árvores. Também é válido que na praça existam 

placas informativas sobre tempo de decomposição de cada lixo 

reciclável descartado nas lixeiras da praça (47% pedem por praça). 

Os moradores também relatam a necessidade de uma escola pública mais 

próxima e de uma unidade de saúde. Entendemos que há necessidade de pleitear 

junto ao governo essas colocações. A instituição de um líder comunitário auxiliará na 

relação entre a comunidade e o governo, a fim de sanar questões de ordem pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusão 

Apesar de todos os desejos citados pelos moradores, é importante ressaltar 

que a comunidade Jaracaty 2 é considerada uma área de ocupação irregular e por esse 

motivo o Estado não tem responsabilidade quanto a gerar infraestrutura para este 

local. Por outro lado, o Estado tem responsabilidade com os moradores, visto que pelo 

artigo 6º da Constituição Federal de 1988, são direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. 

Há também a necessidade de conhecimento dos moradores sobre seus deveres 

como cidadãos. Para exercício pleno da cidadania, os cidadãos precisam não somente 

cobrar seus direitos, mas cumprir seus deveres. Observamos que os moradores tem o 

hábito de jogar lixo no mangue que fica embaixo de suas casas, aumentando assim a 

proliferação de microrganismos e animais transmissores de doenças.  

 Diante da realidade observada, a Missão Peixes lamenta a realidade social dos 

moradores da comunidade do Jaracaty, refuta o descaso dos órgãos públicos e se 

coloca à disposição para possíveis ações de desenvolvimento comunitário que possam 

agregar benefícios à comunidade. 

 


