Informativo Especial | 01 | Dezembro/2010

Realizações Ilha da Gigóia

EDITORIAL
É com muita alegria que o Instituto Terrazul toma
a iniciativa de registrar, em pequenas linhas, um
pouco de sua história ao longo de seus quase 14
anos de existência.
Neste primeiro número daremos início contando um pouco de nossa trajetória pela região que
nos apaixonamos e pelo lugar que escolhemos
para construir nossa sede, a Ilha da Gigóia, na
Barra da Tijuca, cidade do Rio de Janeiro.
Na Ilha da Gigóia exercitamos nosso compromisso com o processo de Desenvolvimento Hu-
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Conheça nossas ações na
Ilha da Gigóia. Págs. 10 e 11

mano e Ambiental da cidade do Rio de Janeiro,
buscando articular o setor governamental, o
movimento popular e o segmento empresarial
na construção de uma sociedade mais justa,
digna e democrática.
Esta prática em pouco tempo nos levou a ampliar nossas ações para outros estados do país.
Após nosso processo de estruturação ter se con-
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solidado, o Terrazul foi convidado para elabora-

Sustentabilidade na prática

ção e realização de projetos socioambientais no
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município de Barra Mansa, no estado do Rio de
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Veja quanta gente já passou
por aqui.
Págs. 18 e 19

As ações e projetos relatados
neste boletim tem em vista
dar destaque aos parceiros
que ao longo de 10 anos de
ações realizadas na Ilha da
Gigóia, colaboraram para o
sucesso de nosso trabalho.
Sem a ajuda de moradores
e instituições que de nós se
aproximaram, não teríamos
alcançado os resultados
aqui apresentados.

Janeiro, na cidade de Campo Mourão, no Paraná,
na cidade de Juína, no Mato Grosso, na cidade
de Trairi, no Ceará, na cidade de Cururupu, no
Maranhão, em Laranjal do Jari, no Amapá, foram
várias experiências vivenciadas, mas tudo isso
será relatado no próximo número, não percam.
Marcos Sant’Anna Lacerda
Coordenador Geral
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14 anos de muito trabalho com muita história para contar
Somos uma organização social sem fins lucrativos, que tem como missão a busca do desenvolvimento humano, para o alcance da sustentabilidade ambiental, cultural, social e econômica das
populações envolvidas em nossos projetos. Na
realização de dessas ações contamos com uma
equipe multidisciplinar, capaz de colaborar com a
construção de processos participativos e com resultados efetivos para todos os envolvidos com as
ações implementadas.
Nossa chegada na ilha da Gigóia ocorreu no início
deste novo milênio, no ano de 2000, período em
que a ilha ainda possuía características mais tranqüilas, com pouco movimento, onde todos se conheciam, com pouco comércio, com traços ainda
rurais, parecia que o tempo custava mais a passar,
entretanto, uma ilha que já apontava para o crescimento atual e que precisava nele pensar.
Nossas ações tiveram início então a partir da mobilização das crianças, adolescentes e seus familiares, com o intuito de fortalecer os laços de convivência, afetividade, respeito ao próximo, amizade,
para posteriormente avançarmos, coletivamente,
na busca de soluções para os problemas sociais e
estruturais diagnosticados.
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Embora o Instituto Terrazul nunca tenha contado
com nenhum mantenedor, é fundamental destacar que várias das ações e/ou projetos descritos
neste número, tiveram a colaboração de parceiros
e patrocinadores que ao longo dos anos acreditaram em nosso trabalho e investiram na melhoria
da qualidade de vida da ilha e de seus habitantes.
Mas hoje a ilha cresce, incha e mais do que nunca
necessita do apoio, da ajuda, da participação daqueles que aqui escolheram morar para criar seus
filhos e netos, com tranqüilidade, segurança, saúde
e companheirismo. Por isso, é necessário que você
faça a diferença, faça sua parte, não desista, não se
acomode, ame o lugar que você mora, pense no
que é possível realizar em conjunto, pense no futuro, pense na sustentabilidade da Ilha da Gigóia.

Ilha da Gigóia – Um lugar especial
A Ilha da Gigóia está localizada na Lagoa da Tijuca, na região conhecida como Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá.
Região que abriga ainda resquício do ecossistema manguezal,
Área de Preservação Permanente definida por lei, lugar ainda
possível de se ver colhereiros, garças brancas e cinzas, martim
pescador, socó, biguá, caranguejos, dentre outros. Uma verdadeira aula prática de meio ambiente em plena cidade do Rio
de Janeiro.
Em seu entorno estão localizadas as Ilhas do Marina Clube, Ilha
Primeira, Ilha da Fantasia, Ilha do Ipê, Ilha das Garças, sem falar
nas outras menos habitadas ou freqüentadas, todas atualmente
com grande responsabilidade na proteção do Sistema Lagunar.

Instituto Terrazul
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Ações na Ilha da Gigóia

1. Ação e Organização Social

A seqüência de ações e/ou projetos
realizados e aqui apresentados, foram
agrupados de forma a facilitar a compreensão das áreas de trabalho implementadas, sempre buscando o desenvolvimento pessoal e local, a fim de
garantir também, a proteção ambiental
da região que habitamos.

1.1. Colônia de Férias Ambiental
As primeiras atividades
ambientais realizadas
na Ilha da Gigóia pelo
Instituto Terrazul, ocorreram nos meses de Janeiro e Julho de 2001 e
2002, no período das
férias escolares.

1. Ação e Organização Social
1.1. Colônia de Férias Ambiental | 2001 a 2002
1.2. Festa de Natal | 2002
1.3. Regulamento para Circulação de Cães | 2002
1.4. Ação Saúde na Ilha | 2003
1.5. Eleição Assoc. Moradores | 2003, 2005 e 2007
1.6. Assoc. de Barqueiros | 2003 e 2005
1.7. Ginástica Local e Alongamento | 2009 e 2010
1.8. Escolinha de Basquete e Futsal | 2010

2. Qualificação Profissional
2.1 Oficinas de Geração de Renda
Pátina | 2001 e 2002
Biscuit | 2001 e 2002
Sabonete / Vela | 2001 e 2002
2.2 Gestão de Pequenos Negócios | 2007

3. Intervenções Físicas
3.1 Regimento Coleta de Lixo - Comlurb | 2001
3.2 Normalização Energia - Light | 2001 e 2005

4. Capacitação e Iniciação Profissional
4.1 Reforço Escolar | 2002
4.2 Alfabetização de Adultos | 2002
4.3 Educação Ambiental | 2003 e 2004
4.4 Informática
Primeiras Turmas |2002 e 2003
Escola Inf. e Cidadania - EIC | 2006 a 2008
Núcleo de Educ. Digital - NED | 2009 e 2010
5. Cultura
5.1 Música
Ilha Musical I, II e III | 2001 a 2004
Orquestra de Violino | 2009 e 2010
5.2 Ilha Cultural
Apresentações e Feira de Artesanato | 2004
5.3 Teatro | 2008
5.4 Dança | 2008

6. Comunicação
6.1 TV Socó | 2003 e 2007
6.2 Núcleo de Form. Audiovisual | 2007 a 2010
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Intercalando atividades recreativas com as
de cunho ambiental, durante vários dias, crianças e adolescentes por meio da realização de visitas guiadas à lagoa da Tijuca e
caminhadas pelas ruas da Ilha da Gigóia tiveram a oportunidade, de forma orientada, de conhecer a região que habitavam.
Lentamente os menores começaram a aprender brincando,
sobre a importância do verde por meio de atividades de plantio, pintura, mapeamento dos problemas relacionados ao lixo,
saneamento e preservação do manguezal.
As atividades lúdicas de
corrida no saco, ovo na
colher, a brincadeira de
pular corda, pique-bandeira, cabo de guerra,
dança, tênis de mesa
dentre várias outras,
animavam a criançada a
ponto de envolver também toda a família nas
gincanas ambientais.

1.2. Festa de Natal
Através da mobilização dos
funcionários da Microsoft,
empresa doadora de equipamentos para estruturação do primeiro Centro
de Informática na Ilha da
Gigóia, crianças e adolescentes envolvidos com as
atividades socioculturais
e ambientais do Instituto
Terrazul, em 2002, foram
presenteadas com brinquedos, cestas básicas e a presença de
Papai Noel. Nesta festa os alunos do Projeto Ilha Musical tiveram
a oportunidade de apresentar por meio do Coral, vários cantos
de Natal envolvendo familiares e amigos da ilha. Os sentimentos de amizade, confraternização, colaboração, felicidade e o
espírito de solidariedade marcaram a partir desta data grandes
laços afetivos com as famílias das crianças atendidas.

1.3. Regulamento para Circulação de Cães e Vacinação
Com o intuito de melhor
organizar a convivência
comunitária na ilha, sua
segurança e a saúde, principalmente de crianças que
brincavam nas areias sujas
por fezes e xixi de cachorros, em 2002, organizamos
junto aos moradores um regulamento para circulação
de cães nos logradouros
públicos. A partir desta data os animais domésticos só poderiam passear na coleira com seus donos e aqueles considerados
de maior porte ou perigosos deveriam circular com fucinheira.
No período de organização do regulamento foi possível também realizar o cadastro dos animais da ilha e a vacinação de
todos os cães e gatos trazidos por seus proprietários.
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1.4. Ação Saúde na Ilha
Em parceria com a Secretaria de Saúde do Municipio
do Rio de Janeiro em 2003,
e por intermédio de Sônia
e Denis, moradores da Ilha
da Gigóia, o Terrazul realizou o dia de Ação Saúde na
Ilha. Vacinação de adultos e
crianças, medição de pressão, aplicação de flúor, orientação para os menores sobre a importância da escovação de dentes, medição de glicose, e outras
ações que apontaram para os cuidados com nossa saúde.

1.5. Eleição da Associação de Moradores
Organizar a Associação de
Moradores foi um dos trabalhos mais importantes
realizados pelo Terrazul. Nos
anos de 2003, 2005 e 2007
o Instituto colaborou com a
estruturação do regimento
eleitoral, processo de divulgação, eleição e apuração
dos votos. Ao longo dos demais anos tem se colocado à disposição da Associação para formação de parcerias na promoção
de ações que colaborem para o bem estar dos moradores e o
desenvolvimento da Ilha da Gigóia.

1.6. Associação de Barqueiros
A organização da Associação de Barqueiros teve inicio em
2003 quando o Instituto promoveu, ao longo de quase um
ano, a capacitação de cerca de 20 barqueiros em sua sede,
mas foi em 2005, com outro período de capacitação coletiva, que efetivamente o grupo, de forma mais amadurecida,
constituiu uma diretoria e elegeu seu primeiro presidente.
Neste período o Terrazul colaborou com a formação dos estatutos da associação, todo o processo de legalização e trouxe
a discussão com o grupo sobre a importância do trabalho associativista, do atendimento aos moradores e da criação de
normas e procedimentos.
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1.7. Ginástica Local e Alongamento
Esta é uma ação que foi
pouco divulgada, pois, antes mesmo de iniciar as
atividades, o número de
vagas já havia sido preenchido. Desde 2009 cerca de
20 alunos adultos, todas às
terças e quintas-feiras, de
7h30min às 8h30min, praticam, além de exercícios de
alongamento, o resgate da
convivência comunitária e o prazer de encontrar ou fazer novos amigos. Nossa proposta é de ampliar o número de vagas e
incentivar a prática das atividades saudáveis para todos os moradores da ilha. Por enquanto as aulas estão sendo oferecidas
no salão do Terrazul, mas para 2011 o pensamento é de ganhar
as ruas da ilha.

1.8. Escolinha de Basquete e Futsal
Desde a realização das Colônias de Férias Ambientais
em 2001 e 2002 que o Instituto Terrazul não realizava atividades socioesportivas para crianças na ilha.
A partir de agosto de 2010
passamos a oferecer aulas
de futsal e basquete para
meninos e meninas na faixa etária de 9 a 15 anos. As
aulas acontecem todas às segundas e quartas-feiras, à tarde,
na “Quadra do João”. Estas são atividades que colaboram para
o sentimento de grupo, valorizam a autoestima, desenvolvem
habilidades específicas e, acima de tudo, o respeito ao outro.
Não é fácil, mas acreditamos ser possível.
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2. Qualificação Profissional
2.1. Oficinas de Geração de Renda
A partir de 2001 foram várias as oficinas de geração de renda realizadas. Com a ajuda também de moradoras como
Daniela e Isabel, o Instituto ofereceu cursos práticos de biscuit, sabonete e pátina. O objetivo inicial era o desenvolvimento de habilidades, mas após o período de aprendizado
as alunas envolvidas passaram a desenvolver produtos para
venda, o que motivou o Terrazul a buscar clientes e espaços para exposição. Em junho de 2002, após firmar parceria
com o Carrefour, uma feirinha de produtos foi estruturada
permitindo ao grupo envolvido perceber a possibilidade de
crescimento do trabalho realizado.

2.2. Gestão de Pequenos Negócios
Em 2007 o Instituto Terrazul retorna com as ações de Qualificação Profissional buscando promover a organização das
atividades econômicas já em andamento na ilha e incentivando também aquele que desejava iniciar seu pequeno
negócio. O curso teve a parceria da empresa jovem da Universidade Gama Filho, unidade Barra da Tijuca, que trouxe
conhecimentos básicos na área de gestão a partir da elaboração da ferramenta chamada “Plano de Negócio”. Participaram deste curso a Associação dos Barqueiros, o comércio
Point do Açai, a Lavanderia da Beth e alguns moradores que
desejavam estruturar novos negócios.
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3. Intervenções Físicas
3.1. Regimento de Coleta de Lixo - Comlurb

3.2. Normalização de Energia - Light

Em 2000 quando o Instituto Terrazul chegou na
Ilha da Gigóia a coleta de lixo era realizada em
pontos de coleta, ou seja, os moradores depositavam suas sacolas de lixo em containers espalhados pela ilha. Percebemos que o resultado disso
era que o lixo ficava diariamente na rua e com a
sujeira, a proliferação e existência constante de
ratos nos logradouros.

Em 1999 o Instituto Terrazul foi contratado pela
Light para realizar as ações educativas do Programa de Normalização de Áreas Informais, e logo
em seguida, junto ao Programa Comunidade Eficiente, esta parceria permaneceu até 2007 totalizando mais de 350 comunidades trabalhadas.

Em 2001 o Instituto convidou a Comlurb e os moradores para discussão sobre as mudanças necessárias no sistema e foi criado o Regulamento de
Coleta de Lixo, poda e entulho que permanece até
hoje, acabando com os containers e, consequentemente, reduzindo o surgimento de ratos na ilha.

Esta relação firmada permitiu que em 2001 a Light
atendesse ao pedido de troca dos postes de madeira, substituição daqueles com risco de queda,
instalação dos medidores no lote 500, etc.
Em 2005 o Instituto trouxe para a ilha o Programa
Comunidade Eficiente onde intermediamos os
pedidos de instalação de medidores e as demandas individuais e coletivas de energia.
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4. Capacitação e Iniciação Profissional
4.1. Reforço Escolar
O Reforço Escolar implementado em 2002 buscou suprir as dificuldades das crianças no processo de aprendizagem. Alunos de diferentes
séries do ensino fundamental traziam seus trabalhos de casa e com
apoio de D. Edna, voluntária e moradora da ilha, realizávamos o atendimento de cerca de 20 crianças. Hoje percebemos que o retorno
desta atividade é fundamental não só para o melhor desempenho
das crianças em sala de aula, mas, principalmente, para àqueles que
ainda encontram dificuldades em seu processo de alfabetização.

4.2. Alfabetização de Adultos
Realizamos a Alfabetização de Adultos na Ilha da Gigóia no mesmo
período do Reforço Escolar e com a mesma voluntária, no horário
noturno. Com aproximadamente 10 alunos inscritos, alguns moradores e outros trabalhadores da construção civil local, muito foi
realizado com o intuito de colaborar com o crescimento pessoal de
cada um que por aqui passou. Atualmente, com o aumento considerável das construções e a vinda de novos trabalhadores, percebemos a crescente demanda para o retorno desta ação.
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4.3. Educação Ambiental
Um dos principais projetos de Educação Ambiental realizado pelo
Instituto Terrazul na ilha foi o de “Formação de Jovens Monitores
e Guias Ambientais”. Este projeto teve a parceria da Agência Alemã de Cooperação Técnica – GTZ e foi realizado entre fevereiro de
2003 e julho de 2004. Durante este período, os jovens participaram
de ações de reconhecimento da importância do manguezal (visitas
guiadas), do saneamento básico (visita às obras em andamento na
ilha) e também deram início à formação da TV Socó.

4.4. Informática
O primeiro projeto de informática aconteceu no período de 2002
a 2003 com a doação de equipamentos pela Microsoft. Em 2006,
com a parceria firmada com a Unimed-Rio e o CDI (Comitê para Democratização da Informática) o Instituto Terrazul reestruturou seu
espaço físico e passou a oferecer vagas para aproximadamente 70
alunos por quadrimestre. Hoje, com o NED - Núcleo de Educação
Digital, são oferecidos cursos do Pacote Office, Montagem e Manutenção de micros, Edição de Vídeos e Softwares Gráficos para todas
as faixas etárias.
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5. Cultura
5.1. Música
As primeiras atividades musicais realizadas na ilha aconteceram
entre agosto de 2001 e fevereiro de 2002 com o patrocínio do
Programa de Capacitação Solidária e atenderam um número
pequeno de alunos, apenas 20. De maio de 2003 até junho de
2004, com o patrocínio do BNDES, o Terrazul ampliou o projeto
e passou a atender cerca de 100 alunos, moradores da ilha , nos
cursos de violão, flauta, percussão e coral. O sucesso do trabalho
nos levou a buscar novamente apoio e, até dezembro de 2004,
o Instituto Junia Rabello manteve as ações que estavam em
andamento. A paralização destas atividades ocorreu de 2005 a
2009 quando, através da Unimed-Rio, retornamos com as ações
musicais oferecendo aos moradores aulas de violino.

5.2. Ilha Cultural
O projeto Ilha Cultural foi resultado da organização das atividades de mobilização do Terrazul e dos artesãos da ilha da
Gigóia e ilha Primeira em 2004. Mensalmente, na área próxima ao “parquinho”, era realizada uma feirinha de artesanato
e apresentações de dança, canto e grupos musicais, além da
exibição de vídeos realizados pelos alunos do projeto de educação ambiental.
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5.3. Teatro
O teatro sempre foi um grande sonho do Instituto e também
um grande desejo dos alunos envolvidos com os projetos de
música e educação ambiental. Em 2008, com a aproximação da
atriz e diretora de teatro Cláudia Borioni, moradora da Ilha da
Gigóia, este sonho se tornou realidade. Com o propósito inicial
de formar uma Companhia de Teatro o grupo envolvido sob
a direção da Cláudia ensaiou e apresentou a peça “Chico Rei”.
Seria muito bom se no ano que vem esta iniciativa retornasse.

5.4. Dança
A realização das aulas de dança trouxe mais uma oportunidade de formação cultural às meninas da ilha. No ano de 2008,
após a paralização das atividades do teatro, o Instituto promoveu em parceria com a professora e moradora da ilha Pamela
Pereira aulas de dança típica do folclore árabe.
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6. Comunicação
6.1. TV Socó
Tudo começou quando o projeto de Educação Ambiental
chamado de Jovens Monitores e Guias Ambientais começou a produzir imagens da lagoa e da ilha a fim de avaliar as
condições de vida existente.
Em 2003 a TV Socó era apenas um espaço de exercício
para os adolescentes projetarem seus trabalhos no telão
do Projeto Ilha Cultural. Em 2007, o Instituto investiu em
equipamentos e iniciou uma produção de séries temáticas
semanais com transmissão diária por meio do sinal a cabo
instalado na ilha.
As séries tratavam de temas como lixo, água, lazer, turismo,
moda, etc, marcando também um período de entrevistas
com representantes do poder público sobre os problemas
locais e transmissão ao vivo para os moradores que possuíam o sinal a cabo.
Ao longo do ano de 2007 o Terrazul suspendeu a produção
dos programas semanais realizada por seus profissionais e
passou a investir de forma mais estruturada na capacitação
de jovens na área audiovisual. Neste período o Terrazul passou a organizar o seu Núcleo de Formação Audiovisual.
Nossa proposta para 2011 é de construção de uma TV na
Web marcando o retorno da TV Socó como a TV do Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá, com programação
sobre ações em prol do meio ambiente em nossa região.
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6.2. Núcleo de Formação Audiovisual
O Núcleo de Formação Audiovisual começou a ser estruturado a partir de 2007 com a parceria firmada entre o Instituto
Terrazul e a Unimed-Rio. O Núcleo passou a ser considerado
um projeto de capacitação e iniciação profissional para adolescentes e jovens em audiovisual nas áreas de produção,
direção, roteiro, câmera e interpretação, preparando os alunos para a criação de vídeos e documentação de eventos.
O trabalho deu tão certo que cresceu e, a partir de 2009,
iniciamos a produção da série “Espremendo o Cérebro”, que
conta o processo de ocupação da Baixada de Jacarepaguá
desde a divisão das sesmarias até os dias atuais.
A partir do segundo semestre de 2009 o Núcleo deu outro passo importante na capacitação dos jovens e formou
a Produtora Jovem Foto Síntese, espaço de aprendizado na
formação de negócios audiovisuais. A Produtora prepara os
jovens para a realização de vídeos para clientes externos e
passam a ser remunerados por suas produções.
Em 2011 o Núcleo visa abrir vagas para a formação de duas
turmas, na faixa etária de 17 a 19 anos, dando a oportunidade para novos jovens moradores da ilha da Gigóia de serem preparados para o mercado de trabalho.
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Sustentabilidade na prática
Os projetos e/ou ações apresentadas neste boletim retratam
um pouco do esforço realizado pelo Instituto Terrazul, ao longo de 10 anos na ilha da Gigóia, na implementação de ações
de desenvolvimento humano e desenvolvimento local. Entretanto, para proteger a Lagoa da Tijuca e todo o sistema lagunar do forte processo de degradação que este complexo vem
sofrendo, é preciso ampliar as parcerias, as ações de educação
ambiental e as intervenções físicas. A partir do próximo ano o
Instituto Terrazul em parceria com a Unimed-Rio e a Petrobras,
além de várias outras entidades, implementará ações da Rede
Arredores – Rede de Proteção ao Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá. Junte-se a nós e faça parte deste grande
movimento de cidadania e consciência ambiental.
No próximo número daremos continuidade ao relato de projetos desenvolvidos pelo Terrazul na cidade do Rio de Janeiro e
em outros estados.

Capacitação, Formação
e Qualificação Técnica

Sistematização
da Metodologia

Intervenção no
Espaço Físico

Comunicação e
Interação Social

Estrutura Organizacional da Rede Arredores
Instituto Terrazul | www.institutoterrazul.org.br | Tel.: 021 2493 5770
Avenida dos Bougainvilles, 18 - Ilha da Gigóia - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro
20 | Instituto Terrazul - Informativo Especial

