HISTÓRIA DE SUCESSO

Desenvolvimento Comunitário sobre o olhar de quem incentiva
as comunidades
Um dos ciclos do programa Semeando Futuro dentro do componente de desenvolvimento comunitário foi de elaborar para
cada comunidade participante o plano de desenvolvimento comunitário. Durante esse planejamento com moradores e
lideranças foi elaborado um diagnóstico sobre as principais necessidades do bairro a curto, médio e longo prazo e iniciar
assim, o processo da ação comunitária.
Identificados e relacionados os problemas a serem enfrentados, o próximo passo foi analisar as alternativas de possíveis
soluções. Os moradores dos bairros Paraíso e Distrito de Cascata do Buricá escolheram como prioridade a revitalização
das suas respectivas praças. Ambos bairros tomaram essa decisão considerando o benefício que estariam gerando para
os moradores e a possibilidade de aumentar a credibilidade entorno da proposta ao incentivar o trabalho participativo por
meio de planejamento tornando o bairro mais organizado e ainda, um lugar melhor para se viver.
Ao iniciar as obras, o contentamento foi visível, a satisfação dos moradores a partir da construção dos passeios das praças
que estavam sendo realizadas. Apesar de considerarmos isso como um “pequeno reparo”, foi perceptível as outras
mudanças que os espaços proporcionam às comunidades, passando a serem lugares utilizados para o convívio social,
para a prática de atividades físicas e um lugar onde as crianças pudessem brincar. Essas pequenas melhorias têm feito
com que os moradores desses bairros sintam-se valorizados, felizes e entusiasmados.
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“Durante os primeiros meses trabalhando com o
programa Semeando Futuro no Distrito de
Cascata do Buricá e Bairro Paraíso foi possível
compreender
que
as
mudanças
que
consideramos insignificantes, pouco marcantes,
normais sem ser extraordinário possa mudar
questões sociais que se acumulam ao longo dos
anos em nosso Bairros de Horizontina, tenha um
valor grandioso para os seus moradores. Fica
dessa caminhada inicial de desenvolvimento
comunitário, que preza por atividades participativas e transparentes uma experiência que eu
diria inspiradora, encantadora ao observarmos os moradores após duas pequenas obras
realizadas nas praças dessas duas comunidades.” - Carmen Freddo, Especialista de Desenvolvimento
Comunitário

“Podemos dizer que nosso bairro teve uma mudança muito
significante perante a comunidade de Horizontina. Muitas
pessoas nem sabiam onde ficava o bairro Paraíso e hoje todo
mundo ou uma boa parte da população de Horizontina sabe onde
fica e quando passam por lá notam a diferença que é um Bairro
unido e mobilizado.” - Miguel Bairros, morador do Bairro Paraíso
O passeio da praça foi importante
para a comunidade pois, até então
estava tudo parado, estagnado e
desacreditado. Hoje, a comunidade
já está usando desse espaço para
caminhadas, especialmente os
idosos que têm grupo passeios, as
pessoas vêm na praça para tomar mate e conversar com os
vizinhos. Está se tornando um ponto de encontro que até
agora estava sendo esquecido e pouco aproveitado." - Glaci
Lehner, moradora doDistrito de Cascata do Buricá

Leia mais: http://www.globalcommunitiesbrasil.org
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