
Editorial

Esta edição da revista Conhecimento – Ponte para a Vida tem o objetivo de registrar os 
projetos de Desenvolvimento Local Participativo que começaram no início deste ano 
em duas localidades do Distrito Federal: a cidade satélite de Itapoã e o bairro de Mestre 
D’Armas, em Planaltina. Destacamos também os principais momentos e resultados 
de um projeto realizado anteriormente na cidade satélite de São Sebastião, como 
referência para os processos mais recentes.

A iniciativa partiu da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social (Secis), 
do Ministério da Ciência e Tecnologia. Este órgão do governo federal abriu um diálogo 
com as organizações comunitárias e convidou o Instituto de Tecnologia Social (ITS) 
para, juntos, discutirem projetos de melhoria das condições de vida da população. 

O ITS é uma organização não governamental comprometida com o interesse público. 
Ao longo dos últimos anos, tem se dedicado a elaborar e implementar projetos que 
criam condições de acesso, produção e apropriação de conhecimentos, como eixos 
centrais de um desenvolvimento com mais igualdade, respeito às diferenças e justiça 
social. Esse é o enfoque da Tecnologia Social e ele está presente na metodologia do 
Desenvolvimento Local Participativo aplicada em São Sebastião, Itapoã e Mestre 
D’Armas.

Foram cumpridas as seguintes etapas: mobilização de entidades e lideranças 
comunitárias; elaboração de diagnósticos locais, com a participação de pesquisadores 
populares; construção de Planos de Ações, contendo as prioridades votadas em 
assembléia; e criação de Conselhos de Desenvolvimento Local Participativo, 
responsáveis por ampliar a mobilização e buscar caminhos e parcerias para a 
continuidade dos projetos.

Esta revista pretende ser um instrumento de divulgação deste processo. Esperamos 
que ela chegue ao conjunto dos moradores de Itapoã e Mestre D’Armas, a pessoas 
e instituições dispostas a colaborar e aos órgãos governamentais, para que 
implementem políticas voltadas às necessidades da população e possam fortalecer a 
capacidade das comunidades de planejar e orientar seu processo de desenvolvimento. 

Boa leitura!

Irma Rossetto Passoni 
Gerente executiva do Instituto de Tecnologia Social
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Ao lado, 
localização das 
cidades satélites 
de São Sebastião
e Itapoã e 
do bairro de 
Mestre D’Armas,
no Distrito Federal.

Abaixo, 
o deputado 
Rodrigo Rllemberg, 
secretário da 
Secis em 2005
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Vamos falar aqui de um projeto que 
acontece nessas três comunidades, com 
o objetivo de gerar um desenvolvimento 
diferente. É o que se chama Desenvolvi-
mento Local Participativo e está sendo 
implantado com o apoio da Secretaria de 
Ciência e Tecnologia para a Inclusão So-
cial (Secis), do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, e assessoria do Instituto de 
Tecnologia Social (ITS). 

Para contar essa história, voltamos 
ao ano de 2005. Foi quando as lideranças 
do Instituto Sociocultural e Ambiental 
Arthur Andrade , que fica em São Se-
bastião, procuraram a Secis para pedir 
apoio aos projetos da entidade e discutir 
propostas para o desenvolvimento da 
cidade satélite. A Secis convidou o ITS, 
com quem mantém parceria, para parti-
cipar desse debate. 

O ITS organizou e vem melhorando 
uma metodologia para projetos de De-
senvolvimento Local Participativo, com 
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O início da 
caminhada
São Sebastião (DF)

Brasília é conhecida por ser a ci-
dade onde vivem e trabalham 
os representantes dos poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário e de 
nações do mundo todo – através das 
embaixadas –, servidores públicos e 
trabalhadores que construíram a capi-
tal do país. A 30 quilômetros do Palácio 
do Planalto, ficam as cidades satélites de 
Itapoã e o bairro de Mestre D’Armas, em 
Planaltina, e a 26 quilômetros, a cidade 
de São Sebastião. 

Nestes lugares, pessoas que vieram 
de diferentes partes do Brasil, cheias de 
esperança de participar das oportunida-
des na capital federal, sobrevivem com 
grandes dificuldades. Historicamente, 
o Estado (governo do Distrito Federal) 
não tem prestado atenção a suas necessi-
dades mais urgentes relacionadas à saú-
de, educação, segurança e outros direitos 
básicos. Também são poucos os espaços 
para a comunidade ter voz nas decisões 
que influenciam o seu futuro. 

mobilização

O Desenvolvimento Local Participativo correspon-
de ao conjunto das ações que acontecem a partir do 
território, com o envolvimento direto da população, 
tendo como resultado a criação de riqueza e a dinami-
zação da economia, a geração de trabalho e renda e a 
melhoria do bem-estar e da qualidade de vida. 

Nesse projeto, o ponto de partida para o desen-
volvimento são as necessidades, os saberes e as 
vocações de cada lugar. A comunidade se capacita e 

produz conhecimentos para construir os caminhos 
do seu futuro e escolher as soluções mais adequadas 
para se desenvolver, com respeito a sua história, for-
ma de organização e características locais. 

Os órgãos da administração pública, comercian-
tes, instituições de ensino, igrejas e ONGs também 
participam da rede de conhecimentos e colaboração 
que se forma no território, contribuindo com aquilo 
que é a sua competência e o seu saber.

São Sebastião

Itapoã

Mestre D’Armas
Distrito Federal

base nos princípios da Tecnologia Social. 
Ela foi aplicada pela primeira vez no bair-
ro de Cidade Ipava, na periferia de São 
Paulo, e trouxe resultados positivos na 
melhoria das condições de vida e na or-
ganização popular.

A Secis e o ITS apresentaram, então, à 
comunidade de São Sebastião, a proposta 
de iniciar um projeto como este. Repre-
sentantes de entidades locais e morado-
res comprometidos com as melhorias 

o quE é dEsEnvolvimEnto local ParticiPativo?



o quE é tEcnologia social?

Entendemos Tecnologia Social como: conjunto de 
técnicas e metodologias transformadoras, desenvolvidas e/
ou aplicadas na interação com a população e apropriadas 
por ela, que representam soluções para inclusão social e 
melhoria das condições de vida. 

Quando falamos em tecnologia e juntamos a ela o social, 
destacamos que a ciência, a tecnologia e a inovação devem 
ser avaliadas não apenas por critérios técnicos, mas tam-
bém por seu potencial de promover a democracia, a justiça 
social e o desenvolvimento humano. 

A Tecnologia Social gera benefícios e resultados con-
cretos. Mas é principalmente um processo, um modo de 
pensar e agir, que se fundamenta na participação democrá-
tica. Ela possibilita que as pessoas e grupos organizados, 
que historicamente não tiveram acesso aos instrumentos 
do conhecimento, façam parte das decisões relacionadas 
ao uso da ciência e tecnologia para melhorar sua condição 
de vida e transformar sua realidade. 
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Participantes 
da formação em 

Desenvolvimento 
Local

da cidade formaram um Conselho para 
conduzir as etapas do Desenvolvimento 
Local Participativo. Ao longo de 2005 e 
2006, as conquistas do projeto foram:

• A comunidade fez um abaixo-assinado 
para encaminhar demandas históricas, 
como a construção de um Fórum de 
Justiça e um cemitério. 

• As obras do Fórum começaram em se-
guida. Ele foi inaugurado em 2008. 

• Um local apropriado para a criação do ce-
mitério foi indicado pela comunidade. 

• Foi realizada, em 2006, a campanha “Ne-
nhuma criança de São Sebastião fora da 
escola”.

• O Instituto Sociocultural e Ambiental 
Arthur Andrade recebeu apoio da Cai-
xa Econômica e montou um centro de 
computação, em parceria com a ONG 
Moradia e Cidadania. 

• A Embrapa-DF realizou uma oficina 
para ensinar a fabricação de conservas e 
o cultivo de hortaliças, voltada para ge-
rar trabalho e renda. 

• A Universidade de Brasília levou para 
São Sebastião um programa de com-
plementação escolar, com disciplinas 

do ensino médio. Mais de 200 alunos 
foram atendidos.

• Cursos profissionalizantes foram reali-
zados em parceria com a empresa Mi-
crolins e a Cooperativa de Produção das 
Pessoas Unidas de São Sebastião (Coo-
perunião). Participaram 300 pessoas.

Essa  história serviu de inspiração para 
que a proposta do Desenvolvimento Lo-
cal Participativo chegasse a Itapoã e Mes-
tre D’Armas, no início deste ano. 

Assim como tinha acontecido em São 
Sebastião, lideranças e entidades locais fo-
ram identificadas e mobilizadas, para que 
o projeto fosse apresentado e discutido 
coletivamente. 

Em março, os dois grupos formados 
aprovaram a realização do projeto. Em 
seguida, receberam uma capacitação em 
desenvolvimento local e fizeram uma pri-
meira roda de conversa, com o objetivo de 
listar as principais necessidades da popu-
lação e as capacidades que poderiam ser 
aproveitadas para gerar desenvolvimen-
to, com inclusão social. 

Os grupos ficaram com a missão de 
envolver novas entidades e outras pes-

soas que já tinham trabalhos sociais na-
comunidade. A idéia foi organizar a força 
de mudança que existe em Itapoã e Mestre 
D’Armas. 

A mobilização da comunidade cor-
responde à primeira fase do Desenvolvi-
mento Local Participativo.

 É essa caminhada que vamos contar 
nas páginas a seguir.

tEcnologia social no  
dEsEnvolvimEnto local ParticiPativo

A cartilha Nosso Lugar é a gente que faz e o caderno Tecno-
logia Social e Desenvolvimento Local Participativo, produzidos 
pelo ITS, explicam a metodologia em detalhes. Podem ser aces-
sados no site www.itsbrasil.org.br .

Planejar: 
construir o Plano 
de Ações

Celebrar 
os resultados

Implementar, 
acompanhar e 
avaliar os projetos

Diagnosticar: 
pesquisa
popular

Mobilizar e criar a 
estrutura 
da participação

Da esquerda para 
direita: reunião 
do Conselho de 
Desenvolvimento 
Local Participativo 
de São Sebatião,
Joe Valle, atual 
secretário 
das Secis, e 
comunidades 
de Itapoã e 
Mestre D’Armas 
decidindo fazer 
o projeto, no 
início de 2008
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dEliomar louzEiro, da Prefeitura 
Comunitária do Itapoã I, comprou um lote 
em 1997, com planos de se instalar com 
sua família. Ele ainda não tinha constru-
ído sua casa quando aconteceram as 
invasões. Deliomar foi testemunha do 
momento de formação do assentamento 
de Itapoã.
“As terras de Itapoã I, II e Fazendinha per-
tenciam à Aeronáutica. Naquele local era 
para ser instalada uma segunda antena 
de controle aéreo para o Distrito Federal. 
A Aeronáutica descobriu que a terra es-
tava sendo ocupada sem autorização do 
Estado, da União, e entrou na Justiça para 
reintegrar a posse.
Existiam já 80 casas construídas no con-
domínio Itapoã I, com portaria e tudo. A 
União colocou sua guarda para impedir 
a entrada de mais pessoas e reintegrar a 
posse dos terrenos. Quem estava lá podia 
permanecer, mas quem não estava não 
podia construir nada lá dentro, mesmo 
que tivesse comprado o direito de posse 
[em geral, de posseiros]. Todas as obras 
foram embargadas.
Foi então que, em 2001, por falta de polí-
tica pública do governo local, as pessoas 
resolveram entrar e fazer a ocupação. Já 
existia um grupo organizado em defesa 
da expansão do Paranoá e, como tinha o 
problema ambiental, o governo teve difi-
culdade de fazer essa expansão. O povo 
percebeu a necessidade de ter habitação, 
para poder sair do aluguel, e ocupou os 
anexos, que se chamaram Itapoã I e II, 
Fazendinha e Del Lago. 
Por isso, os que moram no Itapoã são 
filhos do Paranoá. Hoje, não tem mais 
pendência judicial no Itapoã I, II e Fazen-
dinha. Tem que resolver a pendência da 
documentação dos lotes, que isso nin-
guém tem.”

lotes em Itapoã, distribuídos em 200 hec-
tares de terras que pertencem à União. A 
maioria deles continua irregular. 

Essa foi a história que levou Itapoã a 
ser conhecida como a maior invasão do 
Distrito Federal. Essa dinâmica do cres-
cimento urbano pode ser vista não só 
em Itapoã, mas também em outras áreas 
da periferia de Brasília. Esse crescimen-
to não segue um plano ordenado e, por 
essa razão, pode trazer impactos para a 
qualidade de vida das pessoas e o meio 
ambiente. Na imensa maioria das vezes, 
quem sofre esses impactos de maneira 
mais grave é a população mais pobre. 

no ano Passado, o govErno 
do distrito FEdEral anunciou um 
PacotE dE obras Para itaPoã, 
quE inclui:

• Construção do Centro de Saúde 24 horas da quadra 378, 
área especial 01 (R$ 2,2 milhões);

• Recuperação de ponte do núcleo rural Capão da Erva 
(R$ 80 mil);

• Construção do Terminal Rodoviário na quadra 378, 
conjunto N, área especial 4 (R$ 1,2 milhão);

• Licitação para construção de Feira Permanente numa área 
entre o Paranoá e o Itapoã;

• Implantação de Vila Olímpica às margens da DF 001  
(R$ 8,6 milhões);

• Licitação para construção do Centro de Ensino 
Fundamental na quadra 378, conjunto N, Área Especial 2 
(R$ 3,5 milhões);

• Construção de creche comunitária na quadra 61,  
conjunto E, área especial 3, com capacidade para atender 
entre 35 e 40 crianças (R$ 440 mil);

• Licitação do sistema de coleta de esgoto (R$ 3,5 milhões);
• Implantação de sinalização de trânsito (R$ 47,1 mil);
• Doação de mil mudas de árvores para o projeto  

de recuperação ambiental da cidade.

fonte www.itapoa.df.gov.br

Localizada entre Sobradinho e Pa-
ranoá, a cidade satélite de Itapoã 
tem hoje 85 mil habitantes, que 

enfrentam problemas graves como a fal-
ta de asfalto, escolas, creches públicas, 
espaços para o lazer, entre outras carên-
cias. Até o ano de 2005, quando passou 
a ter uma administração própria, Itapoã 

Itapoã

HiSTÓRiCo

Paranoá

Lago Paranoá

Ribeirão Sobradinho

Rio Paranoá

Itapoã

BR
479

pertencia à Região Administrativa de 
Sobradinho. Hoje, a cidade é dividida 
em quatro regiões ou bairros: Itapoã I, 
Ita poã II, Del Lago e Fazendinha.

A área onde fica Itapoã foi planejada, 
de início, para ser um condomínio resi-
dencial e rural. Itapoã I foi a primeira área a 
ser dividida em lotes, para que os terrenos 
fossem vendidos à população. Precisando 
de um lugar para morar e sem ter como 
sustentar a situação de pagar aluguel, mi-
lhares de pessoas que viviam nas cidades 
vizinhas, principalmente Paranoá, sem 
o mínimo de estrutura, se organizaram e 
invadiram os terrenos de Itapoã I. 

Nos meses seguintes, o processo só au-
mentou, chegando também em Itapoã II 
e Fazendinha. “Quando a Fazendinha foi 
invadida, tinha mais de 6 mil inquilinos 
em Paranoá que precisavam de moradia”, 
conta Wilson Rabelo, que mora há 22 anos 
na cidade e é vice-presidente da Associação 
de Moradores. Não demorou muito para 
as invasões atingirem também a região do 
Del Lago, que estava sendo projetada para 
receber um condomínio de luxo. “Os lo-
tes já estavam demarcados e alguns foram 
vendidos. As lideranças então prepararam 
o pessoal, eram umas 7 mil pessoas, e a in-
vasão aconteceu no dia 22 de outubro de 
2001”, diz Rabelo. Hoje, existem 16 mil 
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Lagoa Bonita

Estação Ecológica Águas 
Emendadas

Mestre D’Armas é um bairro da 
cidade satélite de Planaltina 
(Região Administrativa 6 do 

Distrito Federal), onde vivem cerca de 10 
mil pessoas. Até 1960, Planaltina era um 
município do estado de Goiás. Naquele 
ano, a capital do Brasil foi transferida do 
Rio de Janeiro para Brasília e, com isso, 
uma parte de Planaltina passou a ser do 
Distrito Federal. A outra parte se tornou 
Planaltina de Goiás e continuou no esta-
do que circunda o DF. 

Os primeiros moradores da região 
onde hoje fica Mestre D’Armas foram cha-

careiros e fazendeiros. Novos loteamen-
tos começaram a ser feitos e vendidos para 
pessoas que chegavam de várias partes do 
Brasil, principalmente do Nordeste, em 
busca de melhores condições de vida. 

Mesmo sem infra-estrutura e sem 
autorização do governo, a ocupação das 
terras aumentou. As vendas de terrenos, 
muitas vezes, foram feitas sem escritura, 
por grileiros. Com o avanço dessa forma 
de ocupação, o bairro cresceu de forma 
desordenada.

Foi em 1985 que o governo do Distrito 
Federal autorizou o loteamento urbano 

Mestre D’Armas

Mestre D’ArmasRibeirão Mestre D’Armas

Diamantina

EMBRAPA

BR
020

Planejamento
Existe hoje a preocupação para que 

as obras de infr a-estrutura e as ações de 
desenvolvimento respeitem o meio am-
biente, como uma dimensão importante 
para garantir a qualidade de vida. Itapoã, 
assim como Mestre D’Armas, fica dentro 
da Área de Proteção Ambiental da Bacia 
do Rio São Bartolomeu, criada em 1983 

HiSTÓRiCo

augusto dos santos nEto é 
membro da Associação dos Deficientes 
de Itapoã e Paranoá. Em 2001, comprou um 
lote em Itapoã para morar com a mulher 
e dois filhos. O preço que pagou era o mesmo 
que um mês de aluguel no Paranoá, onde mo-
rava antes e participava de uma das associa-
ções que se organizaram para a invasão.
Ele resume uma visão que muitos moradores 
compartilham:  “Pagamos IPTU, água, luz e 
telefone. Pagamos também o que não temos, 
que é o asfalto, o esgoto, que só este ano 
estão chegando. Itapoã está virando uma 
cidadezinha até boa. Só que nós não 
temos escola, ainda é muito precário 
o equipamento público.“

Augusto dos Santos Neto (ao centro), com Irma Passoni e 
Milton Lemos, do ITS, em reunião do projeto, em Itapoã

por decreto do governo federal. Uma boa 
parte da cidade de Itapoã também está na 
Área de Proteção do Manancial do Córre-
go Cachoeirinha, criada pelo Plano Dire-
tor de Ordenamento Territorial do Dis-
trito Federal (Lei complementar distrital 
nº 17/1997). 

Em maio de 2007, o Ministério Públi-
co Federal no DF propôs uma ação civil 
pública, com pedido para que a Justiça 
Federal impedisse obras de urbaniza-
ção e instalação de serviços públicos em 
Itapoã e outras áreas que formam o Se-
tor Habitacional dos Lagos, enquanto 
não fossem feitos os estudos de impacto 
ambiental. O Ministério Público afirma 
que o governo distrital e as companhias 
da administração, como a Caesb (sanea-
mento), Terracap (habitação), Novacap 
(urbanização), CEB (energia elétrica), 
entre outras, têm uma conduta irregular 
quando trabalham para consolidar o as-
sentamento, sem um planejamento am-
biental adequado. 

O Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial (PDOT) é um dos principais 
instrumentos de planejamento urbano e 
rural, pois define as diretrizes para o uso 
da terra no Distrito Federal. Isso inclui 
áreas de proteção ambiental, controle de 
densidade populacional e as diferentes 
formas de ocupação do solo, entre outros 
temas. É preciso estar atento às formas 
como acontecem as revisões do PDOT, 
a cada cinco anos, e pressionar para que 
a participação popular seja garantida, 
como previsto na Lei Orgânica do Dis-
trito Federal. O processo de revisão do 
PDOT acontece este ano e ele deve ser 
votado em breve, no Legislativo. 
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“Poucos anos atrás, a comunidade de Mestre 
D’Armas estava completamente desunida, desa-
creditada. As pessoas ficavam revoltadas com 
as antigas lideranças – que falavam em nome da 
comunidade mas não agiam por ela – e também 
com o governo.

Em novembro de 2007, nós conseguimos 
fechar a BR 020. Não transitavam veículos e atea-
mos fogo em pneus. 

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da 
Silva, deu uma entrevista na Radiobrás e disse 
que não acreditava que, em pleno século 21, uma 
comunidade a poucos quilômetros da capital da 
República precisava bloquear estradas e queimar 
pneus para ter direito à infra-estrutura. Ele achou 
isso um absurdo. Desse movimento surgiu a Coor-
denação de Moradores de Mestre D’Armas.

De lá para cá, as coisas começaram a progredir. 
Passamos a ter um diálogo com a administração de 
Planaltina. O governo do Distrito Federal concluiu 
o esgoto, começou a cavar as ruas e fazer o serviço 
de águas pluviais para colocar asfalto. Consegui-
mos a reforma da passarela de Mestre D’Armas, 
na BR 020, e água potável para o colégio de ensino 
fundamental Juscelino Kubitschek. Até o ano 
passado, as crianças deste colégio tomavam água 
de poço artesiano, apesar de todas as casas terem 
água potável. 

Quando as pessoas viram que estávamos unidos, começaram a acreditar. Foi difícil fazer esse 
trabalho e manter a mobilização. Colocamos carro de som nas ruas, convocando as pessoas para 
se reunir. Aos poucos, os moradores foram chegando. A igreja ficou pequena e começamos a 
nos encontrar num lugar maior. Hoje, temos o apoio da comunidade.”

pastor Waldemyr de Souza, da igreja palavra de Vida de Mestre D’Armas

Acima, 
a comunidade de 
Mestre D’Armas 
pára a BR 020, 
no final de 2007 

Ao lado, 
membros 
da Coordenação 
de Moradores 
(da direita 
para a esquerda): 
Clebson Alves, 
Waldemyr de 
Souza e Clarismar 
Mendonça

curiosidadEs

nos tEmPos do brasil colônia... O nome Mestre D’Armas é anterior à fundação de 
Planaltina. Foi dado em homenagem a um ferreiro, mestre em conserto de armas, que viveu na 
região em 1790.

Essa Entrou Pra história! Em 1892, a Comissão Exploradora do Planalto Central do Bra-
sil, também conhecida como Missão Cruls, passou pela Lagoa Bonita, uma das riquezas naturais 
próximas a Mestre D’Armas. Esta expedição demarcou os limites da futura capital do Brasil.

em Mestre D’Armas, para conter o núme-
ro de loteamentos irregulares e permitir 
a construção de casas e a urbanização. No 
entanto, não foram garantidos os padrões 
mínimos de infra-estrutura e preservação 
do meio ambiente. 

O Setor Habitacional fica dentro de 
Área de Proteção Ambiental da Bacia do 
Rio São Bartolomeu, que está, em parte, 
integrada à Área de Proteção Ambiental 
do Planalto Central. O ribeirão Mestre 
D’Armas, que passa pelo bairro, é um 
importante afluente do rio São Bartolo-
meu. Os riscos ambientais se devem tan-
to ao crescimento da população sem um 
planejamento adequado quanto às ativi-

“A população do Distrito Federal, em geral, entende de 
política. Só que tem aquele detalhe, é como se fosse 

uma troca de favores: você vota em mim que eu te dou 
um emprego, te dou uma cesta básica, te dou o Pão com 

Leite, te dou o auxílio do gás. É dessa forma que ficou a 
mentalidade do povo a respeito da política. Infelizmente, 

o Brasil quase inteiro funciona assim. Hoje, estamos 
tentando mudar. É a classe menos favorecida, que precisa 
do pão, do leite, de uma cesta básica, que não deve votar 

nas pessoas devido a essa troca.”
pastor Waldemyr de Souza

HiSTÓRiCo

dades econômicas de Planaltina, como a 
produção de grãos, com uso intensivo de 
máquinas e agrotóxicos.

Em 2005, o governo do Distrito Fede-
ral, o Ibama e as empresas responsáveis 
pelos serviços públicos como a Caesb 
(saneamento), a Terracap (habitação), a 
CEB (energia elétrica), a SLU (limpeza 
urbana), entre outras, assinaram um Ter-
mo de Ajustamento de Conduta (TAC). 
Ao fazer isso, estes órgãos assumiram 
um compromisso perante o Ministério 
Público de tentar corrigir o uso descon-
trolado dos recursos naturais, combina-
do com ações de regularização urbana e 
fundiária em Mestre D’Armas.
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Itapoã

Mestre D’Armas

Na etapa seguinte do Desenvol-
vimento Local Participativo, as 
comunidades de Itapoã e Mestre 

D’Armas discutiram a necessidade de co-
nhecer a realidade local e o que pensam os 
moradores.  E decidiram fazer um levan-
tamento, que funcionasse como ponto de 
partida para planejar as ações dos projetos. 

O ITS fez a proposta que esse “retra-
to” das condições de vida fosse feito com 
a realização de uma pesquisa popular. 

As entidades e lideranças locais sele-
cionaram dois grupos de moradores para 
serem capacitados em técnicas de pesqui-
sa. Eles aprenderam a fazer entrevistas, 

peSquiSa populaR

Conhecer para 
transformar

registrar as respostas e digitar os dados. 
Tornaram-se pesquisadores populares. 

Nos meses de maio e junho deste 
ano, as equipes saíram às ruas, de casa 
em casa e de comércio em comércio, en-
trevistando moradores e comerciantes. 
Com este trabalho, contribuíram para 
construir informações sobre as deman-
das de suas comunidades. Também tive-
ram o papel de divulgar e tirar as dúvidas 
sobre o projeto. 

itaPoã 

• 28 pesquisadores populares

• 2.070 famílias entrevistadas, 
no total de 8.182 pessoas

• 239 empreendimentos  
PEsquisados

mEstrE d’armas

• 6 pesquisadores populares

• 240 famílias entrevistadas, 
no total de 1.547 pessoas

• 71 empreendimentos  
PEsquisados

o quE é a PEsquisa PoPular?

A pesquisa popular é um instrumento que ajuda a co-
munidade a organizar as informações sobre suas necessi-
dades e o potencial do bairro ou da cidade para o desenvol-
vimento, com uso de método científico. Isso é importante 
na hora de definir “para onde queremos ir” e planejar quais 
são as etapas “para chegar onde queremos”.

Assim, a pesquisa popular serve de base para construir 
as soluções do Desenvolvimento Local Participativo.
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antonia maria FErnandEs nas-
ceu no Piauí e mora em Mestre D’Armas 
faz três anos. Em seu diário de pes-
quisa, ela anotou: “Vi que tem muita 
gente passando necessidade e que 
não faz parte de nenhum programa 
do governo. Passam o dia com apenas 
uma refeição. Percebi que muitas mães 
querem trabalhar, mas não têm onde 
deixar os filhos. A maioria delas pos-
sui estudo e trabalha como empregada 
doméstica. Uma das reclamações tam-
bém é a falta de um banco mais próxi-
mo para poderem pagar as contas.”

calianE chavEs dE souza mudou seu jeito de ver a comunidade, 
com o trabalho de pesquisadora.

“Sou medrosa para novidades. Um dia antes de começar a pesquisa, fiquei pen-
sando no que ia encontrar. Quando peguei os questionários e bati na primeira casa, a 
pessoa me recebeu super bem. Eu me empolguei, fui gostando do trabalho. 

Entrei em outra casa e me perguntaram se eu era de algum partido político. 
Nem todo mundo tratava no nervosismo, mas a maioria queria saber se eu esta-
va lá para pedir voto. Isso é muito comum por aqui. Eu dizia que não e explicava 
que o projeto é das pessoas do Itapoã. 

Minha preocupação era como passar que, dessa vez, é diferente. Usava sempre 
o exemplo de São Sebastião, onde a comunidade conseguiu o Fórum de Justiça. Fa-
lava que o ITS e o Ministério da Ciência e Tecnologia estão ajudando, mas a comuni-
dade tem que participar. A pesquisa é para mostrar quais são os problemas maiores, 
para a gente fazer um trabalho útil naquilo que a comunidade está mais necessitada. 
Muita gente entendia e convidava para entrar. A gente pegou uma confiança.

Também vi que muita gente entre 40 e 60 anos tem a mente fechada. Acho 
que é por isso que não têm muitas oportunidades. Não se doam, não deixam 
acontecer. Eu dava meu exemplo: não estava ali para gastar caneta e papel. Entro 
em um projeto para fazer a diferença e mostrar que todos têm capacidade de 
deixar alguma coisa onde passam.

As pessoas querem ser ouvidas e também ouvir que as coisas podem mudar. 
Não querem que um administrador venha com projetos e nada acontece. Disso 
elas estão cansadas.”

felícia de melo machado, tam-
bém de Mestre D’Armas, encontrou 
pessoas que diziam que ela “estava 
perdendo tempo”. 
Em seu diário, escreveu:  “Apesar de 
estarem cheias de tantas promessas 
de mudanças, muitas pessoas ainda 
possuem esperanças de ver o Mestre 
D’Armas urbanizado e regularizado, e 
que suas crianças possam ter uma vida 
melhor. As mulheres querem trabalhar, 
ter uma fonte de renda. Não precisaria 
ser no Plano Piloto, mas ter seu próprio 
ganho aqui mesmo.”

A seguir, vamos conhecer o que a pesquisa popular mostrou.

peSquiSa populaR

“O interessante é que as pessoas demonstravam estar apressadas, 
mas quando eu as entrevistava, fazia de uma forma que elas nem sentiam 
a demora. Percebi que elas ficavam esperançosas quando eu me 
identificava e explicava o objetivo da pesquisa.”
Cibele Silvestre, pesquisadora popular de Itapoã

“O pessoal reclama muito da falta de investimento do governo e de 
alternativas. Alguns moradores querem um lugar para expor suas 
mercadorias, o que ajudaria bastante, pois a comunidade precisa de fontes 
para a geração de emprego no local. Muita gente está desempregada, mas 
sabe fazer alguma coisa para ter uma renda.” 

Adilson da Silva Magalhães, pesquisador popular de Mestre D’Armas

vantagEns da PEsquisa PoPular

• Por ser feita por pesquisadores da comunidade,  
mais pessoas  aceitam responder.

• As pessoas se sentem mais à vontade para dizer o que pen-
sam e como vivem. Por isso, os dados são mais confiáveis.

• As informações produzidas ficam na própria comunidade.

•Os pesquisadores transmitem a mensagem do projeto e 
se tornam uma referência para as pessoas que buscam 
saber do Desenvolvimento Local Participativo. 

“Pode até parecer que as pessoas de Itapoã, porque usam chinelo e 
andam com poeira no pé, não têm grandes projetos. Não é assim. Muitos 
moradores têm consciência de que a decisão está em suas mãos, na hora 
do voto e nos projetos que vão beneficiar a comunidade. Querem que as 
melhorias sejam feitas junto com a população e que o governo não dê só o 
peixe. Porque o povo precisa da vara para poder pescar.”
Sheila dos Santos, pesquisadora popular de Itapoã
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fra-estrutura, a poeira e o fato de ser um 
lugar pouco desenvolvido.

• Os cinco maiores problemas identifica-
dos na pesquisa são, nesta ordem: ensino 
de nível infantil, fundamental, médio e 
profissionalizante, asfalto, transporte, 
segurança e saúde (postos e hospitais).

Educação
• Grande parte da população não chegou a 

completar o ensino fundamental. 
• Em cada 100 moradores, menos de oito 

completaram o ensino médio.
• Apenas uma em cada três pessoas  

está freqüentando a escola. 
• Depois dos 18 anos, fica mais difícil es-

tudar: a cada 100 pessoas, cinco dizem 
continuar os estudos.

Renda
• A maioria tem uma renda familiar de 

até dois salários mínimos por mês, bem 
inferior à média do Distrito Federal, de 
R$ 1.649.

• O principal gasto das famílias é com a ali-
mentação. Depois vêm água, luz e telefo-
ne e gastos com vestuário e saúde.

• Pouco mais de um terço das pessoas é be-
neficiada por programas de transferência 
de renda. Os principais são Bolsa Família, 
Renda Solidariedade e Bolsa Escola.

À esquerda,
o único posto do 
programa Família 
Saudável, que 
atende menos de 
10% da população

À direita, 
a Escola Classe 
nº 01 de Itapoã, 
que atende 
cerca de mil 
alunos do ensino 
fundamental. 
Não há escola 
de ensino médio

OS CINCO prINCIpAIS prObleMAS
De ITApOÃ

eDuCAçÃO

 Fundamental incompleto

 Fundamental completo

 Médio completo

 Médio incompleto

 Superior incompleto

 Superior completo

 Analfabeto  / sem 

escolaridade 

0,7%
0,4%

1%

62,1%
7,7%

7,7%

4,
6%

3010

1825

1224 1147 1100

 Ensino infantil, fundamental, médio e profissionalizante

 Asfalto

 Transporte

 Segurança

 Saúde

itaPoã

peSquISA DOMICIlIAr

População
• Quase a metade da população mora na 

cidade há seis anos ou mais. A maioria 
tem casa própria. 

• Pouco mais da metade dos moradores é 
jovem, com até 24 anos. 

• O número de mulheres é um pouco 
maior que o número de homens.

Origem
• A maior parte das pessoas que vive em 

Itapoã veio do próprio Distrito Fede-
ral, principalmente da cidade satélite 
de Paranoá.

• Cerca de um quarto da população veio 
de outros estados. Neste grupo, boa 
parte veio de Goiás, Bahia, Maranhão e 
Minas Gerais.

Pontos positivos e negativos
• Mais da metade dos moradores gosta 

muito de Itapoã. O principal motivo é 
ter conseguido comprar a própria casa. 
Apenas um morador em cada dez diz 
gostar pouco ou nada da cidade. 

• Os que disseram não gostar de Itapoã 
criticaram a falta de segurança e de in-

ReSulTadoS  ITApOÃ

O que somos e o 
que queremos ser

As obras para 
asfaltar as ruas de 
Itapoã começaram 

este ano. 
Em muitas quadras, 
os moradores ainda 

sofrem com a 
poeira e a lama

“Através dessa pesquisa, conhecemos melhor 
a realidade e as necessidades da nossa cidade. 

Descobrimos que somos as mãos que podem 
realizar, temos vontade, conhecimento e coragem 
de lutar e acreditar que podemos fazer a diferença 

na nossa comunidade.”
Maria de lourdes ferreira, professora de Arte em Jornal 

no Instituto América, em Itapoã
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sEtorEs da Economia local

Comércio 148 62,7%

Serviços 71  30,1%

Indústria 12 5,1%

Não respondeu 5  2,1% 

Total de empreendimentos pesquisados 239 100%

ATIVIDADeS que 
DArIAM CerTO eM ITApOÃ

Itapoã, os destaques foram a indústria, 
esporte, lazer e artesanato.

• A maioria das pessoas respondeu que 
essas atividades dariam certo porque 
geram emprego e renda, trazem desen-
volvimento para a cidade e podem tirar 
os jovens da rua.

• Cerca de um quarto das pessoas quer 
montar um negócio próprio. Os mais 
citados foram salão de beleza, restau-
rante e lanchonete, loja de roupas e cal-
çados, mercearia, comércio e padaria. 
Em seguida, ateliê ou loja de costura e 
confecção e bar.

peSquISA eCONôMICA

Negócios
• Dentro da cidade, o principal setor da 

economia é o comércio. 
• Existe uma concentração de negócios nas 

áreas de alimentação e reutilização de 
equipamentos.

• Mais da metade das atividades é infor-
mal.

• De 239 empreendimentos pesquisados, 
191 funcionam nas residências de seus 
proprietários.

• Dois em cada três comerciantes disse-
ram ter controle de qualidade dos pro-
dutos que vendem ou dos serviços que 
prestam. 

• Três em cada quatro empreendimentos 
não possuem computador.

Tempo de funcionamento
•Grande parte dos negócios tem mais de 

dois anos de existência. 

CurSOS prOfISSIONAlIzANTeS 
MAIS DeSeJADOS
(principais respostas)

O setor de construção civil e o de serviços foram respon-
sáveis pelo aumento do emprego formal no Distrito Federal, 
segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego do Dieese.

 Indústria

 Esporte

 Lazer

 Artesanato

 Agricultura

 Cultura

 Turismo

22%

37,3%

13,7%

6,4%

3,8%
3,8%
2,4%

Informática / computação
Culinária / padaria

Mecânica
Cabeleireiro

Costura
Enfermagem

Bordado / artesanato
Manicure / pedicure

Vigilante / segurança
Administração (gerência)

Eletricista
Pedreiro

Professora / pedagogia
Secretária

388

168
132

104
101

80
55

49
46

28
22
18
16
5

ATIVIDADeS 
prOfISSIONAIS
JÁ eXerCIDAS

reNDA MeNSAl DA fAMÍlIA

hAbIlIDADeS que GOSTArIAM 
De TrANSfOrMAr eM prOfISSÃO

Mercado de trabalho
• Um terço dos moradores em idade de 

trabalhar está desempregado. É qua-
se duas vezes mais do que a média de 
desempregados do Distrito Federal. 
A cada 100 pessoas, 17 trabalham com 
carteira assinada.

• Mais da metade das pessoas trabalha 
fora de Itapoã. 

• Entre as atividades profissionais já exer-
cidas, a mais citada foi o serviço domés-
tico. Também apareceram na pesquisa 
as atividades de pedreiro, serviços ge-
rais, vendedor, dona de casa, balconista, 
babá, cozinheiro, diarista e agricultor.

• Boa parte da experiência profissional da 
comunidade se concentra em serviços 
para manutenção de casas e estabeleci-
mentos (doméstica, babá, cozinheiro, 
jardineiro) e construção civil (pedreiro, 
carpinteiro, pintor, eletricista). 

Educação profissionalizante
• Mais de dois terços das pessoas que-

rem fazer cursos de qualificação pro-
fissional. Os mais citados foram os de 
informática e computação, culinária e 
padaria, mecânica, cabeleireiro, costu-
ra, enfermagem e artesanato.

Potencial
• Entre as habilidades que as pessoas 

gostariam de transformar em fonte de 
renda destacam-se culinária, cabelei-
reiro, artesanato, costura, manicure/
pedicure  e jardinagem. Também foram 
lembradas: reciclagem, pedreiro, ven-
das, serralheria e marcenaria.

• Sobre atividades que dariam certo em 

ReSulTadoS  ITApOÃ

 de 1 a 2 salários mínimos

 de 2 a 3 salários mínimos

 de 3 a 4 salários mínimos

 de 4 a 5 salários mínimos

 mais de 5 salários mínimos

 sem resposta

 Doméstica

 Pedreiro

 Serviços gerais

 Vendedor

 Dona de casa

 Balconista

 Babá

22
23
24
24
26

44 3656
4

12
4 81 80 65 59 59 56 49 37 32 27

 Culinária

 Cabeleireiro

 Artesanato

 Costura

 Manicure / pedicure

 Jardinagem

 Artes (toca algum 

instrumento, canta, dança)

 Trabalho gráfico  

(impressos em geral)

330

261

202
179

136
98

55
33

76% 17%

3%

1%

1%
2%

 Cozinheiro  

(ajudante / auxiliar)

 Diarista

 Agricultor / lavrador

 Jardinagem

 Motorista

 Segurança

 Manicure / pedicure

 Cabeleireiro

 Ajudante

 Administração  

(gerência / escritório)

 Secretário(a)
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OS CINCO prINCIpAIS prObleMAS
De MeSTre D’ArMAS

mEstrE d’armas

peSquISA DOMICIlIAr

População
• Quase a metade da população está no 

bairro há seis anos ou mais. Em cada 
três pessoas, duas têm casa própria. 

• Cerca de metade dos moradores é jo-
vem, com até 24 anos. 

• O número de mulheres é um pouco 
maior que o número de homens.

Pontos positivos e negativos
• Mais da metade gosta muito de morar no 

bairro. Os principais motivos são: sos-
sego e tranqüilidade; tem casa própria e 
conseguiu estabilidade; e a vizinhança 
é boa e está próximo de familiares.

• Os que disseram não gostar de Mestre 
D’Armas criticaram a falta de infra-es-
trutura e espaços de lazer.

Em Mestre 
D’Armas 
as ruas estão 
sendo asfaltadas. 
Acima, dois 
trechos da via 
marginal à BR 020, 
fotografados em 
agosto deste ano

• As pessoas identificaram que os cin-
co principais problemas do bairro são, 
nesta ordem: a falta de serviços de saú-
de, asfalto, segurança (posto policial), 
áreas de lazer e ensino infantil e profis-
sionalizante.

407
386 383

293
214

 Saúde

 Asfalto

 Segurança

 Áreas de lazer

 Ensino infantil e profissionalizante

Fornecedores
• Boa parte dos fornecedores é de fora da 

cidade.
• Entre os comerciantes, sete a cada dez 

compram matérias-primas e insumos 
à vista. 

Dificuldades
• As principais dificuldades dos comer-

ciantes são: conseguir empréstimo 
no banco, baixo poder aquisitivo dos 
clientes, custos (aluguel, impostos, 
água, luz etc.) e juros altos. Também 
houve reclamações sobre a segurança, 
os problemas de infra-estrutura na 
cidade e a falta de capital para investir 
no negócio.

• Em relação aos negócios que faltam em 
Itapoã, a maioria destacou banco e casa 
lotérica. Também foram lembrados 
atacadista/distribuidor, comércio de 
roupas e sapatos/armarinho, indústria 
e farmácia.

ReSulTadoS  ITApOÃ

TIpO De NeGÓCIO que 
eSTÁ fAlTANDO eM ITApOÃ
(principais respostas)

Funcionários
• Mais da metade não tem funcionários. 

Cerca de um comerciante em cada cin-
co emprega apenas um funcionário. 

• Dos que têm funcionários, poucos  que-
rem oferecer treinamento, caso exis-
tam oportunidades. 

• As maiores necessidades de treinamen-
to são técnicas de vendas e atendimen-
to ao cliente, atendimento de telefone 
e informática. Habilidades específicas, 
como cabeleireiro e mecânica, também 
foram citadas.

Clientes
• A imensa maioria dos clientes mora em 

Itapoã.
• O costume da maioria é pagar à vista. 

Cerca de um em cada sete consumido-
res compra a prazo e uma quantidade 
quase igual compra “fiado”.

 Falta de crédito bancário

 Clientela com baixo poder aquisitivo

 Custos altos (aluguel, impostos, água, luz etc.)

 Juros bancários altos

 Falta de transporte

 Falta de pessoal especializado

 Falta de serviços de consultoria

 Formação em gestão (administração do negócio)

 Outras

AS MAIOreS 
DIfICulDADeS DO NeGÓCIO

64
%73

,2
%

54
,8

%

46
%

19
,7

%

11
,3

%

10
%

7,
5% 13

,8
%

 Banco / casa lotérica

 Atacadista / distribuidores/ depósito

 Comércio de roupas e sapatos / armarinho

 Indústria

 Farmácia

 Órgãos públicos

11,4% 11% 8,5% 5,5% 4,7%

53,4%
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• O maior gasto é com alimentação. Em 
seguida, aparecem a saúde, as contas da 
casa (água, luz e telefone) e o aluguel.

• Mais da metade das famílias disse que a 
renda não é suficiente para atender suas 
necessidades. 

• A cada quatro pessoas, uma é benefi-
ciada por programas de transferência 
de renda.

Mercado de trabalho
• Quase um terço das pessoas em idade 

de trabalhar está desempregado. Prati-
camente o mesmo número de pessoas 
trabalha com carteira assinada.

• Grande parte dos desempregados são 
mulheres.

• Pouca gente trabalha no próprio bair-
ro. A maioria presta serviço no Plano 
Piloto. 

• A atividade profissional mais exercida 
é a de doméstica. Outros trabalhos co-
muns entre os moradores: vendedor, 
dona de casa, balconista ou atendente, 
agricultor, diarista, pedreiro ou mestre 
de obras, vigilante ou segurança. 

Os setores de manutenção de casas e edifícios  
e de construção civil são responsáveis por boa parte da 
experiência profissional adquirida em Mestre D’Armas.

ATIVIDADeS prOfISSIONAIS 
JÁ eXerCIDAS

Educação profissionalizante
• A grande maioria quer fazer cursos de 

qualificação profissional. Os mais cita-
dos foram os de informática e compu-
tação, culinária, costura, enfermagem, 
eletricista e contabilidade.

Potencial
• Sobre as habilidades que as pessoas 

gostariam de transformar em profis-
são, destacaram-se artesanato, culi-
nária, costura, manicure/pedicure, 
cabeleireiro e trabalho gráfico/im-
pressos.

• Em cada três pessoas, uma quer montar 
um negócio. Os mais citados foram: co-
mércio de alimentos, salão de beleza e 
lojas para vender produtos e roupas.

• Muitos pretendem trabalhar, ainda, 
com reforço escolar, loja de bijuteria, 

 Doméstica

 Nunca trabalhou

 Vendedor(a)

 Dona de casa

 Balconista / atendente

 Agricultor / lavrador

 Diarista

 Pedreiro / mestre de obras

 Vigilante / segurança

 Não respondeu

 Segurança

 Manicure

 Professora

 Motorista

 Babá

76 33 37 21 28 17 14 13 13 12 12 11 10 10 10

2% 2%

14%

ReSulTadoS  MeSTre D’ArMAS

Há duas escolas 
públicas em 

Mestre D’Armas: 
o Centro de Ensino 

Fundamental 
Juscelino 

Kubitschek 
(fotos acima) 
e o Centro de 

Ensino Fundamental 
e Médio Pompilho 
Marques de Souza

Origem
• De cada três pessoas que moram em 

Mestre D’Armas, duas vieram de ou-
tras cidades satélites do Distrito Fede-
ral, em sua maioria Sobradinho e Pla-
naltina. Quase todo o restante veio de 
outros estados, principalmente Goiás, 
Piauí, Maranhão, Bahia e Minas Gerais 
(nesta ordem).

• A população do bairro continua aumen-
tando com as migrações.

Educação
• Quase a metade da população não com-

pletou o ensino fundamental. 
• Menos de um quinto dos moradores 

completou o ensino médio.
• De mais de 1.500 pessoas incluídas na 

pesquisa, apenas 27 disseram ter o nível 
superior completo. 

Renda
• Mais da metade das famílias tem renda 

mensal  de um a dois salários mínimos, 
bastante inferior à média do Distrito 
Federal, que é de R$ 1.649.

eDuCAçÃO

reNDA MeNSAl DA fAMÍlIA

 Fundamental incompleto

 Fundamental completo

 Médio incompleto

 Médio completo

 Superior incompleto

 Superior completo

 Analfabeto / sem escolaridade 

17,8%

10,7%

46,1%

5,6%

0,5%

1,7%

2,3%

 de 1 a 2 salários mínimos

 de 2 a 3 salários mínimos

 de 3 a 4 salários mínimos

 de 4 a 5 salários mínimos

 mais de 5 salários mínimos

29% 53%
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sEtorEs da Economia local

Comércio 43 61%

Serviços 25  35%

Indústria 3 4%

Total de empreendimentos pesquisados 71 100%

TIpO De NeGÓCIO  que eSTÁ 
fAlTANDO eM MeSTre D’ArMAS

Tempo de funcionamento
• Dois em cada três empreendimentos, 

aproximadamente, foram abertos há 
mais de dois anos. Um quarto do total 
funciona há menos de um ano.

Funcionários
• Dois terços dos negócios não empregam 

nenhum funcionário. Cerca de um quar-
to emprega um ou dois funcionários.

• Dos comerciantes que têm funcionários, 
um em cada cinco tem interesse em ofe-
recer treinamento, caso existam oportu-
nidades. A maior necessidade é na me-
lhoria do atendimento aos clientes.

Clientes
• A grande maioria dos clientes mora em 

Mestre D’Armas.
• Mais da metade dos consumidores com-

pra à vista. Um em cada quatro compra 
a prazo. Um em cada cinco faz “fiado”.

Fornecedores
• A maior parte dos fornecedores é de 

fora do bairro.
• A maior parte das compras de insumos 

e mercadorias para abastecer os negó-
cios é feita à vista. Um terço é a prazo.

Dificuldades
• As principais dificuldades destacadas fo-

ram: clientela com baixo poder aquisiti-
vo, custos altos (aluguel, impostos, água, 
luz etc.), crédito bancário e transporte.

• Em relação aos negócios que estão fal-
tando em Mestre D’Armas, quase me-
tade dos entrevistados respondeu que 
são banco e casa lotérica.

 Clientela com baixo poder aquisitivo

 Custos altos (aluguel, impostos, água, luz etc.)

 Falta de crédito bancário

 Falta de transporte

 Juros bancários altos

 Falta de pessoal especializado

 Falta de serviços de consultoria

 Formação em gestão (administração do negócio)

 Outras

CITe AS TrêS MAIOreS 
DIfICulDADeS DO NeGÓCIO 

54
,9

%

64
,8

%

50
,7

%

42
,3

%

33
,8

%

31
% 15

,5
%

5,
6%

1,
4%

 Banco / casa lotérica

 Banca de revista

 Supermercado

 Padaria

 Loja de eletromésticos

 Loja de cosméticos

5,6%
1,4% 1,4% 2,8% 1,4%

46,5%

comércio de produtos agrícolas, açou-
gue, empresa de som, loja de calçados, 
depósito de gás, banca de jornal, fruta-
ria e floricultura.

• Sobre atividades que dariam certo em 
Mestre D’Armas, foram mencionados 
esporte, lazer, indústria, agricultura e 
turismo. Também foram lembradas: 
feira para venda de produtos, coopera-
tiva de artesanato e serviços bancários.

• Metade das pessoas acredita que essas 
atividades dariam certo porque é o que 
o bairro precisa, criaria locais de com-
pra e venda e as pessoas obteriam tra-
balho no próprio bairro.

peSquISA eCONôMICA

Negócios
• O principal setor da economia em Mes-

tre D’Armas é o comércio. Quase não 
há atividades industriais.

• A atividade principal dos comercian-
tes está no ramo de alimentação (bares, 
mercearias, restaurantes).

• A maioria dos negócios está na infor-
malidade. 

• Sete em cada dez empreendimentos 
funcionam junto com a residência de 
seus proprietários.

• Pouco mais da metade dos comercian-
tes não tem controle de qualidade em 
seu negócio.

• Um entre cinco empreendimentos tem 
computador e apenas metade deles 
utiliza a ferramenta para administrar o 
negócio.

CurSOS prOfISSIONAlIzANTeS
MAIS DeSeJADOS
(principais respostas)

ReSulTadoS  MeSTre D’ArMAS

25
16

14

14

10

8

8

6

5

5

Informática / computação

Culinária

Costura

Enfermagem

Eletricista / eletrônica

Administração / contabilidade

Cabeleireiro

Tele marketing

Mecânico

Artesanato

Segurança / vigilante

96

ATIVIDADeS que DArIAM CerTO 
eM MeSTre D’ArMAS

 Esporte

 Lazer

 Indústria

 Agricultura

 Turismo

 Outros

 Nenhuma

 Não informou

93
111

115
39

36
16

91

hAbIlIDADeS que GOSTArIAM 
De TrANSfOrMAr eM prOfISSÃO

 Artesanato

 Culinária

 Costura

 Manicure / pedicure

73

58

42
37

32
29 14

4

 Cabeleireiro

 Trabalho gráfico (impressos em geral)

 Artes (toca algum instrumento, canta, dança)

 Jardinagem
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Ermita viEira dE almEida, artEsã

“Moro no Itapoã faz seis anos, mas vim 
para Brasília criança. Morava em Minas, 
numa região muito pobre, de sertão. Quando 
cheguei aqui, com 12 anos, era como se fosse 
um índio no meio do povo. Mas não posso 
reclamar. Em cada lugar que fui trabalhar, tive 
a sorte de ter alguém para me ensinar.

Trabalhei quase 30 anos nas casas de 
família no Plano Piloto. Sabia cozinhar, lavar, 
passar e fazer faxina. Mas não sabia fazer 
outra coisa, nem escrever. Aprendi com o 
material de escola da minha filha. Ela chegava 
do colégio, eu apagava os exercícios e fazia 
por cima. Quando ela casou, fiquei sem chão. 
Resolvi fazer uma prova no colégio e aí come-
cei a estudar. 

Depois disso, todo dia tinha uma parede 
entre o estudo e o meu emprego. Já não 

batiam as minhas idéias com o trabalho nem 
com o patrão. Eu enxergava mais longe. Não 
quis mais ser doméstica, virei artesã.

Fui aprendendo sozinha. Peguei um malote 
de bordados e passei dois dias sem dormir até 
descobrir como fazia. Hoje faço bordado em 
chita, bolsa de crochê, tapete de amarradinho, 
almofada de retalhos e fuxicos. Quando vejo 
na novela, a colcha de fuxico está sempre na 
casa da prostituta ou no sofá do pobre. Assim 
não vale! A mídia está divulgando errado.

Cada vez que vejo uma técnica nova de 
artesanato, quero aprender. Mas gasto tanto 
tempo, furo o dedo, furo a boca com agulha... 
Se tivesse mais cursos, eu não sofreria tanto. 
Também não temos um lugar para mostrar 
esses produtos. Um artesão não vive sem 
divulgação.”

“Cada vez que vejo uma técnica nova de artesanato, 
quero aprender. Mas gasto tanto tempo... 
Se tivesse mais cursos, eu não sofreria tanto. 
Também precisamos de um lugar para mostrar 
esses produtos. Um artesão não vive sem 
divulgação.”

“Aqui tem 
muitos talentos”

José robErto machado mora em Mestre D’Armas e é presidente da 
Coopercoco, cooperativa que trabalha com a cadeia produtiva do coco, desde 
o plantio até o beneficiamento, depois de ser consumido. Da casca retira-se 
a fibra para fabricar produtos como vasos, xaxins ecológicos, mantas para 
conter a erosão do solo e estofado de carro. Assim, as cascas que iriam para 
lixões ou aterros são retiradas do meio ambiente. A Coopercoco conseguiu 
um financiamento para comprar máquinas e montar uma usina. Sua capa-
cidade seria de beneficiar, em média, 1 milhão de cocos por mês, suficiente 
para vender os produtos a outros estados do Brasil. O empreendimento deve 
ser instalado no Guará II. “Em Mestre D’Armas não há terreno que comporte 
uma usina como esta. No bairro, pretendemos desenvolver a parte artesanal e 
capacitar os artesãos, em parceria com o Sebrae”, diz José Roberto. 

A Coopercoco também está envolvida, junto com entidades locais, no projeto 
Mestre D’Armas Sustentável, que pretende capacitar os moradores no cultivo 
de hortas urbanas, criação de viveiros de plantas –  com o objetivo de reflores-
tar as margens de rios –, reciclagem e artesanato, na busca por gerar trabalho 
e renda e garantir a segurança alimentar (ver pág. 36).

monisE louisE dE olivEira nas-

ceu em Rondônia e vive em Itapoã há um ano 

e meio. Ela é voluntária no Instituto Everar-

do Ribeiro, onde dá o curso de confecção de 

bijuteria. “As mulheres do Itapoã querem 

trabalhar, mas a maioria tem filho pequeno e 

fica sem poder sair de casa, se sentindo depri-

mida. Então, a gente teve essa idéia: fazendo 

o curso de bijuteria, elas aprendem e podem 

trabalhar com as outras alunas, comigo ou 

em casa. A intenção é fazer com que gere uma 

fonte de renda para elas”, diz Monise.  “Vale-

ria muito a pena discutir como fazer a venda 

dos produtos que criamos. Seria bom ter uma 

exposição e feira de arte e cultura para valo-

rizar mais a cidade. Porque aqui tem muitos 

talentos, muita capacidade. Como a cidade 

é pequena, tudo que acontecer é novidade e 

oportunidade de crescer.” Monise dá aulas 

aos sábados e, durante a semana, tem um em-

prego em uma loja de construção. Ela destaca 

que um dos desafios das instituições locais é 

manter um trabalho continuado, com base na 

colaboração de voluntários.

SabeR fazeR loCal 
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Construindo 
o plano para um 
futuro melhor

construir ProJEtos

Quando falamos em projetar alguma coi-
sa, logo pensamos em um ponto de partida 
e um de chegada, um alvo que queremos 
alcançar. Fazer projetos tem a ver com esse 
movimento, que o verbo projetar traduz. 

É preciso ter um “chão” de onde sair e 
colocar lá na frente a visão do que se preten-
de realizar. Isso nos dá um foco. É como um 
dardo que a gente atira para tentar acertar o 
alvo em que miramos.

“Para fazer um projeto, não precisa pensar pequeno. Você pode pensar 
grande. Se você colocou o trabalho no futuro, não precisa imaginar lá adiante, 
imagine agora. Comece a viver isso e correr atrás dessa realidade.”
Maikon de Castro bertoncello, professor de violão no Instituto everardo ribeiro, em Itapoã 

“Aqui, neste projeto, temos uma cantora, um músico, um religioso, um 
presidente de equipe esportiva, representantes da associação dos deficientes 
e idosos, as mães de alunos da escola pública, muitos profissionais diferentes. 
São pessoas apaixonadas e é delas que precisamos. Porque a parte de reclamar 
já passou. Nós estamos aqui para realizar e arregaçar as mangas.”
Manoel Andrade, membro do projeto O esporte bate a sua porta - escola Classe de Itapoã

divino PErEira tem experiência na 
fabricação de sandálias e venda no ataca-
do, para lojas e supermercados do Distrito 
Federal. Ele aproveitou o espaço de seu 
lote, em Mestre D’Armas, para montar uma 
oficina e chegou a empregar oito funcioná-
rios. Por problemas na gestão, reduziu as 
atividades. Hoje, cuida apenas da revenda. 
Mas quer voltar a crescer e acredita que o 
mais vantajoso é ter o controle de todas as 
etapas da produção. “Com a oficina, além de 
aumentar o lucro, desenvolvo um trabalho 
mais eficiente, todo ele manual, e também 
dou emprego. A qualidade aumenta e tem 
maior aceitação no mercado”, explica. Para 
ele, o bairro ainda não olhou para os peque-
nos empresários. “A atitude de empreen-
dedor existe. O que precisamos é de apoio 
para desenvolver essa capacidade e ajuda 
financeira, de crédito, para comprar matéria-
prima, maquinário e ter um lugar digno de 
trabalho.” 

A cozinha de rEgina mota araúJo é 

uma fábrica de doces, bolos e salgados, vendidos 

para bufês de festas e clientes individuais, de den-

tro e fora de Mestre D’Armas. “Um vai passando a 

indicação para o outro e assim o negócio cresce”, 

revela. Depois de trabalhar cinco anos para sua 

irmã, dona de uma empresa que organiza festas, 

ela decidiu montar seu próprio negócio.  “Hoje, 

compro os materiais, faço e vendo. Sei a quanti-

dade que uma lata de leite condensado dá de bri-

gadeiro e calculo a quantidade que vou gastar e 

quanto vou ganhar. Anoto no caderno, para todos 

os produtos. Pego bastante encomenda, até no 

fim de semana, e já coloquei uma pessoa para me 

ajudar. Trabalhar por conta própria foi uma guina-

da na minha vida.” O sonho de Regina é montar 

uma cooperativa. “Aqui tem muita mulher boa de 

trabalhar”, diz.

SabeR fazeR loCal 
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“Cada um de nós nasce com uma missão e, ao longo da vida, busca descobrir e ver como 
pode realizá-la. Há um esforço grande de cada um nesse sentido, de saber quem é, do que é 
capaz e o que pode fazer para contribuir com sua comunidade. 

Entre o ideal e o real, como coloco o pé no chão para conseguir realizar e alcançar o meu 
sonho? Com que forças posso contar? Temos que subir uma montanha, mas é preciso dar um 
passo de cada vez, ter uma estratégia. Senão a gente nunca chega. 

É bom que a gente arregace as mangas e perceba que existe a necessidade de sobreviver e 
ter qualidade de vida. É bom que a gente saiba quem são as pessoas e instituições solidárias e 
que elas sejam chamadas a integrar, desde que haja respeito entre essas partes diferentes que 
vão se somando. 

Quando estamos caminhando, então, nos questionamos: como vai ficar minha entidade? 
Como vou sobreviver? Cada um está vendo o seu individual e o coletivo. O desafio é integrar 
essas duas partes. É essa tentativa que estamos fazendo, para que possamos, juntos, enxergar 
quais passos são possíveis de fazer, individual e coletivamente. O objetivo é valorizar esse es-
forço, respeitando uns aos outros, sem anular as partes para que apenas alguns se destaquem. 
Por que, para ganhar, alguém tem que perder um pedaço? Não podemos ganhar juntos? Então 
vamos ver como a gente pode ganhar, sem que isso signifique que alguém estará perdendo.

Quando os Conselhos levarem os Planos de Ações, exigindo educação, saúde e outros 
direitos, irão em nome de toda a população. Por isso,  um desafio próximo é  informar as comu-
nidades para que se apropriem desse instrumento. Já as entidades locais são importantes nessa 
caminhada, porque conseguem chegar junto das necessidades da população. E a administração 
pública, quando compreende esse processo, respeita e fortalece, está contribuindo para termos 
uma democracia melhor. ”

Irma rosseto passoni, gerente executiva do Instituto de Tecnologia Social, 
na Assembléia do Dlp, em brasília

“A Secis está aberta e disponível para que a gente encontre, 
conjuntamente, soluções para as necessidades da comunidade organizada. 
Vocês são os protagonistas dessa mudança. Nós somos a ferramenta 
que vai ser utilizada. Aqui vejo o recurso público bem empregado, dando 
direção às pessoas para que trabalhem em seu bairro e sua cidade, 
resgatando a auto-estima de ser cidadão.”
Joe Valle, secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social

Os resultados das duas pesquisas 
populares foram apresentados 
e discutidos em uma assem-

bléia realizada no Centro Franciscano de 
Evangelização e Cultura, nos dias 30 e 31 
de agosto deste ano. Participaram cerca 
de 80 pessoas, representando mais de 20 
entidades comunitárias. Estiveram pre-
sentes na manhã de abertura, entre ou-
tros:
• Joe Valle, secretário de Ciência e Tecno-
logia para a Inclusão Social, do Ministério 
da Ciência e Tecnologia;
• Roberto Bemfica Rubin, gerente de De-
senvolvimento de Agricultura Orgânica e 
Urbana do Governo do Distrito Federal;
•  Irma Passoni, gerente executiva do Ins-
tituto de Tecnologia Social;
• Maria Aparecida de Andrade Abreu, re-
presentante do Instituto Sociocultural e 
Ambiental Arthur Andrade;
• Alba Evangelista Ramos, chefe do Nú-
cleo de Proteção e Reabilitação Ambien-
tal da Secretaria de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento do DF;
• Maria Elizabete Ferreira, coordenadora 
de Difusão e Popularização da Ciência e 

Tecnologia da Associação Brasileira das 
Instituições de Pesquisa Tecnológica 
(Abipti); 
• Hilton Caetano Maia, representante do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae - DF);
• Rodrigo Rollemberg, deputado federal.

Os representantes das organizações 
comunitárias, pesquisadores populares, 
moradores que realizam trabalho social 
voluntário, líderes religiosos e educado-
res se reuniram em grupos e debateram  
as prioridades para melhorar a qualida-
de de vida em Itapoã e Mestre D’Armas. 
Os dados das pesquisas serviram de base 
para essa discussão. Depois de um dia de 
trabalho, os grupos unificaram as pro-
postas e organizaram um Plano de Ações 
para cada localidade. 

Os Conselhos de Desenvolvimento 
Local Participativo, formados em Ita-
poã e Mestre D’Arma, reafirmaram o 
compromisso de levar adiante o projeto, 
buscando meios de fortalecer as organi-
zações locais e as parcerias para imple-
mentar as ações prioritárias, decididas 
na assembléia.

plano de açõeS

O secretário 
Joe Valle fala na 
abertura 
do evento que 
debateu os 
resultados 
das pesquisas de 
Desenvolvimento 
Local Participativo



Os Conselhos vão divulgar para as comunidades os 
resultados das pesquisas e estimular ainda mais a participa-
ção. Pretendem realizar novas assembléias em cada local.

As iniciativas de comunicação popular são consideradas 
oportunidades de ampliar a comunicação:

• Rádio Comunitária Paranoá FM 98,1 
(contato: Alice Pacheco, tel. 61 - 3369 6283) 
• Portal do Itapoã: www.itapoadf.com.br
• Documentário sobre Mestre D’Armas (Projeto Social 
Tocando Corações, contato: Paulo Neves, tel. 61 - 9165 0218)

Próximos Passos

diálogo com o PodEr Público

Algumas prioridades dos Planos de Ações podem 
ser implementadas, de forma ágil, pelas entidades 
comunitárias. Outras exigem o investimento do poder 
público que, em parceria com a sociedade civil orga-
nizada, pode expandir sua capacidade de ação. É uma 
articulação como essa que o projeto Mestre D’Armas 
Sustentável propõe. Nele, estão previstas ações que 
dialogam com as propostas da comunidade, em áreas 
como educação ambiental, agricultura e reciclagem.
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1. Educação: 
• Construir, fazer funcionar e manter 
creches, escolas de ensino fundamen-
tal e médio, e um centro de capacita-
ção profissional

2. Segurança Pública: 
•  Implantar delegacia da Polícia Civil 
• Construir e implantar um batalhão 
da Polícia Militar 
• Construir e implantar unidade do 
Corpo de Bombeiros

3. Geração de trabalho e renda: 
• Promover acesso ao microcrédito 
• Estruturar e implantar um projeto 

na área de artesanato
4. Saúde: 

• Construir e manter um hospital  
em Itapoã 
• Implantar e manter um posto  
de saúde 
• Aumentar as equipes de agentes  
do programa Família Saudável 

5. Cultura, lazer e esporte: 
• Construir quadra poliesportiva 
• Implantar projeto cultural 
•  Implantar projeto ocupacional 
para idosos, pessoas com deficiência, 
crianças, adolescentes e adultos

Ao centro 
e acima, grupos 
de Itapoã discutem 
e apresentam 
propostas à 
assembléia

1. Formar o Conselho e capacitar as 
instituições para a gestão

2. Promover projetos de cultura e lazer
3. Implantar e manter equipamentos 

públicos e serviços: 
• posto de saúde 
• posto policial próximo à passarela 
• asfalto 
• saneamento ambiental 
• quadra poliesportiva 
• creche 
• centro comunitário  
de formação profissional 

4.  Promover educação e capacitação: 
• estratégia de relacionamento  
com a escola 
• qualificação profissional de acordo 
com as potencialidades  da comunidade 
(educação ambiental, turismo, gestão de 
negócios, eletricista,  pedreiro etc.)

5. Tecnologia e informação:  
• rádio e jornal comunitários

6. Sustentabilidade ambiental: 
• Contratar equipe de agentes ambien-
tais da comunidade 
• Promover o plantio  
de árvores nas residências 

• Identificar áreas para agricultura 
• Criar áreas verdes 
• Replantar a mata ciliar  
do ribeirão Mestre D’Armas,  
com árvores do cerrado 
• Fazer cercamento  
da área reflorestada 
• Fazer compostagem  
de resíduos orgânicos

7. Trabalho, emprego e renda: 
• Desenvolver projeto de turismo  
rural e ambiental em Mestre D’Armas 
e Estação Ecológica Águas Emendadas 
• Criar feira livre próxima à passarela 
• Criar uma fábrica de bloquetes  
de material reciclado 
• Apoiar projeto de aproveitamento 
dos subprodutos do coco 
• Implantar um posto bancário 
•  Dar prioridade de contratação em 
obras, prestação de serviço e reparti-
ções públicas locais para os trabalha-
dores residentes no bairro

8. Regularização fundiária: 
• Regularizar os lotes 
• Definir áreas para implantação de 
equipamentos públicos

Nesta página, 
o grupo 

de Mestre D’Armas 
prepara o Plano 

de Ações, 
com base 
nos dados 

da Pesquisa 
Popular

plano de açõeS

os rEPrEsEntantEs da comunidadE dE mEstrE d’armas dEFiniram 

as PrioridadEs do dEsEnvolvimEnto local ParticiPativo:

os rEPrEsEntantEs da comunidadE dE itaPoã dEFiniram  

as PrioridadEs do dEsEnvolvimEnto local ParticiPativo:

• Boletim Mestre D’Armas (Coordenação 
de Moradores de Mestre D’Armas, contato: 
Pastor Waldemyr, tel. 61 - 3488 3204)

Os Conselhos também vão encaminhar as 
reivindicações que forem da responsabilidade 
do poder público, como segurança pública, 
transporte, escolas, creches e outros equipa-
mentos coletivos, ainda precários nas duas 
regiões. Ao mesmo tempo, darão início à cons-
trução de projetos e parcerias, tendo em vista 
as prioridades registradas no Plano de Ações.
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de Itapoã • Associação dos Oficineiros • Associação Furacão Esporte 
• Associação Positiva • Casa Brasil • Centro de Desenvolvimento 
Comunitário • Centro de Integração Social da Família e da Criança 
• Clube Social de Vizinhança •  Escola Bom Jesus • Instituto América 
• Instituto Everardo Ribeiro • ONG Brasil Integrado • Paróquia São 
Luís Orione • Planeta Verde Vivo • Prefeitura Comunitária 
da Fazendinha • Prefeitura Comunitária de Itapoã I 
• Prefeitura Comunitária de Itapoã II • Programa Família Saudável
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EntidadEs dE mEstrE d’armas

• Centro de Ensino Fundamental e Médio Pompilho Marques  
de Sousa • Centro de Ensino Fundamental Juscelino Kubitschek
• Clube Recreativo Coopercoco • Cooperativa Coopercoco 
• Coordenação dos Moradores de Mestre D’Armas 
• Igreja Evangélica Palavra de Vida • Igreja Sagrado Coração 
de Jesus • Projeto Social Tocando Corações

dEclaraÇão das EntidadEs

Brasília, 31 de agosto de 2008

Nós, abaixo-assinados, declaramos que os Planos de Desenvolvimento Local 
Participativo:

nascem da vontade de todos os participantes;
refletem os desejos da população recolhidos nas pesquisas;
representam a construção coletiva de nossas propostas; e
respondem às nossas necessidades.

Convidamos todos os moradores a estar conosco e construir coletivamente o De-
senvolvimento Local Participativo, que garanta a melhoria da qualidade de vida.

Nos comprometemos a continuar a caminhada, promovendo coletivamente as 
ações necessárias para fazer acontecer o plano desenhado.

Requeremos do poder público o mesmo compromisso, de realizar de forma con-
junta as ações manifestadas no plano.

plano de açõeS

Itapoã

Mestre D’Armas


