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Relato de caso

Mobilização social: a comunidade como protagonista. Um 
relato de experiência
Social mobilization: the community as protagonist. An experience report

RESUMO

Introdução: mobilização social é a união de pessoas articuladas de ma-
neira responsável e interdependente, objetivando alcançar a melhoria 
de uma realidade comum. Os protagonistas desse movimento lideram 
essa ação captando seguidores e transformando o meio em que vivem. 

Objetivo: registrar duas experiências de mobilização social vivenciadas 
na comunidade de Sobradinho II. 

Método: relato de experiência de um grupo com dez estudantes e um 
docente da primeira série do curso de medicina da Escola Superior de 
Ciências da Saúde. Desenvolvendo atividades em Sobradinho II (Dis-
trito Federal), participando do programa educacional Interação Ensino-
-Serviços-Comunidade, esse grupo entrou em contato com dois exem-
plos de mobilização social: Associação Emival de Apoio à Comunidade 
e Grupo Cultural Azulim. Depoimentos dos representantes dessas ins-
tituições sobre as motivações para realização do trabalho social também 
foram registrados em vídeo, mediante autorização de uso de imagem e 
voz. 

Discussão: essas instituições são lideradas por pessoas da comunidade 
e desenvolvem atividades gratuitas que buscam melhorar a qualidade 
de vida da população. Observam-se pontos relevantes nesse retrato so-
cial: a carência de serviços oferecidos pelo Estado à população, o ca-
ráter voluntário das ações, a origem humilde dos líderes e a cidadania 
como força propulsora de continuidade e renovação dos trabalhos. 

Conclusão: o contato com o Grupo Cultural Azulim e a Associação 
Emival de Apoio à Comunidade proporcionou uma interação entre es-
tudantes, docentes, profissionais e comunidade. Dessa forma, o traba-
lho desenvolvido com tais equipamentos sociais alcançou o objetivo do 
programa educacional, possibilitando aproximar a realidade dos usuá-
rios com os serviços de saúde.

Palavras-chave: Mobilização social; Promoção de Saúde; Equipamen-
tos sociais.

João Fellipe Santos Tatsch1

Thalita Alves de Oliveira1

Alessandra Vasconcelos da Silva Paiva1

Bárbara Magalhães Menezes1

Isadora Manzi Novais1

Leonardo dos Santos Ferreira1

Lucas de Queiroz Valença1

Nayhara Rodrigues Cafundó1

Priscila Dias de Oliveira1

Vitor Xavier de Oliveira Neto1

Ubirajara José Picanço de Miranda Junior1

1Curso de Medicina da Escola Superior de 
Ciências da Saúde da Fundação de Ensino 
e Pesquisa em Ciências da Saúde/SES-DF. 

Brasília-DF, Brasil.

Correspondência
Ubirajara José Picanço de Miranda Junior 
SQN 205, bloco L, apartamento 602, Asa 

Norte, Brasília-DF. 70843-120, Brasil.
up.picanco@globo.com

Recebido em 16/agosto/2012
Aprovado em 14/janeiro/2013



272 Com. Ciências Saúde. 2012; 23(3):271-276

Tatsch JFS et al.

ABSTRACT

Introduction: social mobilization consists on an union of articulated 
people on a responsible and interdependent way, focusing on a better 
reality. The movement protagonists lead this action recruiting followers 
and transforming the environment. 

Objective: register two experiences of social mobilization observed in 
Sobradinho II community (Distrito Federal). 

Method: experience report of a group composed by ten students and 
one professor of first grade of Escola Superior de Ciências da Saúde. 
During the normal Interação Ensino-Serviços-Comunidade (IESC) ac-
tivities, this group came by with two examples of social mobility: As-
sociação Emival de Apoio à Comunidade and Grupo Cultural Azulim. 
This institution’s leader’s reports about motivations for social works 
were also registered in video, in according with the use of image and 
voice authorization. 

Discussion: these institutions are leaded by local people and devel-
op free activities that try to worship the population’s welfare. Relevant 
points are observed in this reality: the lack of government’s activities 
for the people, voluntary actions, the modest origin of the leaders and 
citizenship as the main source of continuity and renovation of works. 
Conclusion: the experience with Grupo Cultural Azulim and Asso-
ciação Emival provided an interaction between students, professors, 
professionals and the community. Likewise, this work developed with 
these two social institutions reached the IESC’s objectives, allowing the 
approach of user’s reality and health services.

Keywords: Social mobilization; Health promotion; Social Equipment

INTRODUÇÃO

Entende-se por mobilização social a união de 
pessoas em uma responsabilidade comum, envol-
vendo o despertar de interesses conjuntos para 
a busca de formas ou medidas que favoreçam o 
desenvolvimento de uma articulação entre os en-
volvidos, com o intuito de alcançar um meio de 
solucionar ou melhorar uma realidade comum¹. 

Segundo Toro, a mobilização social envolve qua-
tro dimensões básicas. Elas definem uma maior 
organização no processo de amadurecimento de 
uma ação, que visa envolver e atender a uma de-
terminada comunidade. Essas dimensões são:

_ Formulação de um imaginário: consiste na ex-
posição do desejo comum de forma convincente, 
buscando atrair e estimular a ação conjunta;

_ Definição do campo de atuação: compreende a 
distribuição de funções e responsabilidades den-
tro do grupo, visando o aproveitamento da capa-
cidade individual;

_ Coletivização: ressalta a importância da comuni-
cação entre os integrantes, para que não exista o 
sentimento de isolamento e sim de integralidade;
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guns dos rapazes, principalmente os que não tra-
balhavam, chegaram a ser levados a delegacias e 
acusados de crimes que não haviam cometido²,³.

Para provar que não tinham qualquer envolvi-
mento com gangues, os “azulim” criaram grupos 
de dança e música, realizaram campanhas de ar-
recadação de alimentos e promoveram festas de 
Natal. Há 14 anos decidiram montar a organiza-
ção não governamental Grupo Cultural Azulim 
e tornaram-se referência na comunidade, carente 
de lazer e atenção. Desde então passaram a adotar 
como lema do grupo “A gangue que virou Ong2”.

A partir de 2008, o Azulim ganhou o título de Or-
ganização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(Oscip), do Ministério da Justiça, com a finalidade 
de facilitar parcerias e convênios com o governo4.

Grupo Cultural Azulim no presente

Atualmente o Grupo Cultural Azulim, que atua 
em Sobradinho II, é beneficiado pelo programa 
Jovem de Expressão, financiado pelo Grupo Cai-
xa Seguro, que visa ao desenvolvimento de jovens 
pela arte, educação e cultura. O objetivo desse 
programa é reduzir a exposição de jovens entre 18 
a 24 anos à violência, colaborando com a trans-
formação social, por meio da aquisição de novos 
conhecimentos. O programa oferece ainda ofici-
nas de dança de rua, grafite, capoeira, informática 
básica, web design, audiovisual e fotografia. 

São realizadas também atividades de terapia co-
munitária com os jovens objetivando promover 
a reflexão sobre suas histórias pessoais, valores e 
atitudes. Essa atividade, denominada Fala Jovem, 
é um meio eficaz de superação da violência, pois 
trata de várias questões da vida dos integrantes 
da comunidade, sinalizando alternativas pacíficas 
para a resolução de problemas e conflitos. Dessa 
forma, o jovem pode se expressar por meio da arte 
e encontrar apoio para resolver problemas e con-
flitos pessoais nas rodas de terapia comunitária5.

Os educadores do Azulim são lideranças comuni-
tárias que conhecem bem a realidade local, o que 
facilita o relacionamento com jovens e a forma de 
trabalhar temas no contexto de vulnerabilidade 
social. 

Ainda segundo Moreira, recentemente, foi criada a 
Casa de Reabilitação Mar Vermelho, no Morro do 
Sansão, que abriga dependentes químicos, com o 
objetivo de reintegrá-los à sociedade6.

_ Acompanhamento: permite a garantia da par-
ticipação social por meio da transparência e da 
acessibilidade, facilitando o ingresso de novos 
integrantes, além de manter aceso o entusiasmo 
daqueles que participam¹.

Ao longo das atividades acadêmicas realizadas no 
decorrer do ano de 2011, um grupo de estudan-
tes do curso de medicina da Escola Superior de 
Ciências da Saúde (ESCS) teve a oportunidade de 
conhecer dois equipamentos sociais de Sobradi-
nho II no Distrito Federal, que exercem importan-
tes papéis de mobilização social na comunidade: 
a Associação Emival de Apoio à Comunidade e o 
Grupo Cultural Azulim. Ambas as instituições são 
iniciativas de pessoas da própria região e realizam 
atividades que buscam ajudar ou melhorar a qua-
lidade de vida da população local.

Devido às atividades realizadas entre o grupo e os 
equipamentos sociais, percebeu-se a atenção que a 
comunidade atribuía à participação das organiza-
ções e, a partir desse envolvimento, buscou-se re-
latar a relevância que essas instituições têm para a 
população local. Este estudo justifica-se assim pela 
necessidade de divulgar as experiências de mobili-
zação social constituídas em Sobradinho II e pela 
relevância de afirmar a integração entre ensino, 
serviços e comunidade, que pôde ser observada na 
relação estabelecida com essas entidades. Este tra-
balho tem como objetivo registrar as experiências 
vividas durante o período de 17 de março a 27 de 
outubro de 2011 com a Associação Emival de Apoio 
à Comunidade e com o Grupo Cultural Azulim. 

Grupo Cultural Azulim no passado: A gangue que 
virou ONG

Figura 1. 

Logomarca do Grupo Cultural Azulim

Segundo Moreira, Diretor Presidente da institui-
ção havia um grupo de jovens negros, moradores 
de Sobradinho II, em 1994, chamados pelo apeli-
do de “azulim”, em referência à sua cor. Naquele 
ano, a Secretaria de Segurança Pública iniciou um 
cadastramento de gangues atuantes no Distrito 
Federal e esse grupo foi incluído na categoria. Al-
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Associação Emival de Apoio à Comunidade: 

passado e presente

Na década de 80, o professor de caratê Emival 

Marques Neves decidiu desfazer-se de seus bens 
para fundar uma instituição filantrópica e cons-

A Associação atende aproximadamente 450 pes-
soas, dentre elas crianças, adolescentes e idosos 
com prática desportiva nas modalidades de fute-
bol, futsal, danças aeróbicas, balé, forró, capoeira 
e caratê.

O projeto Esporte Construindo Sonhos, idealiza-
do desde 2005 por Emival, veio atender ao anseio 
da juventude e da terceira idade de Sobradinho II 
ao proporcionar um incentivo à prática esporti-
va. Esse projeto proporciona novas opções de vida 
aos beneficiários, criando condições de superação 
de dificuldades, servindo como alternativa para 
afastá-los das drogas e da criminalidade. Além dis-
so, há o fortalecimento de características positivas 
como companheirismo, autocontrole e disciplina. 
Outro objetivo do projeto é contribuir para a re-
dução da evasão escolar e repetência, melhorando 
o rendimento dos estudantes8.

No campo da saúde, segundo Marques, o projeto 
possibilita a potencialização e preservação das ca-
pacidades física, emocional e psicossocial, melho-
rando a qualidade de vida, influenciando na forma-
ção da autoestima, credenciando para uma melhor 
ação produtiva e participação na sociedade8.

MÉTODO

Trata-se de um relato de experiência de um gru-
po composto por 10 estudantes e um docente da 
primeira série do curso de medicina da ESCS-DF, 

truiu a sede da Associação Emival de Apoio à Co-
munidade.

Na sede, foram iniciados os trabalhos com idosos 
e, em seguida, o trabalho passou a ser desenvolvi-
do em um espaço do Centro de Desenvolvimento 
Social e no Ginásio de Esportes de Sobradinho II7.

vivenciado durante o desenvolvimento do módu-
lo educacional de Interação-Ensino-Serviços-Co-
munidade (IESC), executado no período de 17 
de março a 27 de outubro de 2011 no Centro de 
Saúde 03 (CS-03), localizado na Área Regional 17, 
Chácara 14, Núcleo Rural, Sobradinho II.

O programa educacional previa visitas dos estu-
dantes, docentes e preceptores do CS-03 a equipa-
mentos sociais da comunidade de Sobradinho II. 
Dessas visitas, foram escolhidas, para fins de rela-
to de experiência como estudo de natureza acadê-
mico-científica, as instituições Associação Emival 
de Apoio à Comunidade e o Grupo Cultural Azu-
lim, de acordo com suas vivências de mobilização 
social na região. Foram realizados eventos e entre-
vistas com as duas instituições.

Os eventos – um com a Associação Emival e ou-
tro com o Grupo Azulim, em 29 de maio e 18 de 
junho de 2011, respectivamente – foram confra-
ternizações que envolveram a população de So-
bradinho II, o Centro de Saúde e os estudantes do 
programa educacional Interação Ensino Serviços 
Comunidade (IESC). Os estudantes aferiram gli-
cemia e pressão arterial e a equipe do CS-03 reali-
zou a aplicação de vacinas. 

As entrevistas foram gravadas em vídeo, tratando-
-se de depoimentos dos representantes de cada 
instituição, devidamente autorizada sua repro-
dução por intermédio do Termo de Autorização 

Figura 2. 

Logomarca da Associação Emival de Apoio à Comunidade
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de Uso de Imagem, Som de Voz, Nome e Dados 
Biográficos, relatando as experiências vividas por 
cada uma e as motivações para prosseguirem com 
o trabalho9. Também foram assinados pelos entre-
vistados e diretores das instituições, a autorização 
de Comunicação Pessoal e o formulário de con-
sentimento para comunicação pessoal. Como este 
trabalho é um relato de experiência, não foi neces-
sária a submissão e aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisa.

A partir das entrevistas gravadas, foi realizada pelo 
grupo uma apresentação em vídeo que identificou 
as duas instituições e seus principais objetivos. 
Este material está disponível em: <http://www.
youtube.com/watch?v=1EitoF4ASyw> e em meio 
magnético (CD), na Biblioteca Central da Funda-
ção de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde.

RESULTADOS

Segundo Toro, três atores são fundamentais para 
que aconteça o processo de mobilização social: o 
produtor social, o editor e o reeditor social¹. De 
acordo com essa classificação, é possível identifi-
car nas instituições estudadas e no trabalho reali-
zado por elas, esses três atores.

Observa-se que o papel de produtor social é re-
presentado pelo próprio presidente da Associação, 
Emival Marques e pelo grupo de fundadores do 
Azulim, já que eles foram responsáveis por viabi-
lizar as condições necessárias para o processo de 
mobilização social.

Os editores sociais podem ser identificados como 
as próprias instituições (Associação Emival e Gru-
po Azulim), que preparam e editam as ações pro-
postas pelos produtores, conectando-as com os 
públicos participantes. 

Já os professores da Associação, educadores e tera-
peutas do Azulim podem ser reconhecidos como 
os reeditores sociais, à medida que são eles que 
se comunicam efetivamente com o público e são 
capazes de envolver a comunidade no processo de 
mobilização social.

Além de possibilitar aos estudantes uma visão do 
indivíduo em seu contexto biológico, psicológico 
e social, as experiências vivenciadas nas institui-
ções resultaram em aspectos positivos para as fa-
mílias de Sobradinho II, na medida em que visa-
ram à priorização da Atenção Primária à Saúde. Ao 

medir glicemia e aferir pressão arterial de partici-
pantes dos eventos promovidos por Emival e pela 
Casa Mar Vermelho, os alunos da 1ª série de medi-
cina da ESCS buscaram detectar casos de diabetes 
e hipertensão, além de procurar conscientizar as 
pessoas sobre a prevenção de tais doenças.

Portanto, as atividades realizadas no Centro de 
Saúde 03, de Sobradinho II, iniciaram os discen-
tes no desenvolvimento de competências para 
atuar na comunidade. Afinal, a sociedade necessi-
ta de mais médicos que sejam verdadeiros agentes 
de transformação social.

DISCUSSÃO

Embora existam muitos trabalhos publicados 
acerca do tema mobilização social, pouco se en-
controu em publicações brasileiras sobre relatos 
de experiências que se assemelham a este trabalho.

Segundo Baasch, observa-se a seguinte caracteri-
zação de mobilização social: 

“Organizações sem fins lucrativos, autôno-
mas, que pretendem complementar essa 
ação do Estado, prestando serviços de aten-
dimento às necessidades da população em 
geral, agindo em defesa da qualidade de 
vida das populações mais desfavorecidas. 
Elas representam a descoberta da impor-
tância da associação dos homens em prol 
de um objetivo comum, para criar melhores 
condições de sobrevivência e conforto”10. 

Essa definição é fidedigna ao papel exercido pelas 
associações (Emival e Azulim) junto à comunida-
de de Sobradinho II.

Em outra citação do mesmo autor encontra-se 
uma experiência diferente da vivenciada pelas 
duas organizações deste estudo, conforme apre-
sentado no trecho a seguir: 

“Sendo assim, pretendeu-se conhecer rea-
lidades e, a partir destas, levantar e en-
caminhar projetos acadêmicos que sejam 
relevantes para complementar serviços já 
prestados ou, através de novos projetos, 
buscar suprir demandas. A divulgação do 
projeto teve como intuito promover parce-
rias com entidades afins, conhecer ativida-
des de outras ONG´s e estimular alunos a 
desenvolverem e atuarem em projetos so-
ciais. Tudo isso visando proporcionar maior 
qualidade de vida às pessoas mais desfavo-
recidas da comunidade adjacente à UFSC10”. 
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Essa iniciativa é alcançada por meio de ações como 
práticas esportivas, terapias comunitárias, inclu-
são digital, dança geriátrica e práticas de grafite, 
que geram uma melhoria na qualidade de vida e 
um bem-estar social da população assistida. 

Faz-se necessário, para a manutenção de projetos 
dessa natureza, uma maior integração da socieda-
de, governo e serviço de saúde. No caso apresen-
tado, a participação da Escola Superior de Ciên-
cias da Saúde do Distrito Federal, com seu corpo 
docente, discente e preceptores como elementos 
importantes de aproximação entre as instituições 
envolvidas, ressalta a importância de serem de-
senvolvidas essas parcerias, aqui entendido como 
processo de interação ensino-serviço-comunida-
de, com o intuito de ampliar a eficiência do pro-
cesso de mobilização social. 

Tal divergência se deve ao fato de que não há com-
plementação dos serviços, uma vez que as Associa-
ções- Emival e Azulim oferecem atividades antes 
não existentes na comunidade de Sobradinho II. 
Além disso, não há qualquer vínculo acadêmico 
na idealização dos projetos por essas organizações. 

CONCLUSÃO

Este estudo mostrou a importância da vivência de 
estudantes de medicina com a realidade de uma 
comunidade carente e o empenho de equipamen-
tos sociais locais para o desenvolvimento de pro-
jetos de mobilização social, presentes em Sobradi-
nho II, proporcionados pela Associação Emival e 
pelo Grupo Azulim. 
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