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TRABALHO INFORMAL E ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA NAS COMUNIDADES 
PENHA, MANGABEIRA E RÓGER EM JOÃO PESSOA. 

Déborah Nóbrega da Silva Leal(1);João Demetrio de Alencar Pinheiro(1);Lívia Pinto de 
Oliveira(1); Maria Isabel Dantas da Silva(2); Priscila Silva Pimenta(1), Gilmara Joane M. de 

Medeiros(2) e Geiseanny Fernandes de A Melo(2); Emmanuel Fernandes Falcão(3); Rossana 
Maria Souto Maior Serrano(3). 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 

 
O Projeto “ENEC-VEPOP” visa proporcionar por meio da organização comunitária a 

identificação das necessidades pelos próprios sujeitos, potencialmente construtores da sua 

realidade histórico-social. Tem como referencial metodológico o MET-MOCI (Metodologia de 

Mobilização Individual e Comunitária), desenvolvido por Falcão e Andrade, cujo objetivo é 

contribuir com a formação acadêmica e cidadã por meio da organização político-social; 

produção sustentável; processo educativo; demandas de atenção à saúde e cultura, que se 

fundem numa mesma perspectiva, saúde e cidadania. A vivência nas comunidades: Penha, 

Mangabeira e Roger têm revelado quão difícil é o cotidiano destas, muitas vezes à margem dos 

canais de participação popular; dos serviços públicos,etc., bem como de uma inserção no 

mercado de trabalho, que vulnerabiliza  as condições de vida, uma vez que diariamente têm 

que buscar estratégias que garantam a sobrevivência familiar. As alternativas encontradas para 

o enfrentamento desta realidade de privações sociais e econômicas apóiam-se no trabalho 

informal, em que se destaca a pesca; a debulhação de feijão e a coleta de lixo, 

respectivamente, sendo estas suas fontes de renda. Contudo, essas atividades vêm sendo 

desenvolvidas em condições inadequadas que agravam os riscos de saúde. Estas experiências 

estão sendo acompanhadas pelos integrantes do Projeto, que mediante um processo educativo 

tentam contribuir na organização e qualidade destas atividades, que sem dúvida, se fazem 

necessárias em virtude destas famílias estarem relegadas pelo poder público e vitimizadas em 

nível de garantia de direitos. 
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(1) Aluno(a)Bolsista; (2) Aluno(a) Voluntário(a); (3)Prof(a) Orientador(a)/Coordenador(a); (4) Prof(a) Colaborador(a); 
       (5) Servidor Técnico/Colaborador 


