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Resumo 

O presente artigo aborda o projeto Movimento pela Vida, que teve como propósito 

conscientizar os jovens santa-marienses quanto ao perigo de dirigir alcoolizado. O trabalho 

foi desenvolvido em prol do programa Vida Urgente, que tem como missão a valorização 

da vida. Através da elaboração de duas novas ações, sinal verde na balada e seu carro 

sempre novo, o projeto mobilizou e interagiu com a sociedade. O artigo possui como 

finalidade apresentar as ações desenvolvidas pelo projeto, assim como seus resultados. 
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Conscientizando os jovens em relação ao trânsito 

Segundo o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas (2012), nos últimos cinco anos a 

ingestão de bebidas alcoólicas entre jovens de 12 a 24 anos aumentou em 30 %. Já, entre os 

jovens de 18 a 25 anos, o percentual é de 25. Os acidentes no trânsito são causados por 

excesso de velocidade, manobras arriscadas e muitas vezes combinados com o álcool. De 

acordo com o Departamento Estadual de Trânsito- Detran
7
, as falhas humanas representam 

64%, os problemas mecânicos 30% e as más conservações das vias representam apenas 6%, 

dos acidentes. O órgão afirma que, dentre os principais delitos que causam as tragédias no 

trânsito, estão dirigir sob efeito de entorpecentes, trafegar em velocidade inadequada, falta 

de experiência e conhecimento, falta de atenção e observação. 
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Os acidentes no trânsito crescem progressivamente e o Brasil tem um alto prejuízo com esta 

violência. Segundo dados do Detran, ocorrem perdas em produção, custos médicos, 

previdência social, custos legais, perdas materiais, despesas com seguros e custos com 

emergências, etc. Além de todos esses custos que são reparáveis, existe o único que não se 

pode reparar: a vida. Diante de tanta infração, irresponsabilidade e maus hábitos no volante, 

muitos jovens perdem a vida todos os dias.  

Este cenário que estimula a reflexão é trabalhado pelo programa de conscientização e 

valorização à vida, Vida Urgente, desenvolvido pela Fundação Thiago de Moraes Gonzaga. 

Conforme o histórico apresentado no site do programa Vida Urgente
8
, a Fundação Thiago 

de Morais Gonzaga, foi criada em 1996, pelo casal Régis e Diza Gonzaga, pais de Thiago 

Gonzaga, que perdeu a vida aos dezoito anos, em um acidente de trânsito. A Fundação 

desenvolve programas e projetos que promovem ações de conscientização, para uma 

mudança de comportamento quanto à educação no trânsito. Além disso, o programa visa à 

humanização no tráfego, ao fazer com que as pessoas raciocinem sobre as atitudes no 

trânsito ao ingerirem bebidas alcoólicas. Contudo, as ações de conscientização realizadas 

pelo programa não atingem integralmente o público-alvo, visto que o número de acidentes 

continua a crescer.  

Segundo Ceres Zago, coordenadora do núcleo de Santa Maria, o mesmo iniciou suas 

atividades em novembro de 1998, atendendo a vários apelos de amigos comuns das famílias 

Zago e Gonzaga. Em virtude do acidente de trânsito ocorrido em 09 de agosto de 1998 , que 

levou seu filho, Giulliano Zasso Zago a óbito, aos 26 anos. A partir de então, Ceres Zago 

reuniu jovens para lutar contra a violência no trânsito, propondo a conscientização e a 

mudança de comportamento. 

Na disciplina de Projeto de Extensão em Comunicação Comunitária, disciplina realizada 

pelo curso de Publicidade e Propaganda, do Centro Universitário Franciscano, Unifra, a 

qual propõe escolher e auxiliar uma instituição sem fins lucrativos, o grupo formado pelas 

acadêmicas Alana Cardoso, Carina Rosa, Luana Borges e Natana Soares, definiu-se o 

programa Vida Urgente para desenvolver o trabalho. Assim, criou-se o projeto Movimento 

pela Vida, que visou intensificar as ações já existentes no Vida Urgente, assim como, a 

criação de novas estratégias de ação. Desta forma, o projeto teve como objetivo aumentar a 

conscientização dos jovens no trânsito e promover interação com a população Santa-

                                                 
8
 Vida Urgente. Disponível em : <http://www.vidaurgente.org.br/site/> Acesso em 10 de abr. 2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1996
http://www.vidaurgente.org.br/site/
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mariense através do uso intensificado de propaganda para gerar melhor entendimento dos 

objetivos do programa.  

A fim de abranger os objetivos propostos são apresentados a seguir temas como 

comunicação comunitária, educação comunitária, responsabilidade social e filantropia. Em 

um segundo momento serão expostas as ações propostas pelo projeto Movimento pela Vida 

no âmbito da comunicação comunitária, como a divulgação que reafirmará a valorização da 

vida no trânsito. 

 

Comunicação comunitária e mobilização social 

O desenvolvimento comunitário é uma forma e um processo de cooperação social. Por se 

tratar de uma iniciativa que visa contribuir com os direitos dos cidadãos, segundo Peruzzo 

(2004), ganhou maior aceitação e visibilidade pública no século XXI. Henriques (2005) 

afirma que a comunicação comunitária é uma forma de comunicação participativa, em que 

os geradores assumem compromisso com a comunidade. Em conformidade, Peruzzo (2003) 

afirma que se trata de uma comunicação que se compromete com os interesses das 

comunidades onde é gestada, visando contribuir com os direitos e deveres de cidadania. 

De acordo com Peruzzo (2004, p. 51), a comunicação comunitária “é um tipo de 

comunicação que, com raras exceções – quando se torna assunto de reportagem na grande 

mídia, por exemplo- é invisível às grandes audiências, mas que se evidencia em forças 

vivas nas comunidades onde se insere.” Assim, esse tipo de comunicação se baseia nos 

princípios da comunidade, implicando na participação ativa, sem fins lucrativos. Segundo 

Souza (2004, p.22), a ação comunitária “é uma forma de cooperação que tem como objetivo 

a superação das barreiras que, a nível da comunidade, impedem o desenvolvimento do 

homem enquanto ser coletivo”. Desta forma, pode-se caracterizar tal atividade como uma 

identificadora de problemas sociais, assim como de interesses ou preocupações de ordem 

comum.  

Souza (2004), completa definindo cooperação como um processo social buscado pelo 

homem em sua origem, o qual pretende abrir caminhos para a criação de mecanismos 

instrumentais, a fim de se defender das barreiras sociais criadas pelo próprio homem. Em 

concordância, Henriques (2004) caracteriza a mobilização como parte fundamental das 

ações comunitárias, visto que as mesmas só serão viabilizadas através de um grupo de 

pessoas. De acordo com Toro e Werneck (2000) apud Henriques (2004, p.65) “entende-se a 

mobilização como um processo de convocação de vontades para uma mudança de 
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realidade, através de propósitos comuns estabelecidos em consenso”. Sendo assim, as 

mobilizações exigem ações de comunicação, visto que, para haver mobilização as pessoas 

precisam do mínimo de informação. Nesse sentido, o autor afirma que a comunicação age 

de forma pedagógica, considerando que além de informar ela educa. 

Segundo Peruzzo (2004), “a comunicação comunitária que vem sendo gestada no contexto 

dos movimentos populares é produzida no âmbito das comunidades e de agrupamentos 

sociais com identidades e interesses comuns.” A participação dos indivíduos em ações 

comunitárias constitui um processo de criação quanto ao modo de pensar e agir sobre os 

desafios sociais. A participação social envolve muito mais que ação e reação, ela transforma 

o indivíduo participante, tanto quanto a comunidade com a qual é trabalhada. Conforme 

Peruzzo (2002, p.16), 

 
a participação popular é algo construído dentro de uma dinâmica de 

engajamento social mais amplo em prol do desenvolvimento social e que 

tem o potencial de, uma vez efetivada, ajudar a mexer com a cultura, a 

construir e reconstruir valores, contribuir para maior consciência dos 

direitos humanos fundamentais e dos direitos de cidadania, a compreender 

melhor o mundo e o funcionamento dos próprios meios de comunicação 

de massa. 

  

Portanto pode-se considerar que a comunicação comunitária é mais do que meios e 

mensagens, pois a mesma se realiza como parte de uma dinâmica de mobilização social, 

auxiliando na transformação social e na construção de uma sociedade mais justa e 

democrática.  Desta forma, a comunicação comunitária se desencadeia de um problema 

social em busca de uma solução, a qual se dá através da mobilização de um grupo de 

indivíduos.  

 

Educação comunitária   

Peruzzo (2002) afirma que a educação comunitária baseia-se nos princípios de educar para 

socializar. Assim, é preciso ocorrer a transmissão do saber com o propósito de conscientizar 

a sociedade de acordo com suas necessidades. Segundo Gregori (1988, p. 24) “a educação 

comunitária é um ideal proposto” e a formação para atuar em comunicação comunitária 

aparece como apêndice das profissões sociais e humanas. 

De acordo com Beatty (1965, p. 17), “a reabilitação urbana deveria ser elemento essencial 

de qualquer programa de educação comunitária”. O autor defende essa reabilitação da 

sociedade como um processo transformador, em que seus idealizadores precisam saber 
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distinguir o que é praticável do que não o é, com a finalidade de fazer a população se 

identificar com o projeto que será desenvolvido. 

  
A experiência nos tem ensinado que a fim de produzir mudanças 

construtivas é necessário contar com a participação ativa dos próprios 

interessados. São eles os melhores juízes de seus problemas imediatos, e 

sem o seu consentimento e compreensão não se podem realizar progressos 

duradores (BEATTY, 1965, p. 30). 

 

O campo pedagógico da comunicação social utiliza-se da educomunicação como 

suplemento da instrução, já que, como descreve Santana e Vital (2010, p.02), 

 
a integração da comunicação com a educação está se legitimando como 

um importante campo interdisciplinar de ação e reflexão frente ao 

desenvolvimento da sociedade midiática, das novas tecnologias da 

comunicação e da informação e do deslocamento da escola como fonte 

privilegiada do conhecimento. Nesse cenário, a ação educomunicativa tem 

contribuído não só para a valorização da cultura e dos conhecimentos 

empíricos e educativos, como também vem favorecendo o debate da 

comunicação como direito humano. 

 

Transmitir o saber para outrem de forma atrativa e com caráter mobilizador, ainda é um 

desafio, pois segundo os autores Santana e Vital (2010, p.02) “com a utilização da 

educomunicação estudamos e trabalhamos em cima de nossas atitudes [...] e nossas 

decisões considerando as relações com o mundo e com os fatores sociais, políticos, 

culturais e econômicos”. Freire (2000, p. 67) complementa a ideia de que a educação 

assume um papel de agente transformador da sociedade e reflete “se a educação sozinha 

não transformar a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”. Por fim, entende-se a 

educomunicação como ferramenta para promover a educação comunitária no âmbito 

interacional, com ênfase no perfil da sociedade que será beneficiada. 

 

Responsabilidade social em ações comunitárias 

A responsabilidade social, segundo Melo Neto e Froes (2001), busca estimular o 

desenvolvimento do cidadão e suscitar a cidadania individual e coletiva, sua ética é 

centrada no dever cívico e na consciência social, ou seja, reflete a ação da empresa em prol 

da cidadania. Para os autores, as ações de responsabilidade social são extensivas a todos 

que compartilham da vida em sociedade, “uma forma de inserção social e uma intervenção 

direta em busca da solução de problemas sociais. Com isso, compete à responsabilidade 
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social buscar sustentabilidade e a auto-sustentabilidade de grandes e pequenas 

comunidades” (MELO NETO; FROES, 2001, p.27). 

Assim, acredita-se que a responsabilidade social desempenha sua função voltada para 

consciência social e o dever cívico, na qual a comunicação se torna o elemento agregador 

das sociedades. De acordo com Ferrel (2001) apud Reis e Medeiros (2009), a 

responsabilidade social, sendo a obrigação que a empresa assume perante a sociedade, tem 

o intuito de maximizar os impactos positivos e minimizar os negativos. Os autores afirmam 

que existem quatro tipos de responsabilidade social, os quais resultam de condutas 

específicas que podem ser analisadas pela sociedade e que definem uma área determinada 

sobre a qual a empresa toma decisões, são elas: a legal, a ética, a econômica e a filantrópica, 

conforme apresentado no quadro 1: 

   

Tipos de responsabilidade social Definição 

Filantrópico Restituir à sociedade o que dela foi recebido. 

Econômico Maximizar para o steakholder a riqueza e/ou o valor. 

Ético Seguir padrões de conduta aceitável, de maneira 

definida pelo steakholders. 

Legais Cumprir todas as leis e regulamentos do governo. 

Figura 1: Tipos de responsabilidade social. 

Fonte: Construída pelas autoras a partir de Ferrel (2001) apud Reis e Medeiros (2009). 

 

Como definido no quadro 1, entende-se como responsabilidade social filantrópica as 

contribuições das empresas à sociedade, visando satisfação de suas necessidades básicas, 

cooperando para que haja melhoria da qualidade de vida e bem-estar da população. Já a 

legal visa o cumprimento de todas as normas e leis determinadas no Estado, enquanto que a 

ética busca uma conduta aceitável, ou seja, a empresa deve ir além do que a lei 

regulamenta, sua conduta deve servir como exemplo
9
.  

Embora seja frequente o uso das expressões filantropia e responsabilidade social 

empresarial como equivalentes, é importante estabelecer distinções e nuances entre elas. 

Segundo Goldstein (2007), a filantropia está ligada a uma razão mais existencialista, de 

acordo com a qual se faz uma doação beneficiária sem a preocupação de levantar suas reais 

necessidades nem de definir estratégias para garantir a continuidade do processo em longo 

prazo. Assim, pode-se considerar empresas cidadãs, aquelas que levam em consideração as 

leis e a moral em vigor, sendo que as organizações socialmente responsáveis vão mais 

                                                 
9
 O conceito de responsabilidade social econômico não será aprofundado por não ser de interesse deste 

trabalho.  
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longe, contemplando de forma voluntária aspectos que não seriam obrigação da empresa. E 

como ressalta Goldstein (2007, p. 57): 

 

A filantropia é uma espécie de versão leiga da caridade cristã, na qual o 

apoio ao próximo costuma basear-se em boas intenções e donativos 

materiais, sem exigências de contrapartida e pouca intenção de 

divulgação. Na gestão da responsabilidade social, a empresa, ao contrário, 

tende a acompanhar seus investimentos nos projetos, direcionar os 

objetivos de maneira estratégica, identificar os pontos críticos e buscar a 

sustentabilidade, sempre coma preocupação de dar visibilidade as suas 

ações. 

 

Assim, a filantropia tem origem distinta da responsabilidade social, pois segundo Melo 

Neto e Froes (2009), a filantropia tem como base o “assistencialismo”, objetiva contribuir 

para a sobrevivência de grupos sociais desfavorecidos, já a responsabilidade social visa a 

sustentabilidade e a auto-sustentabilidade de grandes e pequenas comunidades.  

 

Filantropia Responsabilidade social 

Ação individual e voluntária. Ação coletiva. 

Fomento da caridade. Fomento da cidadania. 

Base assistencialista. Base estratégica. 

Restrita a empresários filantrópicos 

e abnegados. 

Extensiva a todos. 

Prescinde de gerenciamento. Demanda de gerenciamento. 

Decisão individual. Decisão consensual. 

Quadro 2: Diferenças entre filantropia e responsabilidade social. 

Fonte: Construído pelas autoras a partir de Melo Neto e Froes (2009, p. 28). 

 

Enquanto que “a responsabilidade social é uma ação estratégica da empresa que busca 

retorno econômico social, institucional, tributário-fiscal. A filantropia não busca retorno 

algum, apenas conforto pessoal e moral de quem a pratica” (MELO NETO; FROES, 2009, 

p. 28). Entende-se assim a filantropia como uma ação sem fins lucrativos e a 

responsabilidade social como um meio de favorecer a empresa, ou seja, financeiramente ou 

através de sua imagem perante a sociedade. 

Os autores afirmam que o exercício da responsabilidade social tem dois focos distintos: os 

projetos sociais e as ações comunitárias, como apresentados no quadro 3. 

 

Ações comunitárias Projetos sociais próprios 

Ação indireta sobre a comunidade. Ação direta sobre a comunidade. 

Transferência/repasse de recurso para entidades. Aplicação direta dos recursos. 

A gestão é feita por terceiros. A gestão é feita pela própria empresa. 

São ações de doação e apoio. São ações de fomento ao desenvolvimento 

social. 
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Geram retorno tributário, social e institucional. Geram retorno social e de mídia institucional. 

Não demandam ações de marketing social. Demandam ações de marketing social. 

Quadro 3: Modalidades de exercício de responsabilidade social corporativa. 

Fonte: Construído pelas autoras a partir de Melo Neto e Froes (2009, p. 29). 

 

Para Melo Neto e Froes (2009), projetos sociais são empreendimentos que buscam 

solucionar problemas sociais que afligem a população e grupos sociais numerosos ou de 

alto risco. Já as ações, segundo os autores, correspondem à participação da empresa em 

programas ou campanhas realizadas pelo governo, entidades filantrópicas e comunitárias ou 

ambas e essa participação é feita através de doações, ações de apoio e trabalho voluntário 

de seus empregados. Assim, o foco deste estudo foi a realização de ações comunitárias para 

a conscientização de jovens santa-marienses em relação ao trânsito.  

 

Ações propostas e análises dos resultados 

O projeto Movimento pela Vida foi criado para conscientizar os jovens santa-marienses 

sobre a violência no trânsito. Isso se tornou realidade através do uso intensificado de 

divulgações para melhorar o entendimento dos desígnios do programa Vida Urgente. 

Para que seja atingido o objetivo do projeto é preciso também humanizar a divulgação. 

Visto isso, foi necessário criar as ações promocionais, Sinal Verde na Balada e Seu Carro 

Seguro Sem Bebida, as quais permitiram contato pessoal com o público-alvo do projeto, 

meio pelo qual as pessoas do grupo desse estudo foram os promoters, que proporcionaram 

momentos de descontração ao abordar o público. 

Para divulgar o projeto Movimento Pela Vida foi elaborada uma logomarca com a cor 

vermelha para justamente ressaltar o que cita Cesar (2001) quanto às cores quentes, que 

estimulam o observador e geram sensação de calor, aproximação e euforia. Assim, esses 

materiais visuais funcionam como atrativos aos observadores para que houvesse um 

envolvimento do público-alvo durante as ações. 

O conceito guarda-chuva que uma campanha deve apresentar, defendido por Figueiredo 

(2005), se faz presente no projeto Movimento pela Vida. Isso porque todas as peças e as 

ações foram criadas de maneira coerente ao conceito de valorização da vida no trânsito, o 

qual se pretende transmitir ao público-alvo. Além das ações citadas, foi produzido um filme 

publicitário de 30 segundos, que foi veiculado em canais locais, um banner para divulgação 

visual durante as ações e camisetas para uniformizar os promoters da mesma.  

A primeira ação desenvolvida foi Sinal Verde na Balada, realizada em boates locais, no 

Muzeo Pub e Boate Kiss. Nesta ocasião o grupo de alunos abordou as pessoas que 
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chegavam até o local, convidando-os a participar da ação. Foram produzidas pulseiras 

verdes e vermelhas, para entregar aos visitantes das boates na ação Sinal Verde na Balada. 

Ambas as pulseiras continham a logomarca do Vida Urgente e do patrocinador, sendo que, 

a verde foi aplicada no pulso de quem iria ingerir bebida alcoólica e não poderia dirigir na 

saída da festa, já a vermelha foi destinada aos que iriam beber e não poderiam dirigir. No 

decorrer dessa ação foi oferecido também, o teste do bafômetro aos jovens, os quais foram 

bastante receptivos e interagiram com o grupo. Com isso, cada um descobriu o ter alcoólico 

em que se encontrava e recebeu adesivos em forma de borboletas com mensagens que 

alertavam se estavam aptos a dirigir ou não. Na realização das ações foram distribuídos 

brindes como os chaveiros de madeira em formato de borboleta com a logomarca do Vida 

Urgente e também adesivos do Vida Urgente. Dessa forma, percebeu-se a preparação de um 

contexto específico no local em que ocorreu a disseminação da ideia e dos valores do projeto. Ao 

decorrer das duas ações foram distribuídas em média 900 pulseiras entre verdes e vermelhas.   

A ação Seu Carro Seguro Sem Bebida foi desenvolvida na concessionária de automóveis 

patrocinadora, durante um dia. Nesse local cada pessoa que passou pela loja no dia avistou 

o banner do projeto Movimento pela Vida e foi abordado pelos promoters, sobre a 

importância de agir conscientemente no trânsito, respeitando a vida e foram alertados para 

que mantivessem seus carros sempre bem cuidados através da prudência no trânsito. Em 

seguida, todos ganharam flyers, adesivos e chaveiros, para que através desses mantivessem 

sempre contato visual e lembrassem a mensagem transmitida pelo projeto Movimento pela 

Vida. Portanto, acredita-se que tendo abordado o maior número de pessoas possível 

presentes durante as ações, se tiver a capacidade de salvar apenas uma vida no trânsito, já se 

configura uma grande vitória para a sociedade.  

 

Considerações finais 

O presente estudo proporcionou um aprendizado imensurável no que tange os sentidos dos 

objetivos propostos por um projeto acadêmico de extensão comunitária. Por meio do 

embasamento teórico realizado foi possível aprofundar o conhecimento sobre diversos 

assuntos de suma importância ao foco do projeto em questão. Nesse aspecto, podem-se 

destacar os princípios que baseiam a comunicação comunitária, as suas transformações ao 

longo dos últimos tempos, a sua capacidade de identificação com a cultura e interesses 

locais. A partir disso, redimensiona-se o significado de visão de mundo que a pessoa 

inserida nesse processo passa a ter. 
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Por meio da pesquisa teórica foi possível a compreensão da responsabilidade social em 

ações comunitárias e da forma como se deve estender o trabalho de aula à comunidade. 

Ainda foi percebido o contexto de consciência social e dever cívico que os centros 

acadêmicos devem desempenhar e a utilização dos meios de comunicação pelas 

Organizações Não Governamentais (ONGs). 

Através da pesquisa e extensão foi possível estabelecer definições mais claras e diferenças 

entre as expressões filantropia, cidadania corporativa e responsabilidade social empresarial 

que são comumente usados como equivalentes. Outro ponto importante agregado à 

realização do trabalho foi o contato direto com o programa Vida Urgente, que trabalha em 

prol da conscientização e valorização à vida no trânsito, desenvolvido pela Fundação 

Thiago de Moraes Gonzaga. 

A relação com o Vida Urgente proporcionou, além do conhecimento sobre a fundação e 

história do mesmo, entrar em contato com as ações de conscientização para uma mudança 

de comportamento quanto à educação no trânsito, desenvolvidas pelos seus diversos 

projetos. A presidente do núcleo de Santa Maria, Ceres Zago, mostrou-se sempre muito 

comprometida no trabalho em que realiza, o que proporcionou um grande incentivo ao 

projeto.  

Além disso, aprofundou-se o conhecimento sobre a realidade dos acidentes de trânsito no 

Brasil, os prejuízos em consequência disso, suas principais causas e uma análise sobre 

bebida alcoólica como uma das grandes causadoras de tragédias no trânsito. Impactados por 

essa trágica realidade, os integrantes do grupo sentiram-se engajados ao fato de poder 

contribuir para modificar o rumo dessa situação, com as ações propostas.  

E assim, foi realizado o projeto Movimento pela Vida, o qual contou com o apoio de um 

grupo de pessoas determinadas, a fim de que fossem atingidos os objetivos do projeto, até 

certo ponto considerados intangíveis. Isso devido à existência do desafio de conscientizar 

pessoas jovens, repletas de anseios de viver. Porém, durante a propagação prática do 

projeto, a mensagem foi transmitida de forma persuasiva tanto no quesito imagético, quanto 

humano nas abordagens pessoais.  

Visto isso, acredita-se que o impacto dessa comunicação educacional sobre o 

comportamento responsável no trânsito, foi bem sucedido, ponderando os aspectos sociais 

porque permite salvar muitas vidas. Logo, o trabalho foi gratificante ao grupo e de 

relevância a comunidade de Santa Maria, pois atingiu uma parcela dos cidadãos que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A2nsito
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tiveram a chance de mudarem seus destinos, através de novas atitudes conscientes, contra a 

união de volante e bebida alcoólica.  
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