
 
 

PROJETO “CVD DE OLHO NA REALIDADE” 
 

 
 
Justificativa 

 
 A cidade de Barra Mansa apresenta um contexto histórico iniciado na metade do século 

XVIII, quando da colonização tardia do Vale do Paraíba do Sul e o início de sua exploração 

econômica. Rapidamente, respondeu às necessidades do ciclo do Café, que marcaria a 

economia e legaria marcas e permanências que definiriam, em grande parte, as matrizes de 

desenvolvimento que se sucederam e a geração de passivos sociais e ambientais, em graus 

diferentes de complexidade e referenciados por suas dinâmicas. 

 De acordo com dados do IBGE/2007, Barra Mansa apresenta um índice crescente 

referente à evolução populacional, totalizando o equivalente a 175.315 mil habitantes, com uma 

renda média de R$ 1.018,46 (IBGE, 2000) inferior à renda média do Brasil, que é de R$ 1.117,95. 

 Como conseqüência, evidencia-se as mais variadas expressões da questão social: 

precárias condições de habitabilidade, o que insere estes moradores numa realidade de exclusão 

e cerceamento dos seus direitos básicos de sobrevivência, traduzidos em más condições de vida; 

favelização; violência; desemprego; analfabetismo, entre outros. 

 A partir da observação empírica dessa realidade, o COLÉGIO VERBO DIVINO (CVD) uma 

entidade educacional, sem fins lucrativos, localizada em Barra Mansa – RJ, mantida pela 

ASSOCIAÇÃO PROPAGADORA ESDEVA – Congregação do Verbo Divino – BRN, para além de 

ministrar um ensino de qualidade, busca desenvolver projetos sociais (no Centro Social Verbo 

Divino) que 

visem à acessibilidade e garantia dos direitos sociais da população. 

 Para ir além do que já foi conquistado com a excelência na educação, é preciso que toda a 

sociedade se mobilize. Por isso, o Colégio oferece a seus alunos e a toda a comunidade 

educativa (educadores, funcionários, alunos e familiares) condições para o exercício pleno da 

cidadania, para a vivência da democracia e da liberdade, articulando as disciplinas com os 

problemas sociais existenciais, através de atividades e práticas concretas, nas comunidades em 

situação de vulnerabilidade em Barra Mansa. 

 É de suma importância reconhecer os valores agregados ao processo ensino-

aprendizagem quando há uma participação maior e mais efetiva da comunidade no cotidiano 

escolar. Através de atividades práticas, as ações sociais buscam dar significado à vida dos 

alunos, ajudando-os a construir metas para uma sociedade mais justa e fraterna. Além disso, 



 
estimula-o a pensar e a realizar projetos ambiciosos, tendo nos professores, funcionários e 

famílias, parceiros que favoreçam o desenvolvimento da sensibilidade juvenil para a construção 

dessa sociedade mais digna e humana. As ações favorecem a articulação das disciplinas de 

modo a analisar os problemas sociais e existenciais contribuindo para soluções concretas em 

Barra Mansa. 

 Sendo assim, aliado com a dinâmica didática e pedagógica, o projeto “De Olho na 

Realidade” almeja o desenvolvimento da consciência ética e social da sua comunidade educativa 

e dos meios em que ela está inserida. O Colégio oferece infra-estrutura e possibilidades para que 

toda a família Verbo Divino possa desenvolver trabalhos voluntários e partilhar conhecimentos, 

nas diversas áreas do saber, levantando, junto com a comunidade, os recursos necessários para 

iniciar ou dar continuidade à capacitação profissional de jovens e adultos, preparando-os para o 

mercado de trabalho e permitindo, assim, uma geração de renda (inclusão social produtiva) às 

famílias. Além, de oportunizar às crianças entre 3 e 6 anos uma educação básica com o selo de 

qualidade CVD. 

 O projeto que busca dar significado à vida da comunidade assistida e dos alunos 

envolvidos, fomentando a autonomia e do protagonismo desses sujeitos; estabelecimento de 

vínculos solidários e de participação coletiva além de promover  

a formação de cidadãos efetivamente capazes de intervir na construção de um mundo onde a paz 

possa reinar. 

 


