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A Casa Brasil é uma instituição social que atende a mais de cem crianças, muitas delas em
situação de vulnerabilidade social, no turno contrário da escola, oferecendo diversos serviços
educacionais tais como oficinas de apoio pedagógico, de informática, grafite, entre outras. Em
decorrência da importância da Casa Brasil para o bairro Reolon e para as crianças e jovens
que são atendidos por ela esse trabalho visa avaliar o papel social da Casa Brasil e analisar
a importância na vida das pessoas atendidas. Dentre os principais objetivos da pesquisa
destaca-se: verificar a importância da Casa Brasil para as pessoas atendidas, analisar a forma
como conheceram a Casa Brasil, analisar o que as crianças e jovens estariam fazendo caso
não frequentassem a Casa Brasil no turno contrário da escola, divulgar a função social dessa
instituição tão importante para o bairro Reolon. A metodologia consistiu em revisão
bibliográfica acerca do assunto e na aplicação de cinquenta questionários aos usuários da
Casa Brasil. Os principais resultados obtidos foram: mais de noventa por cento acham a
qualidade ótima ou boa da Casa Brasil; mais de sessenta porcento considera muito importante
a existência da Casa Brasil; a maioria conheceu a Casa Brasil através dos pais ou de amigos
e o dado mais importante é que mais de noventa porcento das crianças estariam
desocupadas, ou em casa ou na rua, caso não frequentassem a Casa Brasil realizando cursos
e qualificações diversas. Conclui-se com essa pesquisa a extrema importância social da Casa
Brasil para crianças e jovens do bairro Reolon, no qual proporciona diversas atividades de
inserção social e que é necessário que haja cada vez mais investimento em programas sociais
dessa magnitude para oportunizar qualificação a crianças e jovens em situação de
vulnerabilidade social.
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