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Instituto Humanitas Unisinos - IHU

O principal objetivo do IHU é apontar novas
questões e buscar respostas para os grandes
desafios de nossa época, a partir da visão do
humanismo social cristão, participando, ativa e
ousadamente, do debate cultural em que se
configura a sociedade do futuro.

"Arrisca teus passos por caminhos

pelos quais ninguém passou;

arrisca tua cabeça pensando

o que ninguém pensou"



Instituto Humanitas Unisinos - IHU

Áreas de interesse:

ética, sociedade sustentável, 
sujeitos socioculturais, 

trabalho e teologia pública.



Instituto Humanitas Unisinos – IHU -
http://www.ihu.unisinos.br/



Observatório da Realidade e das Políticas 
Públicas do Vale do Rio dos Sinos - ObservaSinos

Programa que objetiva promover a análise e o
debate sobre as realidades e políticas públicas da
região do Vale do Sinos e Região Metropolitana
de Porto Alegre., a partir do acesso e
sistematização dos indicadores socioeconômicos

“Entre o global e o local”



Realidades

A realidade concreta é algo mais que fatos ou dados tomados
mais ou menos em si mesmos. Ela é todos esses fatos e todos
esses dados e mais a percepção que deles esteja tendo a
população neles envolvida. Assim, a realidade concreta se dá a
mim na relação dialética entre objetividade e subjetividade.
(FREIRE, 1990, p.26).



Caminhos

Promover processos de “in-formação” para a 
cidadania por meio de dados, análises e 

debates sobre as realidades.
A metodologia desenvolvida pelo ObservaSinos é 

fundada na “investigação-ação” da realidade, a 
partir do protagonismo dos diferentes agentes 

implicados na sua construção. 



Ações 

◻ Oficinas, seminários, assessorias, análises e 
espaço digital; 

(Agir a partir das questões de interesse dos públicos)

◻ Ecofeira Unisinos, Ciclo de Estudos: Saúde e 
segurança no trabalho na região do Vale do Rio 
dos Sinos, oficinas, rodas de conversa, análises; 

◻ ihu.unisinos.br/observasinos/

http://www.ihu.unisinos.br/observasinos/


Destaques do processo

◻ Democratização da Informação – processos 
formativos (relação indissociável);

◻ Observação/investigação para a intervenção; 
◻ Tecnologias a serviço da inclusão -

acessibilidade;
◻ Dados que dão vistas à totalidade das 

realidades;
◻ Sensibilizar para o interesse, mobilização para o 

acesso, publicização, análise e  intervenção nas 
realidades



Ciclo do DADO

Reunião dos DADOS a partir das bases públicas

◻ identificar o dado; 
◻ identificar a fonte;
◻ facilitar o acesso;

◻ o poder dos indicadores;
◻ o cruzamento dos dados;

◻ considerações acerca das realidades.



Bases de Dados

Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos (CEBELA) – Mapa da Violência 2014. 
Centro Internacional de Investigação e Informação para a Paz (CIIIP). 

Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (DETRAN) - Estatísticas de Trânsito. 
Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan). 

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) - Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF). 
Fundação de Economia e Estatística (FEE) - Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese). 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censos demográficos: 1991 – 2000 – 2010.

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) - Censo da Educação. 
Sistema de Informações de Mortalidade; Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)  

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome - Secretaria de Avaliação e  
Gestão da Informação (SAGI). 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) - Cadastro Geral de empregados e Desempregados (CAGED); Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS); Informações para o Sistema Público de Emprego e Renda (ISPER). 

Observatório das Metrópoles – Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU). 
Secretaria da Segurança Pública - Rio Grande do Sul - Dados Estatísticos. 

Secretaria da Saúde - Rio Grande do Sul - Dados Estatísticos. 
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) - Dados Estatísticos.

Ministério das Cidades - Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - Sistema de Informações sobre Saneamento – (SNIS); 
Urbanos de Porto Alegre S.A.(Trensurb).



Provocações 

◻ DEMOCRATIZAR A DEMOCRACIA?



Mais informações...

E-mail: observasinos@unisinos.br
Fone: 51 3590 8474
Ramal: 1139
Sítio: ihu.unisinos.br/observasinos/

http://www.ihu.unisinos.br/observasinos/

