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RELATÓRIO PESQUISA IVC-Instituto Viva Cidade 

  



IVC-INSTITUTO VIVA A CIDADE,UMA HISTÓRIA DE 

VOLUNTARIADO E O ASSOCIATIVISMO 

 

Este relatório apresenta os resultados de uma pesquisa de campo, a 

atividade foi realizada no curso de Psicologia da FGG-Faculdade Guilherme 

Guimbala, na disciplina de Psicologia Comunitária e Social.  

A ideia inicial seria conhecer a estrutura e funcionamento de uma ONG-

Organização Não Governamental, para ampliar a percepção do estudante de 

Psicologia sobre um dos possíveis campo de atuação e, a posteriore discutir 

questões apresentadas pelo professor  Yamamoto ( 2007) sobre as políticas 

sociais, do “terceiro setor” e o “compromisso” social nas perspectivas e limites 

do trabalho do Psicólogo. 

A metodologia utilizada foi de história oral, com entrevista e roteiro 

estruturado, realizada na sede do IVC- Instituto Viva Cidade, na cidade de 

Joinville-SC. O trabalho foi primeiramente tratado por whatsapp com a 

Presidente Sra Tatiana Valencia Montero, que gentilmente nos encaminhou  a 

um dos Conselheiros, o Sr. Altamir Antônio Andrade, jornalista que concedeu-

nos a entrevista no dia 24 de junho de 2018 das 15:00 às 16:00. Alguns dados 

foram obtidas por meio da WEB, no site do IVC e em alguns exemplares de 

periódicos mantidos pela IVC (O Vizinho, Joinvillense, Garauvense e 

Araquariense).  

O IVC, é um  grupo de voluntários que acredita em um mundo melhor e 

tem como missão o comprometimento com o meio ambiente. Acreditam que a 

Educação Ambiental (EA) é a mais importante via para esse desafio. Por isso 

procuram parceiros dispostos a patrocinar o projeto "Escola Sustentável" com 

recursos dedutíveis do Imposto de Renda (IR). 

Um breve histórico sobre o IVC, particularidades que socializadas aqui, 

acreditamos contribuir para a compreensão e divulgação do trabalho dessa 

importante Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) para 

o Brasil. A Organização, inicialmente fundado como ONG em 23 de agosto de 

2008, originalmente com o nome de Instituto Viva o Cachoeira, em homenagem 

ao Rio Cachoeira, símbolo dos recursos naturais de Joinville, SC. O fato de ser, 

naquela década, o rio mais poluído de Santa Catarina a sociedade civil 

organizou-se para reverter o grave quadro de degradação ambiental deste 



patrimônio natural joinvilense. Desde 2012 o IVC é uma OSCIP (Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público) reconhecido de Utilidade Pública 

Municipal e Estadual. Com isso, voltou-se para toda a cidade de Joinville e já 

articula ações e projetos para outros municípios. O IVC agora é  Instituto de 

Preservação e Recuperação da Biodiversidade Viva a Cidade - Instituto Viva a 

Cidade, uma Oscip ambientalista que também já atende as exigências do 

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil-MROSC. Tal qual 

Joinville, a maioria das cidades brasileiras têm na sua área urbana rios que 

foram transformados em receptores de esgoto e rejeitos industriais. É essa 

experiência exitosa de mobilização social, pressão governamental, denúncias, 

conscientização, educação e mobilização em defesa dos recursos naturais, do 

meio ambiente, que o IVC, consolidado no voluntariado profissional, se propõe 

a ampliar nacionalmente. O IVC tem por objetivos primeiros defender, 

preservar, conservar, e recuperar o meio ambiente e promover o 

desenvolvimento sustentável. Além disso o IVC tem realizado outras práticas 

para: 

 

 Promover o voluntariado e o associativismo; 

 Fomentar a mobilidade urbana e intermunicipal da região com meios 

alternativos ambientalmente mais sustentáveis; 

 Apoiar e disseminar políticas públicas e privadas que recuperem ou protejam 

o meio ambiente e os ecossistemas da região; 

 Produzir e viabilizar, com recursos públicos e ou privados, nacionais e 

internacionais, projetos e ações de conscientização e educação cultural e 

sócio-ambiental; 

 Incentivar e apoiar políticas de governos Municipais, Estadual e Federal que 

beneficiem os diversos ecossistemas da região; 

 Intermediar e estimular a parceria, o diálogo regional e a solidariedade entre 

os diferentes segmentos sociais, participando junto a outras entidades de 

atividades que visem interesses comuns; 

 Promover estratégias de fortalecimento das garantias jurídicas, defesa dos 

direitos e da diversidade cultural e sócio-ambiental; 

 Estimular o aperfeiçoamento de legislação que instrumentalize a consecução 

dos presentes objetivos e finalidades; 



 Apoiar pesquisas, estudos desenvolvimento de tecnologias alternativas, 

produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos 

que digam respeito às atividades mencionadas. Desde a fundação o IVC se 

consolida na prática do voluntariado profissional. 

 

Conclusão 

 

No decorrer da pesquisa, descobrimos a Psicologia Ambiental, área da 

Psicologia que se ocupa do estudo do comportamento humano na relação com o 

meio ambiente ordenado e definido pelo homem. É um campo relativamente novo 

da Psicologia, mas já desde 1960 que há estudos e trabalhos nesta área da 

Psicologia. A maioria destes trabalhos teve origem no reconhecimento dos 

problemas ambientais, como a poluição, que começou a ter relevo nas 

representações coletivas.  

Sobre a presença da Psicologia Ambiental no IVC, conforme Arthur Rancatti, 

2º titular do conselho fiscal, em entrevista concedida pelo whatsApp no dia 28 de 

junho de 2018, diz “pela minha experiência eu não tenho lembranças da 

participação de Psicólogos no IVC até o momento”. No entanto, ao ser 

questionado sobre a relevância da inclusão de um Psicólogo voluntário na 

diretoria do IVC, Rancatti diz que acredita que com certeza a área da Psicologia 

seja fundamental para todos os segmentos da sociedade, ainda mais um Instituto 

como o IVC que trabalha com educação e projetos na área do meio ambiente. 

Como um dos requisitos para a disciplina para este trabalho, foi elaborado um 

pôster de tamanho A2, colorido ( Apêndice I ), cujo o objetivo foi fazer um 

levantamento da existência de ONGS em Joinville, socializar e discutir entre 

professor e estudantes do 2º ano de Psicologia o papel social das ONGS e a 

presença, bem como a relevância do Psicólogo nesse setor. 

 

Joinville, 28 de junho de 2018. 

 

 

Eliane Böhr 

  



ÂPENDICE I 

 

 

 

Roteiro de entrevista 

Pesquisadora: Eliane Böhr 

 

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Instituição: IVC-Instituto Viva Cidade 

Nome do entrevistado: Altamir Antônio Andrade 

Função: Secretário e Assessor de Imprensa 

Tempo de atividade na instituição: 10 anos 

Formação: Jornalista 

Presidente / coordenador: Tatiana Valencia Montero  

Data de fundação: 23-08-2008 

Missão: defender, preservar, conservar, e recuperar o meio ambiente e 

promover o desenvolvimento sustentável. 

Modelo de gestão (organograma): Conselho de Administração-Conselho Fiscal-
Conselho de Presidentes. 
 

Financiamento (mantenedora): contribuição mensal de 5,00 por associado; 

empresas associadas; empresa associada Bureau de Comunicação e Eventos. 

Custo de manutenção: 1.000,00 

Equipe de trabalho (funcionários): Uma secretaria da Empresa Bureau de 

Comunicação e Eventos presta serviço para o IVC. 

Canais de comunicação: 

https://oscipvivacidade.wixsite.com/institutovivacidade/diretoria; Acessoria de 

Imprensa; Redes sociais; Jornais: O Vizinho, Joinvillense, Garauvense, 

Araquariense.  

https://oscipvivacidade.wixsite.com/institutovivacidade/diretoria


 

2. PERFIL E DEMANDA 

Público atendido (quantidade): Mais de 500.000 pessoas alcançadas nesses 10 

anos de história. Em 2017 5.000  

Faixa etária: A partir do 5º ano do Ensino fundamental até o ensino superior. 

Classe social: todas as classes sociais 

Escolaridade: do ensino fundamental ao nível superior 

Contexto familiar: geral 

Religiosidade: Não tem 

Atividades desenvolvidas: Educação Ambiental 

Horário de atendimento: 24 horas, 7 dias na semana, horário comercial: 

34339121 

Práticas de grupos: Uma reunião mensal e demais encontros exporadicos  

Área de abrangência: Federal 

Critérios de avaliação: Anual 

 

3. ASPECTOS GERAIS 

Acessibilidade: Tem a preocupação 

Legislações relacionadas: Municipal/Estadual/Municipal 

Parcerias: Prefeitura Municipal de Joinville; Governo do Estado/ Governo 

Federal 

Presença de voluntários:  

Relacionamento comunitário: 

Divulgação dos serviços: 

Vínculos institucionais (conselhos; etc.): Secretaria do Desenvolvimento do 

Estado de Santa Catarina. 
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