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No período de junho de 2010 a dezembro de 2012, a Guayí, através do Núcleo de Preven-

ção à Violência, Segurança e Direitos Humanos executou, no Rio Grande do Sul, o projeto “Economia 

Solidária na Prevenção a Violência”, a partir da Chamada Pública realizada pela Secretaria Nacional 

de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego – SENAES/MTE e do Termo de Parceria 

nº 723880/2009, assinado em 30 de dezembro de 2009 e publicado no Diário Oficial da União em 4 de 

janeiro de 2010. 

A P R E S E N T A Ç Ã O 
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Este projeto resultou do Acordo de Cooperação Técnica nº 05/2008, entre o Ministério da 

Justiça e do Ministério do Trabalho e Emprego, para o desenvolvimento de ações conjuntas no âmbito 

do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI/MJ e do Programa de Fo-

mento a Economia Solidária – SENAES/MTE. 

O projeto “Economia Solidária na Prevenção à Violência RS”, está inserido no desenvolvi-

mento de uma política pública que constitua a economia solidária como uma das estratégias alternati-

vas de prevenção à violência e de inserção social. Com este objetivo, as ações foram executadas, em 

conjunto com os demais projetos dos Territórios de Paz nos 13 municípios envolvidos e foram voltadas 

a estimular processos comunitários de prevenção à violência através do fomento à economia solidária 

e do desenvolvimento local, na construção de alternativas sustentadas na participação comunitária, na 

construção de novos valores e de pactos de convivência, na resolução de conflitos por meios não vio-

lentos, no oferecimento de oportunidades, orientadas pela autogestão e auto-organização.  

Assim, o Projeto, teve como pilar a economia solidária como um movimento com capacida-

de de gerar trabalho e renda, envolvendo jovens e a comunidade dos Territórios de Paz na construção 

de oportunidades legítimas que possibilitem alternativas de escolha ao envolvimento com a criminali-

dade e a violência, numa outra perspectiva de inserção social e de vida solidária. Foi realizado em 13 

municípios gaúchos conveniados com o Governo Federal para a implantação do PRONASCI Local, 

resultando 16 Territórios de Paz definidos em comum acordo entre o governo municipal e o Ministério 

da Justiça.  

O projeto foi realizado nos Territórios de Paz e municípios a seguir listados: Umbu 

(Alvorada); Damé (Bagé); Vila Anair (Cachoeirinha); Guajuviras (Canoas); Parque  Primavera (Esteio), 

Rincão da Madalena (Gravataí),  Cohab—Santa Rita (Guaíba),  Santo Afonso (Novo Hamburgo); San-

tos Dumont (Pelotas); Bom Jesus, Cruzeiro, Lomba do Pinheiro e Restinga (Porto Alegre); Vicentina 

(São Leopoldo); Grande Vargas (Sapucaia) e Augustas (Viamão). 

Este relatório final relata a consolidação da execução e avaliação do projeto estando estru-

turado em cinco partes, contemplando o contexto em que o projeto foi desenvolvido, a concepção de 

uma política alternativa de segurança pública, o marco conceitual do projeto, a metodologia, atividades 

e resultados do projeto e as considerações finais. 

Porto Alegre, dezembro de 2012 
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O Brasil é um dos países com uma das mais altas taxas de homicídios do mundo, atingin-

do principalmente jovens, tanto como vítima como violadores. Esta situação se insere em um quadro 

internacional de crescimento da criminalidade e da violência, que decorre, por um lado, de um mode-

lo econômico que produz desemprego estrutural, precarização do trabalho e exclusão social, atingin-

do principalmente alguns segmentos com maior vulnerabilidade social, dentre eles os jovens. 

O crime está disseminado, presente na normalidade da vida cotidiana de qualquer seg-

mento e em qualquer espaço, realizado, em geral, sem planejamento, a qualquer hora, de acordo 

com a oportunidade que aparece e, cada vez mais, com emprego da violência física, do uso da arma 

de fogo e frequente requinte de crueldade. O assassinato, o tráfico de drogas, roubo à mão armada 

e suas variáveis, como o sequestro relâmpago, estão na centralidade da criminalidade, os autores e 

as vítimas predominantemente jovens. Se há criminosos profissionais, há também um contingente 

de jovens que, a partir de uma dada circunstância e oportunidade, buscando uma perspectiva de vi-

da, resolvem praticar o crime.  

1. C O N T E X T O 
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Na raiz do problema, como grandes impulsionadores deste processo, estão os empreen-

dimentos criminosos, organizados em escala internacional, reproduzindo (ou sustentando) um pe-

queno número de grandes cartéis criminosos dominando todo o processo de acumulação de capital 

ilegal e, para tanto, organizado em nível mundial, operando localmente, estruturado em macro ata-

cado, atacado e varejo e utilizando, nas diversas etapas de execução (varejo), pequenos grupos 

locais. A realização destes negócios se dá numa grande rede de varejo que opera em nossas cida-

des, muitas vezes se desdobrando e/ou sustentando outras atividades ilícitas, mas principalmente 

disseminando armas e uma cultura de violência que passam a agravar os crimes de menor poten-

cial ofensivo bem como os conflitos pessoais e de grupos. 

Nos países com grande desigualdade social e pobreza, como o nosso, essa rede encon-

tra solo fértil para estruturação de seus negócios a partir do aliciamento barato de seguimentos 

“descartáveis” da população – uma espécie de exército de reserva do crime que tem na adesão a 

este uma estratégia de sobrevivência. A omissão histórica do Estado e a exclusão de parcelas 

crescentes da população, situação histórica e estrutural em países como o Brasil, que se agrava 

muito com o modelo neoliberal, implantado na década de noventa passada, criam as  condições 

para que o crime prospere como forma de sobrevivência, de ascensão social (mesmo que para 

muito poucos) e como uma alternativa de vida (e de morte). 

Não se trata, portanto, apenas de um processo de dimensões (e com consequências) 

materiais, mas também da construção de valores e de identidades, da constituição de regras e de 

esferas de poder, de uma dimensão social mais profunda. No mundo do mercado em que tudo, in-

clusive a força do trabalho, se transforma em mercadoria e onde às pessoas são reduzidas à condi-

ção de consumidoras (e, em algumas circunstâncias, a objeto do consumo) vale quem tem capaci-

dade de consumir, o que descarta uma parcela considerável da população. No entanto, o mundo 

do mercado e seus meios de comunicação transmitem no cotidiano o apelo de uma sociedade que 

não é real para a grande maioria e que, permanentemente, desperta desejos de consumo e de in-

clusão que não têm forma de se realizar, alimentando a frustração e reproduzindo a exclusão de 

amplos segmentos, principalmente os jovens, muitos dos quais, vão aderir às redes do crime como 

busca de uma alternativa não apenas de renda e de consumo, mas de pertencimento, de inclusão 

e de reconhecimento (mesmo pela negativa). 

PRONASCI — ECONOMIA SOLIDÁRIA —

CONTEXTO 
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Este quadro se insere na realidade de apartheid social existente em nosso país, on-

de os problemas de violência, miséria e insegurança são endêmicos e fazem parte, juntamen-

te com a fragmentação e a desarticulação social, de uma estratégia de dominação e reprodu-

ção do modelo existente, onde também o Estado, ao longo da nossa história, tem sido viola-

dor de direitos.  

Além disto, o Estado, como detentor do monopólio da violência, muitas vezes de-

monstra não ter o controle da violência, da corrupção e da impunidade dentro de suas pró-

prias esferas, não conseguindo, através de suas diversas instituições com competência nesta 

área, incidir mais efetivamente no combate e na prevenção à violência junto à sociedade, o 

que evidencia a necessidade de mecanismos de controle e de prevenção da violência do Es-

tado pela própria sociedade. 

O que temos visto é que o Estado tem sido incapaz de combater o crime organiza-

do de forma mais efetiva. Em algumas situações, torna-se seu refém ou sócio quando a rede 

do crime se estabelece com relações com segmentos da elite política e/ou econômica. Em ou-

tras, torna-se impotente e despontencializado para o combate ao crime (mesmo o do varejo) 

devido à adesão a este de segmentos das polícias e/ou outras instituições, invertendo assim a 

lógica de ação dos agentes públicos. Esta situação, em seu conjunto, gera uma lógica de im-

punidade, que estimula e reforça o crime, perpetuando e agravando a incapacidade do Estado 

de combatê-lo, seja no atacado ou no varejo. Também gera uma insegurança que se agrava 

no conjunto da sociedade, bem como favorece o sentido de falta de alternativa para os seg-

mentos que vivem e/ou sobrevivem na relação com o crime, facilitando a adesão a estes, ou 

gerando um sentimento de conformismo e adaptação ou ainda, no outro extremo, justificando 

a “justiça com as próprias mãos”.  

Neste contexto, a violência passa a ser uma escolha, não só na relação com o cri-

me, mas também na vivência do cotidiano, na resolução das diferenças e dos conflitos que 

são normais e acontecem em todos os níveis das relações sociais (trânsito, trabalho, lazer, 

família, vizinhança). 

Ato contra a Violência organizado pela    ONG ‘Rio de 

Paz”  —  Rio de Janeiro 
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Em 2010, o Ministério da Saúde contabilizou 52 mil vi-

timas de homicídios, 70% por armas de fogo, o que faz o 

Brasil um dos países com maior número de homicídios do 

planeta com índices que superam as vitimas das guerras. 

O Mapa da Violência/2012 mostra que ocupamos o 4º lugar 

entre 92 países nos homicídios de crianças e adolescentes 

e a sétima colocação, entre 84 países, em relação a mulhe-

res. Aponta também, uma mudança significativa nos pa-

drões dos homicídios, em relação a 1990, onde o cresci-

mento deste crime se concentrava nas grandes regiões 

metropolitanas e atualmente, ela diminui nestas regiões, 

mas se espalha para outras partes do país. 

Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Eco-

nômica Aplicada—IPEA, em 2010, apontou que 62% 

dos moradores do Brasil têm “muito medo” de se-

rem assassinados e 23% “um pouco de medo”. Só 

14% manifestaram não ter “nenhum medo”. 
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A percepção tradicional da segurança pública representa um obstáculo para obter-

mos resultados mais satisfatórios em relação ao problema, limitando a discussão do mesmo 

às esferas da justiça e da polícia, passando despercebidas ou desconsideradas as demais di-

mensões deste grave problema social.   

Historicamente, a escolha da criminalidade e da violência tem sido atribuída, funda-

mentalmente, à dimensão individual, como desvio comportamental e desajuste social, tendo 

como solução o condicionamento do comportamento, através de ações repressivas. Se isto 

era suficiente, em uma época em que o crime era pontual e uma exceção, na atualidade, com 

a massificação e banalização da violência e o crescimento significativo e desordenado da cri-

minalidade, esta estratégica é inoperante e incapaz de enfrentar o problema. 

 Na prática, as consequências - condutas criminosas e violentas - são consideradas 

como responsáveis pelo problema. Desta maneira, sem preocupação de refletir sobre o motivo 

que faz com que um número cada vez maior de pessoas pratique delitos e agressões aos 

seus semelhantes, o único caminho visualizado é o sistema de justiça e polícia, com o fortale-

cimento da vigilância e da punição.   

2. SEGURANÇA PÚBLICA: UMA 

POLÍTICA ALTERNATIVA 
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Essa percepção traz três decorrências para a visualização e o enfrentamento da proble-

mática da violência em sua totalidade. A primeira, é que os organismos da justiça e polícia respon-

sáveis pelo problema têm a compreensão de que as soluções nessa área são de sua responsabili-

dade exclusiva, sendo os cidadãos receptores passivos dos serviços. A segunda, é que a preven-

ção somente é concebida a partir do condicionamento do comportamento pela ação da justiça e da 

polícia, sem considerar a relação com nenhuma outra política pública. E, a terceira, é que a socie-

dade pouco ou nada se apropriou do tema, que sempre foi responsabilidade das autoridades espe-

cializadas, dificultando qualquer forma de participação, avaliação e cobrança, resultando no afasta-

mento da comunidade da discussão das políticas de segurança e da interação com os organismos 

responsáveis pela prestação de serviço nessa área, pois, com esta percepção, o assunto deve se 

restringir aos profissionais de polícia e justiça, sendo meramente uma intervenção técnica. 

Neste contexto, qualquer reflexão sobre o sistema de justiça e polícia mostra que o 

mesmo é uma caricatura daquilo que é descrito na nossa legislação. Na prática funciona com  muita 

fragilidade, com cada organismo atuando quase que isoladamente, estabelecendo intervenções fra-

gmentadas e com um baixo nível de auxílio mútuo, além de distanciado da realidade das comunida-

des. Entre as evidências da situação, pode-se citar a inexistência de uma base de dados única, a 

falta de coincidência entre as áreas de atuação dos órgãos, bem como com a divisão administrativa 

dos municípios, e a ausência de coordenação do sistema. Sua atuação traz evidências da violência, 

arbitrariedade, corrupção, amadorismo e de uma seletividade dominada pelos estigmas e pelos pre-

conceitos. 
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A construção de formas alternativas para o tratamento da problemática da violência e da 

criminalidade passa pela necessidade de percebê-la diferentemente do que tem sido a compreen-

são tradicional, analisando a mesma no seu conjunto e com todos os elementos que a compõe. 

Assim, uma política alternativa de segurança precisa ser composta, no mínimo, por três elementos 

estruturantes. 

O primeiro deles é a construção de outro patamar de funcionamento do sistema de justi-

ça e polícia, qualificado, respeitoso, adequado, integrado, complementar, e submetido à participa-

ção e controle da comunidade, contemplando suas duas dimensões – tanto individual de cada en-

te, quanto coletiva como sistema. 

Na dimensão especifica de cada ente, por desenvolver capacidade técnica apurada, 

gestão qualificada, incorporação de tecnologia e boas condições de trabalho, e, além disso, possi-

bilitar, em todas as etapas da intervenção, reconhecimento das diferenças e das diversidades soci-

ais, garantindo os direitos individuais e o respeito à dignidade das pessoas, reagindo contra os 

preconceitos e os estigmas, colocando no centro da atuação a atenção aos cidadãos (ãs) e que o 

uso da força e da violência legal, seja judicioso, necessário, legítimo, não reproduzindo a violência 

criminosa. Nesta dimensão, ainda é necessária uma adequação mais rigorosa às finalidades de 

cada instituição, potencializando sua ação, superando a impotência e a impunidade que deriva da 

incapacidade de resposta. 

Na dimensão coletiva do sistema, deve-se considerar pelo menos três aspectos: 

1) Mesmo no âmbito da intervenção de cada ente, o funcionamento como sistema po-

tencializa a capacidade individual de resposta a partir do compartilhamento de informações,  

da elaboração de diagnósticos conjuntos, da sintonia das ações, atribuindo mais quali-

dade ao processo como um todo;  

2) O nosso sistema jurídico-institucional tem um desenho onde os entes possuem  fun-

ções complementares que, mesmo tendo limitações, devem funcionar de forma integrada, com al-

to grau de complementaridade entre as atividades planejadas e os serviços cotidianos prestados, 

com áreas geográficas de atuação coincidentes, banco de dados único, inteligência e formação 

básica unificada, com sincronia entre as ações e os processos desenvolvidos, considerando todos 

os níveis públicos e comunitários; 

3) Além da intervenção específica de cada ente deve-se considerar que, para o enfren-

tamento de alguns problemas, são necessárias intervenções em conjunto, desenvolvidas a partir 

da elaboração de diagnósticos específicos para cada situação (espacial, temporal ou temática), 

orientadas em uma metodologia que contemple um planejamento sustentado no exercício de inteli-

gência estratégica, voltado para o tratamento das incidências recorrentes e executado de forma 

integrada e complementar.  
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Os outros dois elementos estruturantes de uma política alternativa de segurança decor-

rem da constatação de que, se a escolha da violência e da criminalidade tem uma dimensão indivi-

dual, atualmente, pela sua disseminação e recorrência, torna-se um problema social grave, não 

podendo mais ser tratado com a lógica anterior, apenas no âmbito das ações de polícia e justiça. É 

necessário o reconhecimento da sua dimensão social, do contexto em que está inserida, passando 

a ser compreendida como um problema bem mais complexo que envolve socialização, formação 

de subjetividade, pertencimento, reconhecimento, oportunidades e inclusão. Neste âmbito a estra-

tégia central é a articulação de políticas de prevenção. 

Assim, o segundo elemento estruturante desta política alternativa de segurança - ações 

e políticas sociais -, deve ser considerado em uma dimensão geográfica e comunitária específica, 

relacionada a diagnósticos detalhados do espaço a ser considerado, contemplando um processo 

coordenado, focado e sincronizado, caracterizado pela participação de todos os segmentos, bus-

cando trabalhar os problemas específicos identificados. Este método deve ter uma capacidade de 

construir uma intervenção integrada, permeando a execução das diferentes políticas sociais com a 

prevenção e o enfrentamento do problema, possibilitando resultados concretos no campo da inclu-

são material e social, da promoção de oportunidades legítimas, melhorias das condições ambien-

tais e de vida. Além do que, o método deve potencializar os pontos críticos da execução das políti-

cas públicas universais, como o abandono da infância, a evasão escolar, a gravidez na adolescên-

cia, a drogadição, as medidas sócio-educativas, a violência doméstica, a progressão da pena e a 

reincidência. 

O terceiro elemento estruturante de uma política alternativa de segurança consiste na 

participação social, representada, tanto pelo envolvimento e organização coletiva para discutir pro-

blemas locais e encaminhar lutas e interesses comuns, romper com o isolamento e ocupar coleti-

vamente espaços públicos, estimular a coesão e a construção de pactos de convivência, definir 

estratégias de resolução de conflitos e das insatisfações através de meios não violentos, quanto 

também, pela participação na construção de diagnósticos, definição de prioridades, monitoramento 

e avaliação dos projetos da segurança pública e no controle social.   

 Assim, uma forma alternativa de tratar a segurança passa pela compreensão ampliada 

da ideia de prevenção, onde somamos as ações repressivas da justiça e da polícia, que queremos 

adequadas e qualificadas, com as ações preventivas - políticas sociais, urbanas e comunitárias, 

voltadas para a harmonia e fortalecimento da coletividade. O desafio aqui tem outra lógica: quais  
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as políticas que uma sociedade deve adotar para diminuir o número de pessoas a fazerem escolhas 

pelas condutas criminosas e/ou violentas. Neste sentido, uma política alternativa de segurança pre-

cisa contemplar, no mínimo, estes três elementos estruturantes: ações de polícia e justiça, articula-

ção e integração de políticas públicas e as ações de envolvimento da comunidade, a partir de uma 

intervenção focalizada, integrada, sincrônica e coordenada. 

Neste cenário diferentes níveis governamentais, universitários e da sociedade civil vêm a 

um bom tempo buscando construir uma politica pública alternativa de segurança que faça frente 

aos elementos reprodutores deste grande problema social – a violência e a criminalidade. Frente a 

esta realidade, no último período, o Governo Federal, através do Ministério da Justiça vem propon-

do um novo paradigma para formulação da política pública de segurança através do Sistema Único 

de Segurança Pública – SUSP e do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania — 

PRONASCI, investindo nos órgãos de segurança pública, na qualificação técnica e profissional de 

seus operadores, na incorporação de tecnologia e inteligência, na integração do sistema de justiça 

e polícia, na articulação com as políticas sociais e de prevenção, no fomento a participação dos mu-

nicípios, integrando-os com suas redes de políticas públicas com capacidade de trabalhar a preven-

ção à violência, incorporando a participação social e comunitária como parte importante da constru-

ção das soluções.  

Com este novo olhar para o problema e suas soluções, no âmbito do PRONASCI e de 

suas ações de prevenção, executamos o projeto “Economia Solidária na Prevenção à Violência”, 

contemplando as duas questões programáticas – “desenvolvimento local/economia solidária” e 

“segurança/prevenção à violência” - com um recorte territorial – os Territórios de Paz - e o envolvi-

mento e fortalecimento das comunidades  

PRONASCI — ECONOMIA  
SOLIDÁRIA — 

SEGURANÇA PÚBLICA: UMA 
POLÍTICA ALTERNATIVA 
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Fundamentos de uma política alternativa de segurança:  

1) coordenação, 2) integração, 3) interdisciplinaridade, 

 4) complementariedade 
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3. ECONOMIA SOLIDÁRIA 

NA PREVENÇÃO À  

VIOLÊNCIA —  

MARCO CONCEITUAL 
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O projeto “Economia Solidária na Prevenção à Violência no RS” trata de duas questões 

programáticas: desenvolvimento local/economia solidária, como estratégia de inclusão social e uma 

política de segurança alternativa, com cidadania. É importante destacar que estas duas questões são 

extremamente novas do ponto de vista de sua formulação e de sua execução como políticas públicas, 

e extremamente complexas por ser tratarem de alternativas de enfrentamento à dura realidade que o 

capital gerou no último período histórico no Brasil e no mundo. O esforço dos governos comprometi-

dos com interesses populares que temos no país tem possibilitado avançar neste sentido, mas as ex-

periências concretas ainda são recentes. Há pouco acúmulo, e está se construindo ao andar. Tam-

bém é necessário resgatar que o projeto com estas duas dimensões importantes requereu um método 

de trabalho onde o processo comunitário tem um destaque importante, a ideia de prevenção de vio-

lência com cidadania pressupõe a possibilidade da comunidade se reconhecer a partir de sua própria 

história, valorizar a sua construção, entender a sua realidade e poder projetar seu futuro. Todo este 

processo, em tese, deve ser realizado de forma integrada com os demais projetos do PRONASCI sob 

a responsabilidade dos municípios. O conceito central é a intensificação de ações integradas e coor-

denadas nos Territórios de Paz para mudar a qualidade da situação que ali está posta, recuperar a 

capacidade da comunidade de promover seu desenvolvimento.  

Neste sentido, o projeto foi elaborado e desenvolvido a partir dos três pilares considerados 

centrais: a territorialidade, o fortalecimento da comunidade e o desenvolvimento local. 

A delimitação do território local constitui-se uma base para o desenvolvimento de uma polí-

tica alternativa de prevenção à violência que faça frente aos seus elementos produtores e reproduto-

res, permitindo aprofundar o seu conhecimento e suas diferentes partes, como também definir as 

ações mais adequadas de enfrenta-lo, oportunizando a inclusão social e material, mas principalmente, 

o envolvimento coletivo e comunitário. É no espaço comunitário local, que a nova política pública ofe-

rece um importante contraponto a política tradicional, afirmando uma intervenção coordenada, integra-

da e complementar das dimensões da prevenção e da repressão qualificada, com participação/

protagonismo da comunidade.  

O outro elemento - o fortalecimento da identidade coletiva da comunidade, de seu protago-

nismo e da sua capacidade de constituir a coesão social, possibilita espaços de participação e organi-

zação coletiva, voltados a discutir problemas locais, disputar e encaminhar lutas e interesses coleti-

vos, romper isolamentos e ocupar espaços públicos, estimular a coesão, definir estratégias de resolu-

ção de conflitos e das insatisfações para alternativas não violentas, mas principalmente, constituir de 

forma efetiva o controle informal, estabelecendo pactos de convivências solidários.  
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A dimensão local possibilita a implementação de medidas efetivas de prevenção 

que considere, entre outros, os seguintes aspectos: a mobilização e participação da comu-

nidade, estimulando a identidade coletiva; a organização do ambiente, aumentando a auto-

estima; os pactos de convivência coletiva, fortalecendo a solidariedade social; e, o ofereci-

mento de atividades, ampliando as oportunidades de ocupação e de perspectiva na vida.  

O terceiro elemento desta política de prevenção à violência, que deve se consti-

tuir como uma dimensão a se integrar com a outra dimensão da justiça e da polícia é o de-

senvolvimento local. Ora, o agravamento das desigualdades sociais, o crescimento urbano 

acelerado com problemas ambientais, produziram comunidades com grande vulnerabilida-

de com restrições e privações de bens e serviços essenciais como saúde, trabalho, educa-

ção, cultural e lazer, produzindo descoesão social, além de uma situação favorável e coop-

tação dos processos criminosos. O desenvolvimento local consiste em que, a comunidade, 

coletiva e conjuntamente, produza estratégias e desenvolva ações capazes de realizar mu-

danças, ampliando as oportunidades, criando sustentabilidade e estabelecendo melhorari-

as das condições de vida. Este processo de discussão, coletiva e participativa, para o de-

senvolvimento da comunidade precisa ser sistematizado e formalizado através de um plano 

comunitário para servir de guia para induzir e orientar a execução das ações planejadas 

para o desenvolvimento local. É resultado de um processo comunitário e da pactuação com 

o poder público. Sua execução requer um cronograma, monitoramento e avaliação perma-

nentes, bem como sua atualização periódica.   

A partir do desenvolvimento local, com o fortalecimento do protagonismo comu-

nitário, da coesão social e mudança da qualidade de vida de uma comunidade, é que pos-

sibilita a criação de processos de enfrentamento as diferentes exclusões e preconceitos,  

oportunizando o enfrentamento dos elementos reprodutores da violência e insegurança, 

trabalhando a melhoria dos controles sociais formais e informais, as condições de vida ob-

jetivas (saúde, habitação, etc...) e subjetivas (visibilidade, reconhecimento, pertencimento, 

etc...) e, as condições da organização social e ambiental, trazendo inclusão e oferecimen-

tos de oportunidades legítimas. 

Economia Solidária na Prevenção à Violência 

no RS—SENAES/MTE e PRONASCI/MJ 
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Assim, sustentado nesta compreensão, desenvolvemos o projeto, cujas ações estão volta-

das a fomentar processos comunitários de prevenção à violência através da economia solidária e do 

desenvolvimento local, na construção de alternativas sustentadas na participação comunitária, na 

construção de novos valores e de pactos de convivência, na resolução de conflitos por meios não vio-

lentos, no oferecimento de oportunidades, orientadas pela autogestão e auto-organização. No centro 

desta estratégia está a economia solidária como um movimento com capacidade de gerar trabalho e 

renda, envolvendo jovens e comunidade na construção de oportunidades legítimas que possibilitem 

alternativas de escolha ao envolvimento com a criminalidade e a violência, numa outra perspectiva de 

inserção social e de vida solidária. 
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4. O PROJETO, OBJETIVOS E  

METAS — A EXECUÇÃO 
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O “PRONASCI — ECONOMIA SOLIDÁRIA” é fruto de Edital Público que a Guayí se cre-

denciou para realizar nos municípios conveniados com o Ministério da Justiça para a implantação do 

Pronasci, em comunidades escolhidas pelos municípios para execução das ações do Território de 

Paz. São 11 municípios na Região Metropolitana e 02 municípios no Interior: São Leopoldo (Território 

de Paz Vicentina), Novo Hamburgo (Território de Paz Santo Afonso), Alvorada (Território de Paz Um-

bu), Sapucaia do Sul (Território de Paz Grande Vargas), Guaíba (Território de Paz COHAB Santa Ri-

ta), Canoas (Território de Paz Guajuviras), Gravataí (Território de Paz Rincão da Madalena), Viamão 

(Território de Paz Augustas), Cachoeirinha (Território de Paz Vila Anair), Esteio (Território de Paz Pri-

mavera), Porto Alegre (Territórios de Paz Bom Jesus, Cruzeiro, Lomba do Pinheiro e Restinga), Bagé 

(Território de Paz Damé) e Pelotas (Território de Paz Santos Dumont). Ao todo são 16 ‘Territórios de 

Paz’, quatro em Porto Alegre e um em cada um dos demais municípios.  

O público prioritário do projeto consiste na comunidade vulnerável de cada Território, espe-

cialmente jovens de 15 a 29 anos, cumprindo medida socioeducativa, cumprindo pena nos regimes 

semiaberto e aberto e seus familiares, egressos do sistema prisional e familiares e empreendimentos 

econômicos e solidários com capacidade de envolver o público prioritário. 

A execução foi realizada por uma equipe constituída da seguinte forma: 1) Uma equipe ge-

ral para o projeto: coordenador, assessor da coordenação, assistente de formação, técnico social, as-

sistente jurídico criminalista, assistente técnico, jornalista, estagiário; 2) cinco assistentes em econo-

mia solidária, sendo que cada um foi responsável direto pelas atividades de um conjunto de Território 

de Paz: 1) um assistente para os Territórios de Paz Umbu/Alvorada, Vila Anair/Cachoeirinha, Guajuvi-

ras/Canoas e Rincão da Madalena/Gravataí; 2) um assistente para os territórios da Primavera/Esteio, 

Santo Afonso/N Hamburgo, Vicentina/S Leopoldo e Grande Vargas/Sapucaia do Sul; 3) um assistente 

para os territórios da Bom Jesus/P Alegre, Lomba do Pinheiro/Porto Alegre, Augusta/Viamão; 4) um 

assistente para os territórios da Cohab Santa Rita/Guaíba; Cruzeiro/P Alegre e Restinga/Porto Alegre; 

e, 5) um assistente para os territórios da Damé/Bagé e Santos Dumont/Pelotas. Em cada Território de  

4.1— ASPECTOS GERAIS 
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Paz havia um agente comunitário de desenvolvimento local.  

Foi executado um plano continuado de capacitação da equipe e 

dos agentes desenvolvimentos local, trabalhando as temáticas 

que envolvem o projeto e o papel d e cada integrante. No trans-

correr manteve-se um processo continuado de formação, fortale-

cendo temas já trabalhados e agregando temas e situações que 

foram aparecendo ao longo do processo. Também, desde o iní-

cio do projeto, constituiu-se uma rotina de reuniões de planeja-

mento, avaliação, monitoramento e formação, ora com a equipe como um todo, ora com cada assis-

tente e seus agentes. Também ocorreram de maneira regular reunião da Coordenação do Projeto e a 

Coordenação da Guayí. 

Para atingir o objetivo do projeto – “desenvolver ações de economia solidária para a ge-

ração de trabalho e renda, como estratégia de prevenção à violência e a criminalidade, através do fo-

mento a processos comunitários e ao desenvolvimento local, em comunidades dos municípios PRO-

NASCI do Rio Grande do Sul” -, a intervenção está fundamentada em metas, trabalhada ao longo do 

período de execução do mesmo. Três metas centrais orientaram o desenvolvimento do projeto: 1) ar-

ticulação com os municípios e com os organismos de justiça criminal e execução penal; 2) fomento a 

economia solidária e desenvolvimento local nos Territórios de Paz; e, 3) apoiar a organização e/ou o 

fortalecimento de empreendimentos econômicos solidários nos Territórios de Paz. 

Reunião Planejamento 

da Equipe — 15Jul11 
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4.2 — Metodologia  

Orientadora do Projeto 
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Todas as atividades do Projeto foram executadas observando uma metodologia que 

contemplava um conjunto de elementos gerais que serviam de guia orientador das ações reali-

zadas pelos integrantes da equipe. Assim as atividades do projeto eram planejadas e executa-

das incorporando os seguintes elementos: 

 Ação Pedagógica: as ações do projeto nos Territórios de Paz constituíam-se em 

uma ação pedagógica que induzia e  incorporava o protagonismo dos participantes, um pro-

cesso realizado com técnicas que exigiam a participação e as trocas de experiências da vivên-

cia coletiva e individual de cada integrantes, o resgate da história e a reelaboração da mesma; 

 Construção Coletiva: considerando a complexidade e o caráter dos temas e 

questões que envolvem o projeto, o plano de trabalho elaborado, tinha uma perspectiva de dar 

a direção, os objetivos a serem alcançados e passos a serem executados, mas  a produção do 

conhecimento, o processo comunitário e a execução de cada meta foram construídos de forma 

coletiva entre a Guayí, equipe do projeto, agentes comunitários de desenvolvimento local e co-

munidade participante. O acúmulo originou-se de um processo coletivo desenvolvido em cada 

atividade; 

 Integração: observando-se os próprios princípios  dois programas envolvidos —

fomento a economia solidária e segurança pública com cidadania —  toda a ação do projeto 

estava sintonizada com as demais políticas públicas e projetos executadas no Território de 

Paz, tanto na área da saúde, da educação, do desenvolvimento social, do esporte e cultura e, 

principalmente, do desenvolvimento econômico — economia solidária e da segurança pública, 

como os projetos do PRONASC — Mulheres da Paz, PROTEJO, Justiça Comunitária e outros; 

 Construção de Parceria: durante todo o período do projeto e suas intervenções 

a busca de parceria pública e comunitária para o desenvolvimento do mesmo era um elemento 

presente, com a perspectiva de potencializar as ações e seus resultados, bem como, constituir 

uma maior abrangência de seus objetivos, potencializar a política pública e um maior envolvi-

mento e incorporação de pessoas da comunidade, na perspectiva de  fortalecer uma dimensão 

coletiva e constituir uma identidade comunitária na resolução dos problemas e nos pactos de 

convivência. 

 Agregando a estes elementos gerais, cada meta, contou com uma metodologia es-

pecífica e própria adequada a seus objetivos,  a seguir analisada. 
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O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania—PRONASCI foi elaborado a 

partir dos fundamentos do Sistema Único de Segurança Pública—SUSP, que incorpora o conceito 

do envolvimento dos três níveis federativos, a integração entre os órgãos e o envolvimento e partici-

pação comunitária. Neste sentido o município em relação a política de prevenção à violência passa 

a ter um papel chave na execução da segurança pública como o principal responsável pelas ações 

governamentais  na área social nos seus diferentes territórios, motivo pelo qual o PRONASCI está 

sendo executado a partir de convênio entre a União e o Município que fica com a responsabilidade 

de coordenar e executar os projetos  de prevenção do programa e integrar com os demais órgãos 

dos outros níveis federativos que atuam na região, como as policias.  

Nesta nova concepção de segurança pública com a participação dos municípios, os mes-

mos precisam contar com alguns elementos estruturantes, como: Estrutura institucional executiva 

(Secretaria);  Guarda Municipal; Plano Municipal construído num processo de discussão pública; 

Conselho Municipal e suas instâncias; e, • Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGIM  

Neste contexto, esta meta consistiu a articulação com os municípios e com os organismos 

públicos de sistema de justiça criminal e execução penal, que ocorreu durante todo o período. A re-

lação com o município foi realizada para estabelecer a parceria e integração  efetiva  com os demais 

4.3 — ARTICULAÇÃO  

INSTITUCIONAL 
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projetos em execução nos territórios.  

Em relação a esta meta estabelecemos uma metodologia de que, em cada município, inici-

aríamos a articulação pela audiência com os Prefeitos Municipais, com a apresentação da Guayí, da 

Equipe e do Projeto para, na sequência, realizarmos as demais articulações com as secretarias envol-

vidas com projeto no Território de Paz, com os Gabinetes de Gestão Integradas Municipais – GGI-M, 

Conselhos Municipais, Fóruns de Economia Solidária. Por isso, desde o primeiro mês produzimos um 

documento e solicitamos audiência com os Gabinetes dos Prefeitos de todos os Municípios envolvi-

dos e realizamos a audiência com estas autoridades.  

Durante todo o processo de execução do projeto, ordinariamente, foi estabelecido proces-

sos de articulação com os municípios e as Secretarias envolvidas com os projetos do PRONASCI, 

com as Coordenações Municipais do PRONASCI nos Territórios de Paz, com os Conselhos e Fóruns 

afins e com os Gabinetes de Gestão Integrada Municipal.  

Também foram realizadas articulações com o Escritório do Ministério da Justiça/

PRONASCI no RS, Secretaria de Segurança Pública/RS, a Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEPE/RS, 

Poder Judiciário e Ministério Público. 

Os integrantes da coordenação e da equipe do projeto participaram das atividades de pla-

nejamento e avaliação dos projetos PRONASCI em cada município. 

Junto aos órgãos do sistema prisional e do cumprimento de medidas socioeducativas foram 

realizadas articulações em relação ao público beneficiário do projeto, contribuindo na identificação dos 

mesmos. 

Em relação aos municípios e seus diversos órgãos a articulação buscou se a integração 

com os demais projetos do Pronasci no Território, bem com, na busca de parceria, especialmente, pa-

ra a constituição dos empreendimentos econômicos solidários, tanto na definição do local para o fun-

cionamento do mesmo, como para a definição e viabilização do mercado, na perspectiva do mercado 

público socialmente orientado. 
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Fórum Municipal de Economia 
Solidária de Gravataí 

Gabinete do Prefeito de Esteio 

Fórum Regional de Justiça e Se-
gurança Restinga/POA 

GGIM Alvorada 
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Articulação Institucional 

 

Observações 
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A convivência neste treze municípios, durante a execução do projeto,  permite fazer 

uma reflexão sobre a execução do PRONASCI a partir do projeto “Territórios de Paz” e a incor-

poração dos princípios básicos do SUSP—coordenação das ações, integração, complementari-

edade e transversalidade. Inicialmente pode-se afirmar que nove dos treze municípios constituí-

ram ou já possuíam uma Secretaria Municipal para tratar do tema da segurança. Todos, por for-

ça de convênio criaram os seus Gabinetes de Gestão Integrada. Onze dos treze municípios 

possuem ou criaram Guardas Municipais. Somente dois  municípios possuem Conselhos Muni-

cipais de Segurança. Em relação a política municipal de economia solidária, oito municípios 

possuíam estrutura voltada a fomentá-la, a grande maioria deste de forma muito insipiente.  

Do ponto de vista da execução dos projetos nos Territórios de Paz constata-se  que a 

grande maioria tiveram muita dificuldade e não incorporaram os elementos estruturantes para 

ter  êxito na execução do Programa. A primeira questão refere-se a falta de uma participação  e 

integração mais orgânica com os órgãos afins do Estado, especialmente a suas policias, o que 

geralmente ocorrida de forma casual e pontual, e, muitas vezes, a atuação das policias estavam 

dissociada dos projetos em execução e distante das relações com a comunidade, esperada em 

uma perspectiva de polícia comunitária. A ponto de, em um Território de Paz, um módulo policial 

construído com recursos destinado a Projeto de Polícia Comunitária, ser ocupado por um Pelo-

tão de Operações Especiais (POE), atuando de forma totalmente contrária a concepção do pro-

jeto financiado.  

Outra grande questão refere-se a coordenação e integração. Também, como raras 

exceções, os projetos nos Territórios de Paz, que deveriam ser executados de forma coordena-

da e integrada, foram desenvolvidas separadamente, por instâncias governamentais diferentes 

dentro do próprio governo municipal, sem que, na prática, houvesse a complementariedade en-

tre os mesmos e, as instâncias de coordenação, quando existiam, constituíam-se em mera es-

truturas formais.  

Os GGIM, que foram propostos com espaço de construção e elaboração coletiva e 

integrada das ações na área da segurança pública do município, com a participação dos orga-

nismos estaduais e, até federal, especialmente no que tange aos projetos do PRONASCI, na 

sua maioria, não tinham regularidade, eram instâncias formais e suas pautas  não contempla-

vam os temas  de intervenção das políticas públicas de segurança e de prevenção à violência e 

os projetos do PRONASCI. 
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Outra questão importante na execução  desta política alternativa de segurança, re-

presentada pelo PRONASCI, nos municípios, foi a compreensão do conceito desta política al-

ternativa que contemplava uma dimensão de  repressão qualificada, uma dimensão de preven-

ção social e uma dimensão de participação e envolvimento comunitário. Predominou uma com-

pressão de que as ações de prevenção social e participação comunitária não faziam parte de 

uma política de segurança, em alguns municípios, os responsáveis pelas Secretarias Munici-

pais de Segurança, consideravam que os projetos dos Territórios de Paz, não estavam na esfe-

ra da sua Secretaria e, praticamente não participavam. No campo da segurança, a Secretaria 

era responsável somente pela intervenção da Guarda. Outros municípios atribuíram a Coorde-

nação dos Projetos a Secretaria responsável pelas políticas de assistência social e, outros, ain-

da distribuíram os projetos por diferentes órgãos, sem que houve um elemento integrador e 

sem o envolvimento maior da Secretaria Municipal de Segurança. Aliás, este olhar não é muito 

diferente dos gestores das policias estaduais. 

Em relação a participação comunitária, na dimensão de um Conselho Municipal, que 

participe da construção da política, do monitoramento e da avaliação, a maioria dos municípios, 

senão a sua totalidade, não  tem a decisão política de implementar está instância. Mesmo Porto 

Alegre, que desde 2003, possui o Conselho Municipal de Justiça e Segurança com uma rede 

de 17 Fóruns Regionais, a participação do Poder Público é insipiente e de muito pouca qualida-

de, inclusive não cumprindo o dispositivo da lei municipal que determina apresentação dos pro-

jetos de segurança municipal e a prestações de contas semestrais ao Conselho. Muitos municí-

pios, na execução dos projetos nos Territórios de Paz, construíram instâncias de comunicação 

com as comunidades do mesmo, mas a relação tem se limitado ao âmbito dos projetos. 

Pode-se afirmar que naqueles municípios que  preocuparam se com a coordenação 

dos projetos e uma integração dos mesmos com os diferentes serviços municipais e, ainda, ar-

ticularam interações com os organismos estaduais, conseguiram obter êxito e atingir seus obje-

tivos, melhorando substancialmente a qualidade da vida comunitária, sendo o exemplo mais 

rico, até o final de 2012, o Território de Paz Guajuviras em Canoas, onde todos estes elemen-

tos estão presentes. 

Seminário Projetos Pronasci—  
Vicentina—São Leopoldo 

GGIM ALVORADA 
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Esta etapa foi realizada com o objetivo de buscar o envolvimento das comunidades de 

cada Território de Paz, propondo o debate coletivo sobre os temas da segurança, prevenção à vio-

lência, cidadania, economia solidária e desenvolvimento local. As ações buscavam ampliar os de-

bates sobre as temáticas propostas e contribuir para o fortalecimento coletivo de cada comunitária, 

abordando a coesão e a identidade comunitária.  

Neste contexto, a metodologia de mobilização e envolvimento das comunidades nos 

Territórios de Paz, constituiu-se de um trabalho de campo com elaboração de diagnóstico prelimi-

nar sobre o Território, suas dinâmicas sociais e suas lideranças, reuniões de apresentação do pro-

jeto, com a discussão dos temas relacionados, reuniões de grupo com a recuperação da história 

da comunidade e entrevistas com personagens desta história (recuperar o passado da comunida-

de), reuniões e oficinas de elaboração de um diagnóstico sobre o Território de forma participativa 

(o presente da comunidade) e elaboração de um documento sobre o processo realizado e um Bo-

letim com a síntese da história e do diagnóstico participativo. Esta etapa foi realizada em todos os 

16 Territórios, que possuem as características a seguir apresentada. 

Neste meta, cabe uma observação, em relação a integração dos projetos PRONASCI 

nos Territórios de Paz (Mulheres da Paz, PROTEJO, Justiça Comunitária e outros). A maioria dos 

municípios atrasaram seus projetos. Alguns somente iniciaram no final de 2011 a implementar o 

projeto Mulheres da Paz e o PROTEJO. Outros, como Viamão, não realizaram nenhum projeto do 

PRONASCI no Território de Paz e devolveram os recursos recebidos. Esta situação trouxe prejuí-

zos a execução deste projeto.  

4.4 – FOMENTO A  

ECONOMIA SOLIDÁRIA E 

DESENVOLVIMENTO LOCAL 

NOS TERRITÓRIOS DE PAZ 
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1. UMBU—ALVORADA 

 Alvorada escolheu como Território de 

Paz o bairro Umbu, que abriga 12 mil habitan-

tes. O Território de Paz é formado pelas co-

munidades dos bairros: Nova Alvorada, Sítio 

dos Açudes, Umbu, 11 de Abril, Campos Ver-

des, Querência e parte da Salomé.  

DAMÉ—BAGÉ 

 Bagé escolheu como Território de Paz a Vila 

Damé, que possui aproximadamente, cerca de 

1.250 famílias e quatro mil moradores. Apre-

senta muitas insuficiências: não há saneamen-

to básico, o comércio limita-se ao gênero ali-

mentício e o transporte coletivo, embora tenha 

melhorado, ainda não atende adequadamente 

os moradores e moradoras 

 Cachoeirinha escolheu como Território de 

Paz Vila Anair, que abriga 30 mil habitantes. 

O Território é formado pelas comunidades 

dos bairros Jardim do Bosque, Granja Espe-

rança, Vila Fátima, Travessa da Ponte 

(Anair), Vista Alegre, Navegantes, Princesa 

Isabel, Moradas do Bosque, Averonice, As-

sunção e Jardim Colinas. 

VILA ANAIR —  
CACHOEIRINHA 

 Canoas escolheu como Território de 

Paz, o bairro Guajuvira na região Nordeste da 

Cidade, com as comunidades de Esperança, 

Boqueirão, Nancy Pancera, Pôr do Sol, São 

Miguel e Recanto dos Seus. O Território abri-

ga 40 mil canoenses, 12% da população do 

município e tem 55% dos moradores com 

menos de 30 anos. 

GUAJUVIRAS —CANOAS 
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PRIMAVERA—ESTEIO 

Primavera — Esteio escolheu como Ter-

ritório de Paz a Primavera, abrangendo 

as comunidades da Primavera, Votoran-

tim, Três Marias, Cruzeiro, Esperança, 

Vila Nova, Navegantes, São José e Pe-

dreira. 

 Rincão da Madalena compreende os bairros 

Auxiliadora, Nova Conquista e Nova Esperança, so-

mando cerca de 10.400 moradores. O Bairro Auxilia-

dora, possui aproximadamente 4 mil habitantes.  

Nova Conquista, com aproximadamente 1.600 habi-

tantes. Nova Esperança, com a média de 4.800 ha-

bitantes.  Rincão da Madalena possui 4% da popula-

ção do município. 

RINCÃO DA MADALENA —

GRAVATAÍ 

SANTO AFONSO—NOVO 

HAMBURGO 

Novo Hamburgo escolheu como Território 

de Paz o bairro Santo Afonso que fica na 

região 4 do Orçamento Participativo e 

abriga 23 mil novo-hamburguenses. Além 

do bairro Santo Afonso, abrange as vilas 

Campos, Odete, Medianeira, Palmeira, 

Marte, Marrocos, Loteamento Novo Na-

ções e Kroeff. 

 Guaíba escolheu como Território de Paz a 

Cohab—Santa Rita. Estima-se que a região 

abrigue entre 33 mil e 43 mil moradores, depen-

dendo da fonte escolhida como referencia, pois 

utilizam diferentes critérios de delimitação geo-

gráfica. De todo modo, trata-se da região mais 

populosa, respondendo por mais de 30% dos 

habitantes da cidade. 

COHAB — SANTA RITA  

GUAIB A 
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SANTOS DUMONT 

PELOTAS 

Santos Dumont é um Território de Paz  esco-

lhido pelo municipio, por meio do Comitê Muni-

cipal para a Prevenção à Violência (PPV). 

Aproximadamente 2.400 moradores vivem na 

Santos Dumont, que está situada no bairro 

Três Vendas, conhecido pela presença do pre-

sídio regional de Pelotas e da unidade regional 

da FASE. Ela é uma das 20 áreas de vulnera-

bilidade social apontadas pelo PPV. 

BOM JESUS — PORTO 

ALEGRE 

O Território de Paz Bom Jesus é composto pelas 

comunidades da Vila Bom Jesus; Vila Pinto; Vila 

Divinéia e Vila Fátima, fica na região leste do Or-

çamento Participativo. Tem cerca de 32 mil habi-

tantes, aproximadamente 3% da população da ca-

pital (com 48% de homens e 52% de mulheres). 

Os jovens (menos de 24 anos) são em torno de 

49%.  

CRUZEIRO —  

PORTO ALEGRE 

 O Território de Paz da Cruzeiro é composto de 

cinco comunidades: Tronco do Postão; Tronco Ne-

ves; Nossa Senhora do Brasil; Prisma e Gaúcha. 

Está situado na região 10 do Orçamento Participati-

vo, que contempla os bairros Santa Tereza e Medi-

aneira, possui em torno de 70 mil habitantes, o que 

representa 5% da população de Porto Alegre. Os 

jovens de até 24 anos de idade constituem 48% da 

população.  

LOMBA DO PINHEIRO —

PORTO ALEGRE 

 A Lomba do Pinheiro, que fica na região 

4 do Orçamento Participativo. Tem cerca de 62 

mil habitantes, aproximadamente 4,4% da po-

pulação da capital (com 48,7% de homens e 

51,3% de mulheres). Os jovens (menos de 29 

anos) são em torno de 53%.  
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RESTINGA—PORTO ALEGRE 

 A Restinga fica ao sul da cidade na re-

gião 8 do OP, possui mais de 53 mil habitan-

tes, 4% da população da capital. O território 

de paz está todo localizado na região da 

Restinga Velha, e abrange as comunidades 

da Abolição, Barro Vermelho, Caixa D’Água 

e Chácara do Banco. 

VICENTINA - 

SÃO LEOPOLDO 

 O Território de Paz da Vicentina, fica na 

região Oeste do Orçamento Participativo e abri-

ga 12 mil leopoldense. As comunidades são 

Bairros Vicentina, São Miguel e São João Batis-

ta. Também formam este Território os blocos de 

edifícios Charrua, Vila Paim, Vila Batista, Renas-

cer(Cerâmica Anita) e Beira Mar. 

GRANDE VARGAS 

SAPUCAIA DO SUL 

 Território de Paz da grande Vargas fica na 

região Nordeste do Orçamento Participativo e 

abrange as seguintes comunidades: Colina Ver-

de, Corsan, Parque Joel, São Cristóvão, Sete e 

Vila Vargas, Vila Esperança, Trensurb, Passo 

do Garimpo, Santa Luzia, Neli, Eliza, AMOBEM 

e Cooperativas Habitacionais Vida Nova. Estima

-se que a região possui 15.000 pessoas. 

  As Augustas, integradas pelas Vilas Augus-

ta Meneghini, Augusta Marina e Augusta Fiel, lo-

calizada a oeste da cidade de Viamão e se inse-

re na bacia hidrográfica do arroio Feijó. A estima-

tiva da população é de 27 mil habitantes, dados 

do IBGE de 2009, sendo a faixa etária de 15 a 

29anos, corresponde a 26% da população da re-

gião (7.161 jovens). 

AUGUSTAS 

VIAMÃO 
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Esta meta foi realizada nos 16 Territórios de Paz e foi iniciada após a ação inicial de arti-

culação institucional com os governos municipais. A sua execução  a partir de uma metodologia es-

pecífica que obedeceu uma orientação de etapa a etapa, com o objetivo de mobilizar e envolver a 

comunidade no projeto e da discussão dos temas propostos pelo projeto.  

FOMENTO A ECONOMIA SOLIDÁRIA E   

DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 AS ETAPAS REALIZADAS 

Inicialmente, após a articulação com o governo municipal—prefeito, secretários e coor-

denação de projetos no Território de Paz, a equipe do projeto, especialmente o assistente em 

economia solidária e o agente de desenvolvimento local do Território, começaram as atividades 

de envolvimento e mobilização da comunidade, na ordem a seguir: 

1ª — Reuniões de apresentação do projeto 

Nesta atividade  foram organizadas reuniões comunitárias apresentando o projeto, seus 

objetivos e metas e  iniciando a abordagem dos temas previstos e acordando, com cada comuni-

dade e grupo, um calendário de ações. Neste período foram realizados um diagnóstico preliminar 

e inicia do Território, a partir de informações do governo municipal e dados disponíveis em docu-

mentos e meios eletrônicos. Estas informações preliminares serviram de subsídios para as reuni-

ões comunitárias iniciais. As reuniões de apresentação do projeto em cada Território também con-

templo  a rede de serviço e as instâncias comunitárias existentes. 

1ª Etapa — Mobilização da Comunidade 

Cruzeiro — Porto Alegre Vicentina—São Leopoldo 



 39 

2ª— Reuniões de Elaboração da História da Comunidade e  

elaboração coletiva do diagnóstico local 

Esta etapa, construída nas reuniões iniciais, faz parte da proposta de sensibilização e mobi-

lização da comunidade, sendo realizada reuniões comunitárias onde, com a participação da comuni-

dade, era elaborava uma linha do tempo do Território de Paz, fazendo, assim, a recuperação da sua 

história coletiva, contando com a participação das lideranças, moradores mais antigos, identificação 

de talentos e vocações locais. O resultado das reuniões eram complementados com visitas, entrevis-

tas e reuniões com pequenos grupos. Paralelamente, foram realizado um diagnóstico local, conside-

rando dados sobre a população, situação de vulnerabilidade, quadro socioeconômico e problemas de 

violência e criminalidade. Também foram elencados as potencialidades locais, as políticas públicas, as 

organizações sociais e comunitárias, os projetos em desenvolvimento e a capacidade instalada que 

pode ter interface com o desenvolvimento do projeto. A este trabalho foi incorporado pesquisas reali-

zadas c no banco de dados dos município e serviços existentes na comunidade, com os Postos de 

Saúde, Centro Regionais de Assistência Social e órgãos de segurança.  

Reunião— História da Comuni-

dade e Diagnóstico—Vila Anair— 

Cachoeirinha 

Reunião— História da Comuni-

dade e Diagnóstico—Cohab San-

ta Rita — Guaíba 

Reunião— História da Comuni-

dade e Diagnóstico— Umbu —  

Alvorada 

Reunião— História da Comuni-

dade e Diagnóstico—Grande 

Vargas — Sapucaia do Sul 
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3ª — Elaboração de Boletim Comunitário e Evento Cultural 

Para finalizar esta etapa foram produzidos Boletim Comunitários com a síntese da 

recuperação da história e do diagnóstico  local. Também foram organizados, de forma coletiva, 

Evento Culturais Comunitários, onde era apresentado e distribuído o boletim produzido, reali-

zada uma discussão de consolidação do diagnóstico local e  firmando com a comunidade a parceria 

para a continuidade do processo.  O  Evento Cultural Comunitário era organizado em conjunto pela 

equipe do projeto, a comunidade que estava participando do processo e os organismos públicos. Nes-

te momento era constituído o Conselho Comunitário do projeto, que passava a coordenar as ativida-

des. O Evento Comunitário tinha atividades culturais, de esporte, lazer, oficinas de formação, ofereci-

mentos de serviços e materiais orientadores dos diversos serviços públicos. As atividades culturais 

eram realizadas com os talentos locais, que foram sendo identificados durante a elaboração da histó-

ria e do diagnóstico. Em algumas comunidades, a partir desta ação, foram organizados atividades cul-

turais, principalmente sessões de cinema com debates temáticos, como exemplo, citamos o “Cine Da-

mé”. 

Ao longo do processo foram realizados 25 eventos  culturais comunitários, com uma parti-

cipação estimada de 4,2 mil pessoas. 
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Santos Dumont 

Pelotas 

Vicentina—São Leopoldo 

Santo Afonso—Novo Hamburgo 

—  Roda de relatos históricos da 

comunidade 
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2ª Etapa —  Conselhos Comunitários 

Na etapa anterior foram constituídos os Conselhos Comunitários dos Territórios de Paz 

para a construção conjunta, monitoramento e avaliação das ações e atividades que iriam se consti-

tuindo. Em alguns Territórios existiam instâncias comunitárias, as quais foram os espaços utilizados . 

Foram constituído os Conselhos Comunitários  da Grande Vargas, em Sapucaia do Sul; da Vicentina, 

em São Leopoldo; Santos Dumont em Pelotas; Augustas em Viamão; Cohab Santa Rita em Guaíba; 

Santo Afonso, em Novo Hamburgo. Em Porto Alegre acompanhamos as reuniões ordinárias dos Fó-

runs Regionais de Justiça e Segurança das Regiões dos Territórios de Paz: FRJS Leste (Bom Je-

sus); FRJS Cruzeiro (Cruzeiro); FRJS da Restinga (Restinga); FRJS Lomba do Pinheiro (FRJS Lom-

ba do Pinheiro). Os Fóruns fazem parte do sistema de proteção social criado por Lei em Porto Alegre, 

composto do Conselho Municipal de Justiça e Segurança e 17 Fóruns Regionais, um em cada região 

da cidade. Também acompanhamos as reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Justiça e Se-

gurança. Em Esteio existe o Fórum Municipal de Prevenção à Violência do PRONASCI – PPV; no 

Umbu em Alvorada acompanhamos o Fórum Comunitário do Pronasci; em Guajuviras/Canoas, 

acompanhamentos o Fórum Comunitário do Território de Paz do Guajuviras.  

Conselho Comunitário—

Grande Vargas 

Conselho Comunitário—

Santo Afonso 

FRJS Cruzeiro 
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3ª Etapa —  Oficinas Temáticas 

Nos 16 Territórios foram previsto  e realizado um ciclo quatro oficinas para a comunida-

de, tratando dos temas da prevenção à violência, cidadania, economia solidária e desenvolvimen-

to local. As oficinas previstas são as seguintes:   

1ª Oficina – Formas Alternativas de prevenção á Violência. Nesta oficina fo-

ram abordados: as manifestações  da violência e suas causas e uma reflexão sobre as políticas 

públicas de segurança tradicional e alternativa;  

2ª oficina – A sociedade em que vivemos. Nesta oficina é realizada uma refle-

xão da sociedade e suas estruturas sociais, trabalhando a sociedade da desigualdade, a socieda-

de da mercadoria e a pirâmide social e as formas de mudar a situação e construir uma outra soci-

edade;  

3ª Oficina – Cidadania e Participação.  Nesta oficina é proposto uma reflexão 

sobre as lutas sociais e da sua história e, na sequência, uma discussão sobre  os processos cole-

tivos e comunitários de lutas, a socialização da informação e do conhecimento, os processos parti-

cipativos e permanentes, os trabalhos comunitários de base, os conselhos comunitários e o plane-

jamento participativo;  

4ª Oficina – Economia Solidária e Desenvolvimento Local.  Nesta oficina é 

abordada a economia solidária seus elementos constitutivos, suas características e seus princí-

pios, avaliado o desenvolvimento atual da política pública de fomento a economia solidária e  reali-

zado uma reflexão sobre o desenvolvimento local. 

Em média o público participante das oficinas foi de 20 pessoas. O ciclo foi realizado 

nos 16 Territórios de Paz. Ressalta-se que em alguns Territórios, por demandas de segmentos da 

comunidade foram realizados mais de um ciclo. Participaram das oficinas, realizadas nos Territó-

rios de Paz, 692 mulheres e 297 homens, perfazendo um total de 989 pessoas. 

 META — FOMENTO A ECONOMIA SOLIDÁRIA 

E DESENVOLVIMENTO LOCAL 

NOS TERITÓRIOS DE PAZ 
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 IMAGENS DE  OFICINAS REALIZADAS 

NOS TERRITÓRIOS DE PAZ 
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4ª Etapa —  Plano Comunitário de Desenvolvimento Local 

e Prevenção à Violência 

Esta é a última etapa desta meta — “fomento a economia solidária e desenvolvimento lo-

cal nos Territórios de Paz” — e, vem na sequência das anteriores, especialmente das oficinas que 

introduzem o tema. As atividades de formação foram organizadas considerando as especificidades 

do diagnóstico local de forma que permitam a discussão com a comunidade, acumulando para a rea-

lização da próxima etapa prevista no projeto, que foi a elaboração de um plano de desenvolvimento 

local. Sua realização foi de forma participativa com a comunidade e, no mínimo, desenvolvida em 3 

momentos: 1º momento: recuperação do acúmulo construído até momento, especialmente o diagnós-

tico e identificação dos problemas, dificuldades, demandas e potencialidades do Território; 2º mo-

mento: priorização e hierarquização dos problemas e demandas, discussão das 3 primeiras priorida-

des, definição das ação a serem realizadas para trabalhar a prioridade, cronograma, monitoramento 

e responsabilidade; e, 3º momento – apresentação pública do plano elaborado. As atividades são ar-

ticuladas e pactuadas com as comunidades e com o Conselho Comunitário onde foi atuante. Está 

etapa foi concluída em 15 Territórios de Paz, somente não concluímos no Território de Paz da Co-

hab/Santa Rita em Guaíba, em razão da comunidade, a partir de um determinado momento se afas-

tou das atividades.  

A elaboração coletiva e comunitária do Plano Comunitário Desenvolvimento Local Susten-

tável e Solidário buscou criar um processo de mobilização e conscientização sobre os problemas ge-

rados pelo tipo de desenvolvimento excludente e predador e sobre a possibilidade de alternativas que 

garantam a inclusão social, o respeito aos direitos humanos, a biodiversidade, que proporcionem sus-

tentabilidade, justiça social, democracia e solidariedade. Trata-se de um novo modelo de desenvolvi-

mento baseado na produção voltada ao atendimento das necessidades humanas e a afirmação da 

vida e não para a produção de mercadorias, visando o mercado e o lucro. A elaboração de um Plano 

Comunitário de Desenvolvimento Local foi proposto como parte de uma estratégia de desenvolvimen-

to local sustentável e solidário, servindo para que a comunidade pense sobre o seu local, discuta 

seus problemas e formule alternativas. Nesta medida, se identifica com os propósitos do PRONASCI 

que é de trabalhar a territorialidade como um elemento potencializador para o enfrentamento dos pro-

blemas, superação dos conflitos, construção de identidades, de alternativas e de sujeitos.  
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PLANO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

E PREVENÇÃO Á VIOLÊNCIA — UM EXEMPLAR 
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4.5 – APOIO E/OU  

FORTALECIMENTO A  

ORGANIZAÇÃO DE  

EMPREENDIMENTOS  

ECONOMICOS SOLIDÁRIOS 

NOS TERRITÓRIOS DE PAZ 
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As ações previstas para esta meta estão interligada a meta  do fomento a economia soli-

dária e ao desenvolvimento local, pois no processo de envolvimento da comunidade, também foi tra-

tada os conceitos de economia solidária e as perspectivas de formação de empreendimentos econô-

micos solidários, além de iniciar a articulação para a formação dos Grupos. Nas atividades comunitá-

rias realizadas nos territórios, junto com o diagnóstico e a história da comunidade, foi discutida a te-

mática do empreendimento econômico solidário, identificando os interessados, empreendimentos 

existentes, sustentabilidade do empreendimento. Com o poder público municipal e outras organiza-

ções foram realizadas reuniões de articulações para definir o tipo de empreendimento considerando 

a sustentabilidade de mercado, local de funcionamento, infraestrutura e continuidade, bem como a 

interação do empreendimento com a politica municipal de economia solidária. Durante todo este pe-

ríodo foram distribuídos materiais de divulgação e fichas de inscrições. Esta etapa foi realizada, de 

acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado na chamada pública  e o termo de parceria as-

sinado, em 12 Territórios — Damé/Bagé; Guajuviras/Canoas; Rincão da Madalena/Gravataí; Santo 

Afonso/Novo Hamburgo; Santos Dumont/Pelotas; Bom Jesus, Cruzeiro, Lomba do Pinheiro e Restin-

ga em Porto Alegre, Vicentina/São Leopoldo; Grande Vargas/Sapucaia do Sul e Augusta/Viamão. 

Neste doze Territórios de Paz o processo foi realizado e os grupos foram constituídos. 

EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS SOLIDÁRIOS NOS 

TERRITÓRIOS DE PAZ 

Augusta Grupo Solidário de Trabalho — AGST 

Augustas—Viamão 
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Nesta meta a metodologia utilizada foi constituída de um conjunto de etapas, em uma 

perspectiva de passo a passo, com cada uma encaminhando a seguinte.  

 

 

 

Esta etapa foi executada como uma das atividades das oficinas de formação do grupo do 

EES, intercalando esta temática com as reuniões de consultoria de organização do EES (viabilidade 

econômica, produção, organização e gestão, comercialização, plano de sustentabilidade do EES e 

outros). Os temas tratados foram cidadania, direitos humanos, prevenção à violência, economia soli-

dária e desenvolvimento local. Esta etapa foi realizada para os 12 grupos que estão participando dos 

processos de organização e fortalecimento dos EES. Cabe ressaltar que muito dos integrantes dos 

grupos participaram do ciclo das oficinas realizadas para a comunidade. 

 

 

 

 

 

Cada grupo, na constituição ou fortalecimento do EES, foi acompanhado por integrantes 

da Guayí, que assessoravam os mesmos com o objetivo de acumular na organização do EES, consti-

tuição das normas de funcionamento e elaboração do plano de sustentabilidade econômica do empre-

endimento. Os temas abordados no processo de acompanhamento foram os seguintes:  

1) Economia solidária e diagnóstico participativo do EES e do Grupo;  

2) Organização do EES;  

3) Viabilidade econômica;  

4) Sustentabilidade ambiental e direitos humanos;  

5) Plano de Produção;  

6) Ferramentas (registros contábeis e financeiros);  

7) A sociedade em que vivemos e formas alternativas de prevenção à violência;  

8) Plano de Comercialização; e,  

9) Estatuto – formalização e plano de sustentabilidade.  

ETAPA 1 — FORMAÇÃO CIDADANIA E 

ECONOMIA SOLIDÁRIA 

ETAPA 2 — ORGANIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ECONOMICO SOLIDÁRIO —  

ASSESSORAMENTO 
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Desde a formação do grupo, em cada Território de Paz, foram realizadas reuniões siste-

máticas e periódicas com os integrantes do grupo e da Guayí. Neste processo é que foram definidos 

o segmento econômico, o serviço ou produto a ser produzido, o investimento inicial e o curso de ca-

pacitação técnica. Tanto o curso de capacitação, quanto o investimento inicial previsto decorreram 

das decisões sobre o empreendido. Dessas reuniões de assessoramento foram construídos planos 

simplificados de negócios, acordo de funcionamento, adesão ao processo de formação do empreen-

dimento. A partir da definição da necessidade mínima de investimento dos empreendimentos de 

acordo com o segmento econômico, a Guayí procedeu à aquisição dos equipamentos de cada EES, 

de acordo com o Plano de Trabalho do projeto e através do Pregão Eletrônico do Banco do Brasil. 

Cada grupo assinou o Termo de Responsabilidade de Uso de acordo com os objetivos e a finalidade 

do projeto.   

Foram adquiridos em processo de pregão eletrônico os equipamentos para o EES de 

Santo Afonso/Novo Hamburgo; Guajuviras/Canoas; Bom Jesus, Cruzeiro, Lomba do Pinheiro e Res-

tinga/Porto Alegre; Augusta em Viamão; e Santos Dumont em Pelotas; Vicentina em São Leopoldo; 

Rincão da Madalena em Gravataí; e, Grande Vargas em Sapucaia do Sul. O EES do Território da 

Damé em Bagé, os equipamentos serão fornecidos pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria 

Municipal do Trabalho e Assistência Social, a partir da parceria que foi construída (com a comunida-

de) na discussão do EES da Damé do projeto Economia Solidária na Prevenção à Violência da 

Guayí, com a participação do Governo Municipal que originou o Projeto de Padaria Comunitária na 

Damé, a ser desenvolvimento por aquela Secretaria. 

REPARTE—RESTINGA PONTOS DE ARTE 

FEIRA DE NATAL/2012—RESTINGA—PORTO ALEGRE 



 51 

Esta etapa é decorrente da anterior onde foi definido o conteúdo do curso de capacitação 

técnica a ser realizado, considerando o segmento econômico, o mercado e a qualificação dos jovens 

que participam do processo de formação e fortalecimento dos EES. Foram realizados cursos de Ví-

deo e Artes Gráficas para o EES do Território de Paz da Cruzeiro (Incubadora Quilombo do Sopapo); 

padeiro e confeiteiros para os jovens do Território de Paz da Damé em Bagé, em parceria com a Pre-

feitura Municipal Local; Curso de Padeiro para o EES o Território de Paz da Grande Vargas – Sapu-

caia do Sul, também em parceria com a Prefeitura Municipal; Serigrafia, para os jovens do Território 

de Paz de Santos Dumond em Pelotas; Curso de Tênis e Mochilas para os jovens do Território de 

Paz de Santo Afonso em Novo Hamburgo; o curso de costura básica  para o EES do Território de 

Paz de Guajuviras em Canoas; e o Curso de Áudio Digital para os jovens da Incubadora Quilombo do 

Sopapo Cruzeiro/Porto Alegre.  Os EES da Vicentina em São Leopoldo, Rincão da Madalena em 

Gravataí os cursos serão realizados na sequência que corresponde a qualificação para a utilização 

dos equipamentos que foram adquiridos no mês de dezembro de 2012. O EES da Restinga, que se 

constitui em uma Rede de Comercialização, foi considerado desnecessário o curso técnico, pois é 

composto de um conjunto de grupos que já estão produzindo e o EES da Augusta em Viamão e da 

Bom Jesus em Porto Alegre, os jovens já estão habilitados e realizando os produtos e serviços, so-

mente aguardavam o os equipamentos para qualificar as suas atividades. 

ETAPA 3 — CURSOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

Aula do Curso de Tênis, Mochilas e Acessórios—Grupo de Santo Afonso—Novo Hamburgo  
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OS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS 

 SOLIDÁRIOS DOS 12 TERITÓRIOS DE PAZ 

 No Território de Paz Damé em Bagé, o grupo teve 11 inscri-

ções e estão constituindo a Padaria Comunitária Damé , em parce-

ria com a Prefeitura Municipal, segmento alimentação. Realizaram 

o Curso de Padeiro e Confeiteiro. 

 No Território de Paz Guajuvira em Canoas, foi constituído o 

Grupo “ Flor de Lis — Ação e Solidariedade”, composto de 34 mu-

lheres, segmento econômico de confecção, em parceria com a Pre-

feitura Municipal. Realizaram o Curso de Costura Básica—2 tur-

mas. 

 No Território de Paz Rincão da Madalena em Gravataí, foi 

constituído o Grupo “Cooperfio Fraldas”, composto de 29 mulheres, 

segmento econômico de confecção e fraldas, parceria comunitária.  

 No Território de Paz Santo Afonso em Novo Hamburgo, foi 

constituído o Grupo “Núcleo Santo Afonso”, composto de 12 jo-

vens, segmento econômico de tênis, mochilas e acessórios, parce-

ria a Prefeitura Municipal e com a COOPERJET. Realizaram o Cur-

so de Tênis, Mochilas e Acessórios.  

 No Território de Paz Santos Dumont em Pelotas, foi constituí-

do o Grupo “Manifesto Hap Sul”, composto de 09 jovens, segmento 

econômico de comunicação audiovisual e serigrafia, parceria  com o 

Projeto RS NA PAZ—SSP/RS e comunidade. Realizaram o Curso de 

Serigrafia.  

 No Território de Paz Bom Jesus em Porto Alegre, foi fortale-

cido Grupo “Ksulo”, composto de 09 jovens, segmento econômico de 

comunicação audiovisual, serigrafia e confecção, parceria  comunitá-

ria.   
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 No Território de Paz Cruzeiro em Porto Alegre, foi fortalecido 

a Incubadora Quilombo do Sopapo e a Cristalizar Vídeo Produções, 

composto de 12 jovens, segmento econômico de comunicação audio-

visual, vídeo e serigrafia, parceria comunitária.  Foram realizados os 

Cursos  de Arte Gráfica, Produção de Vídeo e Áudio Digital. 

 No Território de Paz Lomba do Pinheiro em Porto Ale-

gre, foi fortalecido a “Companhia do Fuxico”, composta de 09 

mulheres, segmento econômico de artesanato e confecção, par-

ceria comunitária.   

 No Território de Paz Restinga em Porto Alegre, foi orga-

nizado o EES “REPARTE—Restinga Pontos de Arte”, composta 

de 15 mulheres, segmento econômico de artesanato, confecção 

e alimentação, parceria comunitária.   

 No Território de Paz Vicentina em São Leopoldo, está 

sendo organizado uma Padaria Comunitária, participação de 11 

jovens, segmento econômico de alimentação, parceria comunitá-

 No Território de Paz Grande Vargas em Sapucaia do 

Sul, está sendo organizado o EES “Padaria Comunitária—

Cantinho do Pão”, participação de 11 jovens, segmento econô-

mico de alimentação, parceria com a Prefeitura Municipal.  Rea-

lizaram o Curso de Padaria Básico. 

 No Território de Paz das Augustas em Viamão,  foi or-

ganizado o grupo “ Augustas Grupo Solidário de Trabalho —

AGST”, composto de 11 jovens, segmento econômico de co-

municação audiovisual, vídeo e serigrafia, parceria comunitá-

ria.   
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5. CONSIDERAÇÕES  

FINAIS 
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Na construção do Plano de Trabalho do Projeto, a partir de seus objetivos e metas foi esta-

belecido resultados a serem alcançados ao final do mesmo. Ao fazer a avaliação do mesmo concluí-

mos que foram alcançados os seguintes resultados: 

1) Capacitação de 25 agentes de desenvolvimento local, que atuaram nos Territórios de 

Paz, fomentando a econômica solidária, mobilizando a comunidade, participando das atividades do 

projeto e acompanhamento as demais atividades dos demais projetos PRONASCI; 

2)  Articulação com as diversas instâncias públicas municipais e estaduais, nos 13 muni-

cípios, com interface com as políticas públicas afins do projeto, com o objetivo de parceria na execu-

ção do mesmo (GGIM, Secretarias e Coordenações Municipais, Conselhos e Fóruns, entre outros); 

3) Realização dos Diagnósticos Locais participativos e elaboração da história das comuni-

dades, nos 16 Territórios de Paz, como ferramenta de mobilização e envolvimento da comunidade e 

elaboração de Boletim com a síntese da atividade; 

4) Realização do Ciclo de Oficinas de Prevenção à Violência, Cidadania, Economia Soli-

dária e Desenvolvimento Local nos 16 Territórios de Paz; 

5) Elaboração participativa e comunitária de Plano Comunitário de prevenção à Violência 

e Desenvolvimento Local, em 15 Territórios de Paz; 

6) Fortalecimento e organização de 12 empreendimentos econômicos Solidários nos Ter-

ritórios de Paz: Damé (Bagé); Guajuviras (Canoas); Rincão da Madalena (Gravataí); Santo Afonso 

(Novo Hamburgo); Vicentina (São Leopoldo); Santos Dumond (Pelotas): Bom Jesus, Cruzeiro, Lomba 

do Pinheiro e Restinga (Porto Alegre); Grande Vargas (Sapucaia do Sul) e Augustas (Viamão), através 

de consultoria para organização e gestão do empreendimento, cursos de capacitação técnica e investi-

mentos em equipamentos.   

8) Desenvolvimento e consolidação de metodologia de implantação de projeto que traba-

lha com a política de economia solidária como estratégia de prevenção à violência. 

5.1 — RESULTADOS OBTIDOS 
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5.2— OBSERVAÇÕES FINAIS 

A crise da segurança pública brasileira, decorrente do crescimento da violência e da cri-

minalidade e da incapacidade da política tradicional de segurança pública de fazer frente à comple-

xidade do problema, vem exigindo, pelo menos, nas últimas duas décadas, a busca de políticas 

alternativas. Neste sentido vem surgindo uns conjuntos de iniciativas nos diferentes níveis federati-

vos, entre as quais destacamos o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania do Go-

verno Federal, mais especificamente o projeto Território de Paz, onde se desenvolve a experiência 

aqui relatada.  

Da mesma forma, no campo da economia, o contexto existente, também apresenta a 

necessidade de se construir, através das políticas públicas, um outro modelo, representado aqui 

pelo Programa Nacional de Fomento a Economia Solidária. 

No entanto cabe ressaltar que estes dois temas—prevenção à violência e economia so-

lidária, apresentam um alta complexidade e  todas as iniciativas ainda são muito recentes e o acú-

mulo muito pequeno, a construção está acontecendo no vai e vem da caminhada. 

Por fim, a pergunta sobre os resultados do projeto no Território de Paz. Um projeto co-

mo este foi elaborado e proposto para ser executado em um território de paz que contemplasse o 

conjunto de ações previstas, o que na prática esta não é a realidade. Ao longo da caminhada pode-

mos afirmar que o projeto conseguiu recuperar um conjunto de elementos importantes, como o en-

volvimento da comunidade, a construção da sua história e do diagnóstico local, o debate sobre o 

tema da prevenção á violência, cidadania, economia solidária e desenvolvimento local, a elabora-

ção do plano de desenvolvimento local, com a síntese dos problemas, da capacidade instalada, 

das prioridades e das ações demandadas e o processo de formação de empreendimentos econô-

micos solidários, com os princípios da autogestão e auto-organização. No entanto, para atingirmos 

resultados mais consistentes e com capacidade de enraizamento na comunidade, pressupõe um 

processo efetivo e concreto de integração das ações do poder público, inclusive com a participação 

dos organismos da policia e justiça. O projeto está em andamento com o processo de avaliação 

ainda em aberto. 
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A N E X O S 
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ANEXO 1— ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO 

DO DIAGNÓSTICO  LOCAL 

Economia Solidária na Prevenção à Violência 

(Roteiro de questões para diagnóstico nos Territórios de Paz) 

PARTE I – DADOS QUANTITATIVOS 

1. Mapeamento das Estatísticas Populacionais e Sociais dos Territórios 

Total da população 

População por faixas etárias 

Composição por sexo e etnia 

Indicadores de Trabalho e Desemprego 

Indicadores de Escolaridade 

Indicadores do déficit habitacional 

Fonte de informação: IBGE, FEE, DIEESE, Observatório de Porto Alegre, Prefeituras. 

Métodos e obtenção das informações: pesquisa e coleta de dados direto nas unidades e sistemas 

2. Mapeamento dos Índices de Violência 

Índices gerais de homicídios 

Índices de homicídios por faixas etárias 

Índices de homicídios por raça/etnia 

Índices de homicídios por gênero 

Índices de suicídios 

Índices de furtos 

Índices de roubos 

Registros Oficiais de ocorrência de violência nas Escolas 

Fonte de Informação: Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria da Saúde, Mapa da Violência 2010. 

Métodos e obtenção das informações: pesquisa e coleta de dados direto nas unidades e sistemas 

PARTE II – DADOS QUALI-QUANTITATIVOS 

1. Mapeamento da organização institucional dos municípios PRONASCI 

Localização da área de segurança pública no município 

Existência e efetivo de guarda municipal 

Existência de órgãos de Economia Solidária no município 

Existe o GGI no Município? Ele funciona efetivamente? Quem integra o GGI? 

Conselho Municipal de Justiça e Segurança: 

- Existe Conselho? 

- Existem Fóruns Regionais? 

- Como funciona o Conselho ou os Fóruns? 

- Quem integra o Conselho ou os Fóruns? 

Fonte de Informação: Prefeituras. 

Métodos e obtenção das informações: internet e reuniões com prefeitos, secretários e GGI. 

2. Mapeamento da rede de proteção e assistência 

Organização da Rede de Assistência Social: 

- Existe Conselho de Assistência Social? 

- Como funciona da Rede? Quais estruturas existem nos Territórios de Paz? 
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- Quais instituições ou entidades participam da Rede? 

Fonte de Informação: Prefeituras e Conselhos Municipais 

Métodos e obtenção das informações: internet e reuniões com prefeitos, secretários e GGI. 

3. Mapeamento do Sistema Prisional 

- Existe alguma Unidade Prisional? 

- Qual o caráter da Unidade Prisional? Presídio Regime Fechado? Presídio Masculino ou Feminino? 

- Qual o número de internos no Regime Fechado do Município? 

- Qual o número de detentos em Regime Semi-Aberto? 

- Qual o número de detentos em Regime Aberto? 

Fonte de Informação: SUSEPE, Conselho Prisional 

Métodos e obtenção das informações: Pesquisa e coleta de dados diretamente no sistema. 

4. Mapeamento do sistema FASE 

- Existe Unidade da FASE? 

- Qual o número de internos? 

- Qual o número de adolescentes cumprindo medidas sócio-educativas em regime semi-aberto e aberto? 

- Qual o número de jovens com bolsas de re-socialização? 

Fonte de Informação: SUSEPE, Conselho Prisional 

Métodos e obtenção das informações: Pesquisa e coleta de dados diretamente no sistema. 

5. Mapeamentos das políticas, ações, projetos e recursos na área da segurança 

Fonte de Informação: SUSEPE, Conselho Prisional 

Métodos e obtenção das informações: Pesquisa e coleta de dados diretamente no sistema. 

PARTE III – DADOS QUALITATIVOS 

1. Percepção dos processos de violência pelas lideranças comunitárias e agentes públicos dos Territórios de Paz 

Fonte de Informação: lideranças e agentes públicos dos Territórios de Paz 

Métodos e obtenção das informações: Questionário. 

2. Percepção dos processos de violência pela juventude 

Fonte de Informação: juventude dos Territórios de Paz 

Métodos e obtenção das informações: Questionário. 

3. Planejamento Participativo 

Fonte de Informação: Encontro de Planejamento nos Territórios de Paz 

Métodos e obtenção das informações: encontro presencial e debate coletivo. 

 

ROTEIRO DE ELABORAÇÃO 

DO DIAGNÓSTICO LOCAL 
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ANEXO 2 — ROTEIRO PARA A ELABORA-

ÇÃO DA HISTÓRIA DA COMUNIDADE E O 

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO LOCAL 

Resgate da História das Comunidades dos Territórios de Paz e diagnóstico  

1. Objetivos do Resgate da História das Comunidades 

- Desenvolver processo de envolvimento comunitário; 

- Desenvolver momento da construção/afirmação da identidade; 

- Desenvolver processo de valorização/visibilidade da comunidade; 

- Escrever a história em conjunto;  

- Identificar o processo de formação social, político e territorial das comunidades; 

Identificar as formas de organização social e os personagens das comunidades; 

 

2. Pontos a serem mapeados (identificar seu processo histórico): 

1) Identificar as comunidade que integram o Território de Paz. 

2) Mapear o processo de formação da comunidade, a origem do nome. Mapear a dinâmica de organização social 
da comunidade. Identificar os personagens tradicionais (lideranças comunitária, padres, pastores, irmãos, irmãs, morado-
res mais antigos etc.), entidades (associações de moradores, ong’s, paróquias, etc.), os novos personagens da cena social 
e cultural (rappers, gangues, bondes, tribos urbanas, grupos culturais, etc.).  

3) Identificar a relação histórica entre as comunidades que formam o Território de Paz (relação de cooperação, 
de disputa, divisão social forte, etc.) e destas comunidades com o bairro, região e município. 

 

3. Como fazer? 

- Caminhada e visitas à comunidade para observar a dinâmica cotidiana; 

- Identificar pessoas para serem entrevistadas individualmente (uma pessoa idosa que tenha vivido a formação 
da comunidade, uma liderança ou comerciante que possa contar a situação atual e algum jovem que possa informar sobre 
as novas dinâmicas juvenis na comunidade). Todas as pessoas devem ser questionadas sobre todas as questões acima; 
Identificar os talentos da comunidade/suas principais expressões; (confeccionar lista das pessoas e dos talentos): 

- Identificar os principais espaços públicos de encontro; 

- Identificar elementos gráficos e visuais antigos (fotos, jornais comunitários, quadros antigos nas associações, 
etc.). Eles podem ser o ponto de partida para questionamentos; 

- Realizar rodas de conversa ou se inserir em grupos/coletivos que existam na comunidade para provar alguns 
questionamentos (praças, bares, etc); 

- Registrar todas as entrevistas em gravações de áudio e ou audiovisual; 

- Registrar fotos dos personagens e das cenas importantes da comunidade; 

- Anotar impressões num Caderno de Campo do Território de Paz; 

- Sistematizar os principais pontos das entrevistas, observações, conversas (máximo dez páginas); 

- Selecionar 10 fotos mais importantes do processo; 

Constituir GT comunitário para organizar a Oficina. 

 

4. Realização da Oficina 

- Organização, convocação e mobilização (utilizar a lista dos atores centrais que não podem faltar na oficina); 

- Organização de exposição de documentos, fotos e outros elementos; 

- Apresentação da Linha da vida/história (elaborada pelo GT) e principais momentos; 

- Apresentação das expressões e talentos; 

- Realização da Oficina; 
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5. Responsabilidade na produção do Resgate da História das Comunidades 

- As entrevistas, conversas, observações e fotos devem ser feitas pelo Assistente Técnico e pelo Agente de De-
senvolvimento do Território de Paz; 

- Constituição da lista, mobilização, organização e realização da oficina – GT Comunitário, assistente técnico e 
agente de desenvolvimento solidário;  

- A sistematização inicial deverá ser feita pelo Assistente Técnico em cooperação com o Agente de Desenvolvi-
mento; 

- A revisão de conteúdo e imagens deverá ser feita em debate do Assistente Técnico, Agente de Desenvolvi-
mento, Assistente Social, Jornalista e Coordenação do Projeto; 

- A produção final das matérias e do Boletim será feita pela Jornalista da Guayí. 

 

6. Como será organizado o Boletim de Resgate da História das Comunidades do Território de Paz? 

- Folha de Jornal A3 com impressão colorida; 

- 1 Boletim por Território de Paz (incluir todas as comunidades e um único informativo); 

- Apresentar as informações de todas as comunidades no Boletim; 

- A capa do boletim: comunidade, projeto e próximos passos; 

- As páginas 2 e 3 (folhas de dentro do Boletim) – História da Comunidade 

- A página 4 – Síntese do diagnóstico. 

 

7. Quais outras formas de construir este Resgate Histórico e divulgá-lo? 

- Fotos; 

- Gravações de clipes curtos de entrevistas ou da realidade da comunidade; 

- Criação de um Blog para registrar as informações e impressões 

ROTEIRO ELABORAÇÃO DA HISTÓRIA 

DA COMUNIDADE E O  

DIAGNÓSTICO LOCAL PARTICIPATIVO 
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 ANEXO 3 — ROTEIRO PARA A REALIZAÇÃO 

DAS OFICINAS TEMÁTICAS 

OFICINA 1 — FORMAS ALTERNATIVAS DE  

PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA 

Projeto Economia Solidária na Prevenção da Violência 

Roteiro das Oficinas 

Oficina 1: Formas Alternativas de Prevenção à Violência 
Objetivo: 

  Aprofundar a compreensão sobre a violência e seus elementos constitutivos, provocando um novo olhar 
sobre o problema que permita ir além das aparências e do senso comum, apontando para novas alternativas de 
enfrentamento e de prevenção. 

 

Metodologia: Dinâmica de construção da Árvore dos Problemas da Violência. 

 

1º Passo: Apresentação d@s participantes, da Guayí e do Projeto; 

2º Passo: Apresentação das Oficinas e desta Oficina e combinação em relação ao horário de término (trabalhar 
com a ideia de, no máximo, 2 horas); 

3º Passo: Em uma folha de papel pardo fixada na parede, desenhar uma árvore com copa e caule e uma base 
sem as raízes. Num primeiro momento, trabalhamos apenas com a copa da árvore, identificando-a como lugar 
das diferentes manifestações da violência no cotidiano.  Fazer comentário inicial de que a copa da árvore repre-
senta o emaranhado das manifestações de violência da sociedade (escrever em cima da copa: manifestações 
de violência) e convidar os participantes a escreverem quais as manifestações de violência mais significativas e/
ou frequentes em seu cotidiano a partir da distribuição de 2 ou 3 cartelas para serem preenchidas com uma ma-
nifestação em cada uma delas e coladas na copa da árvore pelos participantes. Com isso, compomos uma copa 
dos problemas da violência vivenciados pelo grupo e @ oficineir@ faz um comentário geral sobre elas, lendo 
algumas como exemplo. 

4º Passo: @ oficineir@ propõem que, para sairmos de uma abordagem mais superficial, onde consideramos 
todas as manifestações no mesmo nível (como no emaranhado da copa da árvore), propomos agrupá-las por 
tipos diferentes de violência, buscando com isso nos aproximarmos mais da sua compreensão e de sua comple-
xidade. Propõem então uma categorização, escrevendo-a claramente ao lado da copa da árvore, a partir da 
qual  identifica as manifestações recolhidas nas cartelas: 1. Violência do crime mais ou menos organizado; 2. 
Violência interpessoal; 3. Violência social. Exemplificar e explicar cada uma delas, salientado a necessidade de 
diferenciá-las por suas naturezas distintas, aprofundando mais sua compreensão e avançando na busca de for-
mas de enfrentamento e prevenção, que difere de uma para outra. Com isto, se busca desenvolver um novo 
olhar sobre o problema, saindo da simplicidade das aparências dos fenômenos para buscar compreender sua 
complexidade, superando o senso comum, muitas vezes preconceituoso, e se aproximando mais da construção 
de alternativas mais adequadas para sua superação. 

5º Passo: Focar a atenção no troco da árvore e chamar a atenção para o fato de que o tronco tem uma impor-
tante função de sustentação e de alimentação da árvore, e que com esta comparação queremos fazer uma re-
flexão sobre o que alimenta e sustenta toda esta violência que está representada na copa da árvore. Escrever 
no tronco a palavra CAUSAS. Provocar os participantes a refletir sobre as CAUSAS da violência e ir fazendo 
anotações laterais sobre as palavras chaves das ideias que são formuladas. 

6º Passo: na conclusão do passo anterior @ oficineir@ faz uma síntese da discussão reforçando algumas idei-
as (anotando as mesmas em uma das laterais do papel), destacando as seguintes: a) desigualdade da socieda-
de; b) sociedade de mercado – consumo; valores – individualismo – competição. 

mailto:d@s
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7º Passo: Após, @ oficineir@ resgata que a imagem da árvore também é importante porque a árvore tem uma 

das suas partes fundamentais não aparentes, sob a terra, que são as raízes. Desenhar quatro raízes e comen-

tar que a violência, como árvore, tem raízes profundas que tem papel importante na sua sustentação. Por tanto, 

é fundamental que, para compreendermos a complexidade do problema da violência consigamos visualizar 

quais são suas raízes e entender como elas reproduzem o problema. Escrever o nome de cada raiz da violên-

cia, refletido sobre as mesas: 1) sistema econômico capitalista; 2) o Estado; 3) as relações sociais e 4) a ideo-

logia/valores. 

Sistema econômico capitalista: o sistema se baseia na exploração do trabalho, na concentração da renda 

e da riqueza com forma de desenvolvimento, constituindo com isto desigualdade e exclusão de uma par-

cela significativa da população. Prioriza o lucro em detrimento do bem estar humano; 

O Estado: ao longo de sua história o sistema capitalista constituiu os seus Estados (instituições e gover-

nos) garantindo sua reprodução. O Estado que conhecemos, portanto, foi constituído para atender os in-

teresses do poder econômico e não os da maioria da população. Como Estado queremos dizer governo/

executivo/legislativo/judiciário. Apesar de este ser o sentido principal da construção do Estado é impor-

tante comentar que o processo é contraditório e, refletindo a luta da sociedade, tem disputas;  

As relações sociais: Na medida em que o sistema capitalista foi se desenvolvendo e se tornando mais 

complexo e mais perverso foi desconstituindo as referências da sociedade, fragilizando os laços comuni-

tários, intensificando a competividade e o individualismo e isto se refletem nas relações sociais e interpes-

soais. Instituições que tinham um peso na socialização das pessoas e que afirmavam um padrão ético 

(igreja, família, sociedades, escolas, etc.), se fragilizam e/ou incorporam o papel que o sistema atribui a 

elas para sua reprodução. Então as relações refletem as contradições e a hegemonia do sistema; 

A ideologia/valores: “As ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante” (Marx). Os 

valores da sociedade capitalista refletem a lógica da busca do lucro em detrimento da afirmação dos direi-

tos, do bem estar humano, da justiça social e da cidadania. Mesmo com a grande injustiça que significa a 

desigualdade social e todas as suas consequências, existe uma aceitação tácita da situação devido à do-

minação das ideias que cada vez mais se sofistica com os meios de comunicação.  

8º Passo: Por fim, @ oficineir@ faz uma abordagem sobre as lutas/ações/movimentos que estão sendo reali-

zados para mudar o quadro, mostrando políticas/atividades/projetos concretos que estão ocorrendo.  

 Em relação ao sistema capitalismo, destacar todo o movimento de contestação em várias áreas, salien-

tando a economia solidária como uma proposta dentro de uma alternativa de outro modelo de desenvolvimento 

que seja igualitário, justo e ambientalmente sustentável, e ressaltar o projeto Economia Solidária na Prevenção 

à Violência.  

 Em relação ao Estado, resgatar que no Brasil desde os governos do Lula entramos em outro período que 

busca inverter esta lógica apesar de todas as dificuldades (o poder está, fundamentalmente, com o poder eco-

nômico e seus interesses).  Mostrar o conjunto as políticas públicas que estão sendo implementadas buscando 

constituir processos de democratização do direito, da renda, do acesso a programas de cidadania pela maioria 

da população, dentre eles, ressaltar o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, sua concep-

ção e seus projetos. 

  Em relação às relações sociais e a ideologia, destacar a perspectiva de mudança de valores e ideias pro-

duzidos pela organização dos movimentos sociais que, contestando o sistema capitalista constituem novas 

agendas de lutas, novas reivindicações e demandas e a partir daí se colocam como agentes construtores de 

outro mundo possível, com novas práticas sociais e novos valores. 
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 ANEXO 4 — ROTEIRO PARA A REALIZAÇÃO DAS 

OFICINAS TEMÁTICAS 

OFICINA 2— A SOCIEDADE EM QUE VIVEMOS  

Projeto Economia Solidária na Prevenção da Violência 

Roteiro das Oficinas 

Oficina 2: A SOCIEDADE EM QUE VIVEMOS 

Objetivo: 

  Aprofundar a compreensão sobre a sociedade em que vivemos, identificando e refletindo sobre as suas 

principais características constitutivas, possibilitando que possamos enxergar alternativas de mudanças. 

Metodologia: Dinâmica da apresentação da nossa sociedade a um “marciano”. 

1º Passo: Apresentação d@s participantes, da Guayí e do Projeto;  

2º Passo: Recuperação da oficina anterior (oficina 1) – Reforçar o ciclo de oficinas e desta Oficina e combina-

ção em relação ao horário de término (trabalhar com a ideia de, no máximo, 2 horas); 

3º Passo: Iniciar propriamente a oficina, dizendo que recebemos a visita de um marciano que anda por ai e 

não está compreendendo a nossa sociedade e veio pedir ajuda.   Dividir os participantes em grupo (3 a 4 gru-

pos – cada grupo de 5 a 10 participantes), os quais devem discutir quais as principais características da socie-

dade em que vivemos para explicar para o marciano. Distribuir a cada grupo uma cartolina – canetas.  A partir 

da provocação os grupos discutem o assunto e sintetizam a descrição na cartolina (+- 20 minutos).  Após cada 

grupo fixa a cartolina na parede e apresenta o resultado do trabalho à plenária. Ao final @ @ficineir@ faz uma 

abordagem sobre as apresentações. 

4º Passo: @ oficineir@ na sequência utilizando um quadro ou papel pardo aborda as principais ideias da carti-

lha: 

A SOCIEDADE EM QUE VIVEMOS 

  A Sociedade das Desigualdades: ressaltando as desigualdades existentes no mundo: as condições de 

vida, os locais de moradia, o acesso às necessidades básicas e ao mercado, de gênero, de etnia, de orienta-

ção sexual. Destacar a perversidade da sociedade que transforma nossas diferenças - naturais na diversidade 

que nos caracteriza como ser humano – em desigualdade social e motivo de discriminação. 

 A Sociedade das Mercadorias: Destacando que no mundo tudo é mercadoria ou vira mercadoria, com 

objetivo de ser vendido e gerar lucro, onde tudo é comprado, inclusive a força do trabalho; 

 A sociedade dividida em classe – a pirâmide social: Destacando a estrutura da sociedade que tem 

forma de pirâmide, com a maior parte da riqueza e de renda produzida no país é apropriada por poucos, e que 

para a grande maioria da população sobra pouco para dividir. Isso é resultado da história do Brasil. Abordar 

por que isso acontece – concentração da riqueza que faz com que 1% da população detenha 53% da riqueza 

do país; a renda desigual, 10% dos mais ricos possuem 53% da renda (dados de 2002). Destacar quem são 

os de cima e os de baixo na pirâmide.  

 Como esta pirâmide se mantém em pé? (se a maior parte das pessoas se mantém em baixo): Desta-

car o problema da dominação que se efetiva de duas formas: dominação das pelas ideias e, quando esta fa-

lha, a dominação pela força. 
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5º Passo: Propor uma reflexão ao grupo, perguntando se podemos construir uma sociedade mais jus-

ta e melhor e como isto pode ocorrer. Provocar manifestação dos participantes. Fazer uma síntese 

final. 

6º Passo: Distribuir a apostila, recomendar a leitura. Todo mundo em pé em roda coletivamente fa-

zem a leitura da fábula da galinha. Terminando com esta reflexão 

7º Passo: Retomar o projeto e encaminhar as próximas oficinas. 

 

Material de Apoio 

Papel Pardo 

Canetas 

Cartolinas 

Fita Crepe 

Cartilha – “A sociedade em que vivemos” 



 66 

 ANEXO 5 — ROTEIRO PARA A REALIZAÇÃO DAS 

OFICINAS TEMÁTICAS 

OFICINA 3— CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO 

Projeto Economia Solidária na Prevenção da Violência 

Roteiro das Oficinas 

Oficina 3: Participação e Cidadania 

Objetivo: 

  Resgatar a luta e a organização da sociedade como vetor e forma de transformação social para garan-

tir direitos e, dentre eles o direito à participação. A importância fundamental da participação para a garantia 

de uma sociedade democrática. 

Metodologia: Trabalho em Grupo. 

1º Passo: Apresentação d@s participantes, da Guayí e do Projeto;  

2º Passo: Reforçar o ciclo de oficinas e desta Oficina e combinação em relação ao horário de término 

(trabalhar com a ideia de, no máximo, 2 horas). Recuperação da oficina anterior (oficina 2) – Fazer uma reto-

mada dos pontos centrais da oficina anterior, inclusive destacando os mesmos em um quadro ou papel pardo 

(deixando expostos para possíveis referências): A sociedade das desigualdades; a sociedade das mercadori-

as; e, a sociedade dividida em classes. 

3º Passo: A partir da retomada dos pontos da oficina anterior, introduzir propriamente a oficina, apresentando 

a seguinte pergunta: Pode ser diferente? Podemos construir uma sociedade mais justa e melhor para se vi-

ver? Como? Provocar resposta dos participantes. Na sequência introduzir ideias importantes: 

Muita gente tem lutado contra este modelo de sociedade e reivindicado um mundo com direitos e cidadania. 

Nesta abordagem é necessário recuperar a luta social como vetor de mudança e de transformações da socie-

dade como, por exemplo, na história do Brasil no século XX, onde direitos importantes foram conquistados a 

partir de processos de luta social: 

Algumas conquistas importantes na Linha do Tempo do Brasil Século XX 

 

 

 

 

 

 

Este processo resultou em uma consolidação de direitos: saúde, educação, assistência social e outros. Direi-

to à participação – democratizar o Estado/governo. 

4º Passo: @ @ficineir@ introduzir o tema da organização da sociedade como uma necessidade para avan-

çar nas suas lutas e na construção de direitos, organização esta que requer um do método de funcionamento. 

A partir daí refletir sobre as questões abaixo, entendendo que elas tem uma relação entre si: 

 



 67 

 Movimentos Sociais 

 Processos de lutas 

 Socialização da informação e do conhecimento 

 Processos Participativos e permanentes 

 Trabalhos Comunitários de Base 

 Conselhos Comunitários 

 Planejamento Participativo 

 Diagnóstico 

 Estudo dos problemas 

 Definição de responsabilidade, ações e responsabilidade. 

 Cronograma de execução 

Execução 

Monitoramento e Avaliação 

Caráter voluntário 

Articulação com as demais políticas públicas e lutas sociais 

 

5º Passo: Dividir a turma em grupo (3 ou 4 grupos) (+- 20min). Propor que cada grupo eleja uma questão im-

portante para a comunidade (demanda/reivindicação) e, a partir desta definição, responder as seguintes per-

guntas: 1) quem são os atores sociais envolvidos / órgãos / instituições / entidades/segmentos sociais; 2) aon-

de se quer chegar – qual o objetivo; 3) quais os passos necessários para chegar lá; 4) que os problemas/

fragilidade a serem enfrentados; 5) quais as parcerias possíveis/necessárias. Na sequência cada grupo apre-

senta o resultado do seu trabalho a Plenária. Ao final @ @ficineir@ faz uma síntese dos trabalhos apresenta-

dos e recupera a pergunta inicial da oficina, estabelecendo uma conclusão.   

6º Passo: Conclusão: O exercício local é necessário, mas não é suficiente. Recuperar a ideia de totalidade, a 

noção de desenvolvimento local vinculado a um processo mais amplo de transformação da sociedade. As du-

as coisas são necessárias e as duas coisas se potencializam: tanto o processo de transformação local neces-

sita ter como referência um processo de desenvolvimento mais amplo, no qual ele esteja contido, como ele 

contribui de forma importante, com a sua parcela de acúmulo, para um processo maior de transformação.  

7º Passo: Retomar o projeto, salientando que o seu próximo passo, além das oficinas, é a discussão do plano 

comunitário de desenvolvimento local. Provocar todos a pensar/preparar nesta questão e a participar do pro-

cesso. 

8º Passo: encerrar a oficina com uma roda com todos os participantes lado a lado, com a mão esquerda abra-

ça a pessoa ao lado e a mão direita põe a frente para as mãos todas se encontrarem. Se necessário dar um 

passo em frente para que as mães se encontrem. @ oficineir@ propõe que todos repitam com ele três vezes, 

movimento as mães unidas para cima e para baixo: “ Conte comigo que eu conto com vocês”.  

Material de Apoio 

Papel Pardo 

Canetas 

Cartolinas 

Fita Crepe 
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 ANEXO 6 — ROTEIRO PARA A REALIZAÇÃO DAS 

OFICINAS TEMÁTICAS 

OFICINA 4 — ECONOMIA SOLIDÁRIA E  

DESENVOLVIMENTO LOCAL 

Projeto Economia Solidária na Prevenção da Violência 

Roteiro das Oficinas 

Oficina 4: Economia Solidária e Desenvolvimento Local 

Objetivo: 

  Compreender a economia solidária, suas características e princípios, identificando as diferenças com o 

modelo econômico capitalista e a importância da organização de um projeto coletivo e comunitário para o de-

senvolvimento local.  

Metodologia: Documentário - Discussão Dirigida 

1º Passo: Apresentação d@s participantes, da Guayí e do Projeto;  

2º Passo: Recuperar o ciclo de oficinas e a sequência do projeto. Combinação em relação ao horário de tér-

mino (trabalhar com a ideia de, no máximo, 2 horas). Recuperação da oficina anterior (oficina 3) e introduzir a 

atual. 

3º Passo: Passar o documentário - “Uma outra economia é possível”, produzido e distribuído pela Secretaria 

Nacional de Economia Solidária – SENAES/MTE  (25 minutos). Ao final provocar uma rodada de reflexão so-

bre o mesmo. @ oficineir@ fecha este momento fazendo comentários sobre o filme: - alternativa ao desem-

prego; movimento nacional; diversos segmentos econômicos; outra forma de organização do trabalho: auto-

gestionária; constituição de uma política pública – formação, fundos, fomento, assistência técnica e comercia-

lização. 

4º Passo: Distribuição da apostila. @ oficineir@ introduz a plenária a pergunta – “O que é economia solidá-

ria”. Para a resposta propõe a utilização da apostila na página específica que trata do assunto. A dinâmica 

estabelecida é que um dos participantes (rodizio) leia uma frase da página e outro participante interprete a 

frase escrita na apostila e lida (leitura e interpretação) e assim vai conduzindo até o final da seção – O que é 

Economia Popular Solidária. @ oficineir@ conclui esta etapa chamando a atenção para algumas característi-

cas da economia solidária que demarcam a diferença com o sistema capitalista.  

5º Passo: Levantamento da situação local. @ oficineir@ reflete com a plenária as potencialidades econômi-

cas da região; a existência de grupos que produzam; espaços de comercialização; eventos que possam fo-

mentar o desenvolvimento; mercados potenciais que podem ser aproveitados; características locais que po-

dem ser aproveitadas. Utiliza um quadro ou papel pardo e vai anotando as considerações e apontamentos 

realizados pela plenária. Fazer uma síntese final, resgatando que com base neste quadro local o projeto prevê 

que venhamos a aprofundar a discussão que possa contribuir para elaborar um Plano de Desenvolvimento, 

contribuindo para a captação de recursos para projetos que possam melhorar as condições da comunidade e 

fomentar a economia solidária como alternativa de desenvolvimento. 

6º Passo: Os princípios da economia solidária. @ oficineir@ utiliza novamente a apostila, abrindo na penúlti-

ma página onde está os “Dez princípios da Economia Solidária”. Utiliza o mesmo método anterior de leitura e 

interpretação, um participante lê o princípio e outro interpreta o mesmo. Ao final deste passo @ oficineir@ faz 

uma síntese da economia solidária (afirmar o que é economia solidária).  



 69 

7º Passo: Encaminhamentos – Na conclusão da oficina fazer um resgate do projeto e das próximas ações: 

A agenda do Conselho Comunitário para organização da elaboração do Plano de Desenvolvimento Local; 

A elaboração do Plano Comunitário de Desenvolvimento Local – (Certificação do Ciclo de oficinas) 

A organização do Empreendimento Econômico Solidário 

Material de Apoio 

Documentário – CD/DVD 

Papel Pardo 

Canetas 

Fita Crepe 

Apostila – “Economia Popular Solidária – Gerar trabalho e distribuir riqueza” 
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 ANEXO 7 — ROTEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO 

PLANO COMUNITÁRIO DE PREVENÇÃO À  

VIOLÊNCIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL  

 

ROTEIRO DO COMUNITÁRIO DE PREVNÇÃO À VIOLÊNCIA E  DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

Geral 

1. O Plano Comunitário de Desenvolvimento Local será desenvolvido em 3 momentos; 

2. As reuniões para elaboração do Plano será realizada pelo Assistente em Economia Solidária; 

3. Coordenação elaborar texto sobre o Plano Comunitário de Desenvolvimento Local – Para ser utilizados pe-

los assistentes nas reuniões; 

 

1º Momento – 1ª Reunião 

Levantar os problemas, dificuldades, potencialidades e as demandas; 

Material utilizado na reunião Boletim, cartelas coloridas e papel pardo; 

Utilização de cartelas cores diferenciadas 

Problemas, dificuldades; 

Capacidade instalada – potencialidades;  

Demandas da Comunidade no Território; 

Metodologia da Reunião: 

Introdução/sumário 

Falar do projeto 

Listar e apresentar o que o projeto já fez (Diagnóstico, histórico, evento, boletim, oficinas, etc... Fazer uma 

síntese do diagnóstico e referenciar o Boletim) 

Plano Comunitário – Conceitos e Objetivos 

Comunidade responder as 3 questões [1)problemas e dificuldades; 2) capacidades instaladas e potenciali-

dades; e 3) Demandas da Comunidade do Território]. Distribuir cartelas (3 cores – 1 para cada questão) – 

As pessoas preenchem e colocam em papel pardo dividido por questão; 

Síntese da Reunião – Encaminhamento da próxima reunião (momento). 

 

 Providencias 

Assistente produz um relatório e um resumo das conclusões para distribuir na 2ª reunião (formato de um 

folheto) e uma apresentação em Power Point (padrão fornecido pela Coordenação); 

O relatório do assistente será encaminhado aos órgãos públicos municipais afins; 

Coordenação – estabelecerá dialogo com os municípios; 
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2º Momento – 2ª Reunião 

Material – Folheto da Reunião anterior – entregue aos participantes 

Folheto 

Capa: Texto do projeto – Logos – Foto do Território; 

Contra Capa – O que é o plano e para que serve; 

Páginas do Meio – Resumo da reunião anterior 

Metodologia da Reunião: 

Introdução 

Resgate da reunião anterior 

Distribuição folheto 

Apresentação do Power Point 

Planejamento (Matriz) 

Fazer discussão problemas e capacidades 

Apresentação das demandas 

Avaliação debate e complementação das demandas 

Hierarquização das demandas 

Encaminhamentos e Propostas – O que fazer? Como fazer? 

O Papel do Conselho Comunitário no encaminhamento do Plano; 

Pactuação, termo de compromisso, acordo coletivo; 

 

3º Momento – 3ª Reunião – Público e formal 

Participação dos órgãos e entidades (Escritório do PRONASCI/MJ/RS, Município, PROESCI/RS, órgãos 

públicos (BM, PC, presídios, judiciário), GGIM, Conselhos, Imprensa, projetos do Pronasci no Território, 

serviços da Prefeitura e outros); 

Apresentação do Plano e pactuação – compromisso em relação ao plano; 

Reunião fechamento do Plano; 
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 ANEXO 8 — ROTEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO 

ASSESSORAMENTO A ORGANIZAÇÃO DOS EM-

PREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS 

NOS TERRITÓRIOS DE PAZ 

 

PROJETO ECONOMIA SOLIDÁRIA NA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA – GUAYI – SENAES/MTE –  

PRONASCI/MJ. 

 

ROTEIRO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS EES NOS TERRITÓRIOS DE PAZ. 

 

1ª Oficina: Economia Solidária e Diagnóstico Participativo 

 Economia Solidária 

O que é economia solidária? 

Princípios? 

Como se organiza? 

Vamos construir nosso empreendimento? 

 Diagnóstico participativo 

Quem somos? 

O que temos? 

Qual a atividade que vamos empreender? 

Sustentabilidade / viabilidade? 

Apoios externos / forças 

 

2ª Oficina: Organização do empreendimento 

 Autogestão 

 Estruturação do grupo 

Quem irá compor? 

Identidade e nome do grupo? 

Como será a relação entre os integrantes? 

Regras de convivência? 

Atribuições / papéis? 

Tomadas de decisão? 

Registros: como? Quem? 

Saúde: Individual? Coletiva? 

O que é necessário para organizar? Estatuto? 

Processo de formalização? 

 

3ª Oficina: Viabilidade econômica 

Qual a viabilidade de nosso produto? 

Produziremos como? 

Para quem vender? Com  que parceria? 

Formação do Preço? 

Capacidade de Pagamento ? 

Cálculo Formação de Preço? 
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Capacidade de pagamento? 

Cálculo para formação do preço? 

 

4ª oficina: Sustentabilidade ambiental e direitos humanos 

 

5ª Oficina: Plano de produção 

Como será feita a produção? 

Quais as fichas técnicas dos produtos? 

Quais os processos de produção e como serão registrados? 

Tecnologias e inovações/conhecimentos? 

 

6ª Oficina: Ferramentas 

Registros contábeis e financeiros? 

Como serão feitos registros financeiros? 

Quais são as ferramentas financeiras e contábeis fundamentais para o EES? 

Quem realizará estas tarefas 

Quais os registros contábeis são necessários? 

Quais as normas contábeis são as mais importantes para o EES? 

 

7ª Oficina: A sociedade em que vivemos e formas alternativas de prevenção á violência 

 

8ª Oficina: Plano de Comercialização? 

Como serão os processos de comercialização? 

Como serão buscados os clientes? Divulgado o produto? 

Quem realizará estas funções? 

 

9ª oficina: Estatuto / Formalização e Plano de Negócio 

Fechamentos dos documentos 
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 ANEXO 9 — ROTEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO 1ª 

REUNIÃO DE  ORGANIZAÇÃO DOS EMPREENDI-

MENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS NOS TERRI-

TÓRIOS DE PAZ 

DESENVOLVIMENTO LOCAL 

ROTEIRO DETALHADO DA 1ª OFICINA (Economia Solidária e Diagnóstico Local)  PARA FORMAÇÃO 

DOS EES NOS TERRITÓRIOS DE PAZ. 

 

 Esta oficina possui dois pontos a serem desenvolvidos: uma rodada de discussão sobre economia solidá-

ria e uma rodada de elaboração de um diagnóstico participativo para a constituição do grupo.    

 

Economia Solidária 

1. O que é economia solidária? 

 Passar o vídeo da SENAES (12 minutos); 

 Recuperar a experiência e as características da construção da economia solidária no Brasil (a partir do 

debate do vídeo); 

2. Princípios: 

Fazer uma leitura coletiva do folheto com os princípios, discutindo um a um; 

3. Como se organiza? 

Fazer uma leitura coletiva do folheto, discutindo um a um; 

4. Vamos construir nosso empreendimento? 

 Fazer uma rodada de discussão sobre a construção do empreendimento, definindo o interesse e compro-

misso do grupo em desenvolver o processo da organização do empreendimento econômico solidário; 

 

 Diagnóstico participativo 

 Um exercício coletivo de construção da identidade do grupo e conhecimento das condições que estão 

posta para o desenvolvimento do empreendimento. 

 

Quem somos? 

Rodada de apresentação onde cada um fala sobre si: 1. suas experiências de trabalho; 2. Capacitação; 3. Se já 

teve relação com a economia solidária; 4. Como chegou no grupo; 5 Expectativa. Isto significa para cada inte-

grante 5 cartelas que seriam distribuídas, preenchida com referência temporal com ponto de chegada no em-

preendimento;  
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Qual a atividade que vamos empreender? 

 Rodada de discussão sobre os interesses, as habilidades e as possibilidades concretas (mercado, infra-

estrutura, logística, apoio) até chegar na definição do segmento econômico. 

 

O que temos? O que precisamos? 

 Rodada de levantamento do que temos e o que é necessário para desenvolver o empreendimento;  

 

Sustentabilidade / viabilidade 

 Análise da sustentabilidade e viabilidade da construção do empreendimento, considerando mercado, 

demanda existente e capacidade de articulação; 

 

Apoios externos / forças 

 Relacionar as possibilidades de apoio externo, de parceria e as potencialidades do que existe. 

 

Formalização da oficina e cronograma das atividades 

 Discutir o funcionamento, acordar o cronograma das oficinas e das demais atividades e elaborar uma 

ata com a síntese de todos os pontos, simbolizando a ata de constituição inicial do empreendimento, sendo 

assinada por todos participantes. Realizar o registro fotográfico deste momento.  



 76 

RELATÓRIO FINAL 

PROJETO “ ECONOMIA SOLIDÁRIA 

NA PREVENÇÃO Á VIOLÊNCIA NO 

RIO GRANDE DO SUL” 

REALIZAÇÃO: 

Porto Alegre, dezembro de 2012 


