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I INTRODUÇÃO 

 

Este documento apresenta a sistematização do modelo teórico-

conceitual, modelo institucional e de governança, bem como o plano de 

articulação intersetorial do projeto-piloto Trabalho Orientado de 

Desenvolvimento Econômico e Biopsicossocial (Tô de Boa), proposto pelo 

Ministério da Justiça e Segurança Pública com apoio do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e executado pela Guayí. Inicialmente o 

projeto é contextualizado na realidade brasileira e nas políticas públicas sobre 

drogas, segurança e justiça. Destacam-se os programas nacionais que 

inspiraram a criação do projeto Tô de Boa. Em seguida propõe-se o modelo 

teórico-conceitual, organizado a partir de cinco princípios e uma 

transversalidade. Posteriormente apresenta-se o modelo institucional e de 

governança, onde se destaca os atores envolvidos e as estratégias de gestão 

intersetorial e interfederativa. Finaliza-se com a descrição da equipe local do 

projeto e o plano de implantação do espaço físico. O processo de 

redemocratização, iniciado em 1985, trouxe à tona diversos desafios para as 

autoridades brasileiras para tratar de forma democrática e com respeito os 

direitos de cada cidadão, conforme afirmado por Zavataro e Bordin (2008, p. 65) 

 

A década de 80 (século XX) marcou o início do período democrático 
no Brasil. O regime militar precedente se prolongou por 
aproximadamente duas décadas, deixando um grande número de 
desaparecidos, mortos e torturados. Com o início do processo de 
democratização brasileira, se objetivava, acima de tudo, recolher os 
militares aos quartéis, fazendo com que não mais exercessem 
diretamente o poder político, entregando-o, por conseguinte, aos civis. 
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Brasil passava 
a ser regido juridicamente por um novo instrumento legal, erigido por 
princípios democráticos, tendo por valor máximo a dignidade da 
pessoa humana. 

 

 Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 é um marco na defesa dos 

Direitos Humanos e das garantias individuais, porém as desigualdades sociais e 

econômicas não foram vencidas após 30 anos da sua promulgação, mesmo 

sendo o Brasil signatário de diversos pactos internacionais de defesa dos 

Direitos Humanos (PINHEIRO, 1999). Essa lacuna socioeconômica na 

sociedade brasileira é um dos problemas que possibilitam a cooptação de jovens 

por parte dos grupos organizados armados, em especial aqueles ligados ao 
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tráfico de drogas. Os territórios onde isso acontece, em geral, têm uma atuação 

estatal precária e, muitas vezes, as práticas de promoção da segurança se 

restringem à atuação repressiva por parte das instituições policiais, o que não 

resolve o problema de forma efetiva. Esses espaços costumam ser áreas 

estigmatizadas, seja pelas constantes incursões policiais, seja pela disputa entre 

grupos rivais de criminosos. 

 A violência contra jovens é extremamente preocupante, sendo o 

homicídio a principal causa, conforme dados do (IPEA, 2020): 15 a 19 anos, 

55,6%; 20 a 24 anos, 52,2%; 25 e 29 anos, 43,7%. Estes dados demonstram 

uma intensa violência com um expressivo número de mortes, sendo que a 

letalidade estatal decorrente de intervenções policiais contra civis atingiu, em 

2020, um total de 6416 pessoas em todo o Brasil, e que 76,2% estão na faixa 

etária entre 12 e 29 anos, com 98,4% de homens e destes 78,9% são negros 

(FBSP, 2021). Tavares dos Santos procura estabelecer uma análise sobre esta 

relação entre juventude, violência e a mortalidade por causas não-naturais 

 

[...] A relação entre a juventude e a violência na sociedade brasileira 
contemporânea pode ser reconstruída mediante o recurso a várias 
fontes de dados, oficiais ou de pesquisas universitárias [...]. O quadro 
geral possibilita uma visão ampla da mortalidade por causas não-
naturais que atingiu a juventude brasileira, o que demonstra os traços 
da desigualdade econômica e social, como se configura a situação de 
vulnerabilidade social e, por consequência, o perfil de sua vitimização. 
Sobressaem entre os jovens os elevados níveis de mortalidade devidos 
a causas externas (homicídios, acidentes de transportes, suicídios, 
etc). (SANTOS, 2009, p 63 e 64) 
 

 Vivemos numa sociedade desigual, na qual uma grande parcela 

populacional tem seus direitos violados. Por outro lado, vemos o enaltecimento 

do lucro e do consumo e a não valorização do bem-estar humano, levando à 

invisibilidade e à exclusão social aqueles que não têm poder de consumo. O 

cidadão é reconhecido à medida que está incluído no mercado consumidor e é 

gerador de renda, criando uma identidade pelo consumo, pelo “ter” mais do que 

ser. Desta forma, não consumir é um “não ser” levando a muitas frustrações e 

conflitos. A cultura do individualismo e da competição transforma pessoas em 

coisas, desumanizando-as (perda da capacidade de ser humano). Esse tipo de 

cultura promove o isolamento que é prejudicial às relações pessoais, sociais e 

comunitárias. A experiência de exclusão econômica e social tem repercussões 
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sensíveis para a juventude e também contribuem para produção das violências 

(GUAYÍ, 2012). 

Os impactos gerados pela violência podem ser psicológicos, sociais e 

econômicos, e vão além dos dados mensuráveis pelas estatísticas. Frente ao 

exposto anteriormente, sobre os altos índices de violência que acometem a 

sociedade e principalmente os jovens, faz-se necessário problematizar de que 

violência estamos falando para poder incidir sobre a mesma. Além dos 

homicídios já referenciados acima, e que atinge principalmente os homens, 

existem aquelas vítimas da violência que padecem agravos, lesões físicas e 

psíquicas permanentes, além dos estigmas sofridos por causa disso. 

Preocupante ainda é a violência sofrida por crianças, adolescentes e mulheres, 

a violência contra a população LGBTQI+ e a violência perpetrada contra a 

população negra (GUAYÍ, 2012). 

A violência é mais um fenômeno complexo impregnado de fatores 

culturais e sociais. Desta forma, propõe-se uma compreensão das diversas 

formas de manifestação desse fenômeno.  A primeira categoria apresentada é a 

violência do crime mais ou menos organizado que, para levar a cabo seus 

negócios e atuando em forma de redes pelos territórios, utiliza de uma mão de 

obra disponível, que geralmente são jovens vulneráveis e sem outras 

alternativas. Uma vez cooptados por essas organizações passam a realizar 

atividades ilícitas, dispondo de armas e disseminando a cultura da violência na 

resolução de conflitos pessoais e de grupo. A segunda categoria é a da violência 

nas relações pessoais, que se expressa na convivência em casa, na 

comunidade, no trabalho e nos espaços culturais e de lazer, tais como brigas em 

bares, no esporte, na vizinhança; agressões contra a mulher, contra o idoso, 

contra crianças e adolescentes; homicídios por motivos fúteis, como no trânsito; 

conflitos interpessoais e passionais. E, por último, a violência social que se 

expressa pelo sofrimento das pessoas em relação às suas condições de vida, 

provocadas por um sistema social e econômico. Essa se manifesta pela 

reprodução da desigualdade, da exclusão, da exploração, dos preconceitos e 

dos estigmas. A ausência das condições básicas de vida como desemprego e 

subemprego, problemas de acesso à saúde e educação, habitação precária, 

alimentação insuficiente, entre outros serviços básicos além da invisibilidade, 

rejeição social, não-reconhecimento, aspirações legítimas negadas, frustrações 

e racismos também atuam como práticas violentas na produção das relações 
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sociais (GUAYÍ, 2012). A complexidade do fenômeno da violência demonstra 

que esses modos de expressão podem se combinar e perpassar uns nos outros  

A partir dos argumentos apresentados propomos compreender a 
violência como um fenômeno multicausal e a segurança um direito 
humano. Dessa compreensão nasce o conceito de Segurança Cidadã 
proposto pelo PNUD (2016) que reconhece a importância das políticas 
públicas integradas no âmbito local para colocar em prática ações de 
controle sobre drogas, mas também de prevenção ao envolvimento 
com o narcotráfico e fortalecimento das relações comunitárias. Desse 
modo uma política pública de Segurança Cidadã deve reconhecer a 
multicausalidade da violência e a heterogeneidade de suas 
manifestações. “Uma intervenção baseada no conceito de Segurança 
Cidadã tem, necessariamente, de envolver as várias instituições 
públicas e a sociedade civil, na implementação de ações planejadas a 
partir dos problemas identificados.” [...] “Atua com: i) foco nas pessoas; 
(ii) desenvolvimento de capacidades, empoderamento e participação; 
(iii) abordagem multidimensional; (iv) adaptação das políticas ao 
contexto local.” (FREITAS, 2016, p.47 e 48). 

 

Com base nessa situação, identifica-se a necessidade de formulação de 

mais políticas públicas que contribuam com a construção de alternativas 

sustentáveis para jovens e que seja fundamental para evitar e combater as 

diferentes vulnerabilidades socioeconômicas, a inserção dos jovens no círculo 

vicioso da violência proporcionada pelo tráfico de drogas, enfim, políticas 

públicas não baseadas em repressão estatal, que gera mais violência, mas que 

busque novas formas de resolução de conflitos e que possam barrar o processo 

de cooptação por parte desses grupos criminosos. Nessa linha, a inserção 

econômica dos jovens é fundamental para construção da “cultura de paz” e “para 

a paz”, não para extinguir o conflito em si, mas a partir da existência do conflito 

promover a potencialização do debate de ideias, a construção de argumentos, o 

desenvolvimento da escuta dos sujeitos envolvidos, e assim promover relações 

baseadas numa concepção pacífica, com a valorização de vínculos de amizade 

e afetividade entre os participantes de um determinado território com 

vulnerabilidades sociais e econômicas.  
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II CONTEXTUALIZAÇÃO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA, JUSTIÇA E 

DROGAS  

 

Contextualiza-se a proposta do projeto Tô de Boa nas políticas públicas 

de segurança, justiça e drogas. Desse modo, serão apresentados os sistemas, 

políticas, planos, projetos que contribuem com a construção do modelo teórico-

conceitual e de governança proposto. São eles o Sistema Único de Segurança 

Pública (SUSP), Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSP), 

Sistema Nacional sobre Drogas (SISNAD), Política Nacional de Drogas Plano 

Nacional de Drogas (PLANAD), Secretaria Nacional sobre Drogas (SENAD), 

Programa de Controle de Homicídios – Fica Vivo, Programa de Mediação de 

Conflitos (PMC). 

 

 

2.1 Considerações sobre Algumas Iniciativas Federais no Campo da 

Segurança Pública 

 

O Projeto Tô de Boa dialoga com a política de segurança pública do Brasil. 

Desse modo, será apresentado o seu marco organizacional e destacadas 

questões que contribuem para proposição de um projeto com os objetivos, 

princípios e ações como esse. As ações de segurança pública que compõem a 

Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social operacionalizada pelo 

Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que, inclusive, em 29 de 

setembro do corrente ano teve aprovado o Decreto que regulamenta a Lei 

13.675, de 11 de junho de 2018, que institui novo prazo de vigência: entre 2021 

a 2030. Importante citar que a federalização das políticas públicas de segurança 

e defesa social são recentes, tendo como ponto de partida a Constituição Federal 

de 1988 e sendo iniciadas as tratativas a partir da segunda metade da década 

de 1990, com a criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) 

em 1997 (COSTA, 2017). O primeiro Plano Nacional de Segurança Pública é 

anterior à ideia de criação da SENASP, foi implementado em 1991, embora muito 

pouco difundido (SPANIOL, MORAES JÚNIOR e RODRIGUES, 2020), e, 

posteriormente, outros foram sendo criados ou atualizados.   

Em 2007 é implementado o Programa Nacional de Segurança Pública 

com Cidadania (PRONASCI), desenvolvido a partir da Lei Federal 11.530/2007 
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(BRASIL, 2007) que previa articulação, qualificação e superação da 

fragmentação entre as políticas públicas repressivas e as políticas públicas 

sociais e de prevenção. A partir de uma visão preventiva, buscava empoderar 

mulheres chefes de família, incluindo uma renda mínima para participação em 

cursos e oficinas com a manutenção dos filhos na escola. Outro ponto importante 

era a promoção dos Direitos Humanos e da Cidadania. Durante esse período 

aconteceu, em 2009, a 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública 

(SPANIOL et al., 2020), precedida de inúmeras conferências estaduais, 

municipais, livres e temáticas, procurando integrar a sociedade ao debate da 

segurança pública. Infelizmente as propostas da 1ª Conferência Nacional de 

Segurança Pública não foram implementadas. 

Outra estratégia de federalização da segurança pública foi  a Estratégia 

Nacional de Fronteiras (ENAFRON), lançada em 2011. Visava à redução das 

atividades ilícitas, em especial o tráfico de drogas e armas. Esse programa previa 

a criação de Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteira (GGI-F), nos moldes 

daqueles criados nos municípios atendidos pelo Programa Nacional de 

Segurança com Cidadania - PRONASCI.  

Em 2015 foi criado o Plano Nacional de Redução de Homicídios, visando 

à redução da violência letal. Esse pacto reuniu os Institutos de Pesquisas, 

Universidades e a população em geral nas ações do plano. Posteriormente foi 

efetivado o Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP) 2016/2017 que não 

propôs mudanças estruturais. Em 2018 é implantado novamente o Sistema 

Único de Segurança Pública (SUSP), e um Plano Nacional para 

operacionalização da Política Pública. O SUSP tem como objetivo primeiro do 

SUSP é o de reduzir em 3,5% o total de homicídios, combinando diversas ações 

preventivas e repressivas com intensa participação dos entes federados 

(BRASIL, 2018).Esse Plano criou também o Conselho Nacional de Segurança 

Pública e Defesa Social (CNSP) (SPANIOL et al., 2020). A Figura abaixo ilustra 

as ações federais no âmbito da segurança pública no Brasil. 
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Figura 1 - Linha do Tempo das Principais Iniciativas do Governo Federal na 

área de Segurança pública. 

 
Fonte: Notas de aulas do Professor Mestre Bruno Zavataro. 

 

 

 O atual PNSP recriou o Ministério da Segurança Pública, buscando gerir 

as políticas públicas de uma forma central e federalizada. Interessante citar que, 

embora diversos planos de segurança pública tenham sido lançados nos mais 

diferentes mandatos nas últimas décadas, não efetivaram uma mudança 

concreta na estrutura do sistema de justiça criminal. Ainda há muitos desafios a 

serem enfrentados na promoção do aumento da sensação de segurança no país. 

Esses planos apontam uma continuidade e dos problemas existentes e, de certo 

modo indicam a relevância de uma política de Estado de segurança pública. 

(SPANIOL et al. 2020).  

Na gestão federal, compreendida entre 2016 e 2018, a Segurança Pública 

ganhou novo status na pasta da Justiça, com a intenção governamental de 

agilizar e dar maior efetividade à implantação e aplicação das políticas públicas 

de segurança. Na atual gestão federal o foco centrou-se na repressão ao crime 

organizado, ao crime violento e à corrupção. Nos últimos anos os homicídios 

apresentaram uma leve queda entre 2018 e 2019, porém em 2020 aumentaram. 

No primeiro semestre de 2021 a tendência foi de queda. Em relação às mortes 
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violentas por causas indeterminadas foi identificado um aumento de 32,5% no 

período entre 2018 e 2019 (IPEA, 2021, p.20). Na atualização do Plano Nacional 

de Segurança Pública e Defesa Social (PNSP) 2021-2030, conduzido pelo 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre os 13 focos principais de 

atuação, encontra-se a redução de homicídios (Brasil, 2021b).  

A construção de um bom Plano Nacional depende da construção de uma 

boa análise da realidade. Nesse sentido, um dos fatores importantes para a 

manutenção da segurança pública como uma política continuada de estado é a 

existência de um banco de dados estatísticos de qualidade que se consolida a 

cada ano. Ele permite a explicitação das semelhanças e diferenças de cada 

Estado da federação, proporcionando uma melhor aplicação dos recursos 

humanos, financeiros e materiais nos locais de acordo com a necessidade. 

Assim como permite o monitoramento e avaliação das ações propostas pelo 

Plano Nacional de Segurança Pública. Desse modo, o protagonismo federal na 

centralização dos dados sobre segurança pública é mantido no atual plano.  

 

2.2 Sistema Nacional sobre Drogas 

 

O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas é um conjunto 

ordenado de princípios, regras, critérios e recursos materiais e humanos que 

envolvem as políticas, planos, programas, ações e projetos sobre drogas e que 

atuam em articulação com o Sistema Único de Saúde (SUS), com o Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), entre outros. Estados, Distrito Federal e 

Municípios participam por meio da adesão e integração dos seus Sistemas. Entre 

suas atribuições estão: formular e coordenar a execução da Política Nacional 

sobre Drogas e o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, em parceria com 

Estados, Distrito Federal, Municípios e a sociedade; promover a integração das 

políticas sobre drogas; sistematizar e divulgar os dados estatísticos nacionais 

sobre questões relacionadas às drogas, entre outros (BRASIL, 2019 b).  

 

2.3 Política Nacional de Drogas 

 

A atual Política Nacional sobre Drogas, criada pelo Decreto 9.761, de 11 

de abril de 2019, propõe políticas públicas de: 1) redução da demanda - 

desenvolvida, no âmbito federal, pela Secretaria Nacional de Cuidados e 
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Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania; 2) redução de oferta - 

desenvolvida, no âmbito federal pela Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Propõe diretrizes, 

pressupostos e objetivos gerais para lidar com a questão das drogas no país 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2021a). A redução da demanda envolve a 

prevenção, promoção e manutenção da abstinência, promoção à saúde, 

cuidado, tratamento, acolhimento, apoio, mútua ajuda, suporte social, redução 

dos riscos e danos sociais à saúde, bem como reinserção social. A redução da 

oferta envolve a práticas de diminuição do tráfico de substância ilícitas, ações de 

defesa, de inteligência, de regulação de substâncias precursoras e controladas, 

além de repressão da produção e circulação não autorizada, combate ao tráfico 

de drogas, à lavagem de dinheiro e crimes conexos, inclusive por meio da 

recuperação de ativos (BRASIL, 2019a). 

 

2.4 Plano Nacional sobre Drogas (PLANAD) 

 

Esse documento propõe objetivos estratégicos, metas e compromissos 

com prazos definidos para sua implementação e promove a articulação 

intersetorial e interfederativa, de modo a executar a Política Nacional sobre 

Drogas. É uma prerrogativa da União. O PLANAD está organizado em cinco 

eixos de intervenção: 1) prevenção; 2) tratamento, cuidado e reinserção social; 

3) redução da oferta; 4) gestão, governança e integração; e 5) pesquisa e 

avaliação (BRASIL, 2019b). O PLANAD acaba de passar pela etapa de consulta 

pública. Entre as propostas apresentadas está a possibilidade de expansão da 

experiência do projeto Tô de Boa, em tela nesse produto, para diferentes 

unidades da federação a partir das aprendizagens e diretrizes propostas por 

essa experiência do projeto-piloto. 

O projeto Tô de Boa tem como referencial alguns programas nacionais e 

internacionais que guardam relação com a perspectiva do Desenvolvimento 

Alternativo, nos quais se destaca a capacidade de intervenção comunitária e do 

acesso a direitos fundamentais. No âmbito nacional dois programas executados 

no estado de Minas Gerais são de grande relevância para a proposta do Tô de 

Boa, o Programa de Controle de Homicídios - Fica Vivo e o Programa de 

Mediação de Conflitos. Por sua vez, no âmbito internacional são de suma 

importância as parcerias estabelecidas entre os países latinos americanos no 
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combate ao tráfico de drogas, esse tema será abordado mais adiante quando 

será discutida a estratégia de redução da oferta de drogas. Apresenta-se a seguir 

a proposta dos programas nacionais que inspiram a construção do modelo 

teórico-conceitual do Tô de Boa. 

 

2.5 Programa de Controle de Homicídios – Fica Vivo 

 

O Fica Vivo é um programa oriundo de um grupo de trabalho do Centro 

de Estudos em Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de 

Minas Gerais (CRISP/UFMG). Esse grupo foi composto por pesquisadores, 

agentes da Polícia Civil e Militar de Minas Gerais, do Ministério Público, do poder 

judiciário, por técnicos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e membros da 

sociedade civil.  Em 2002, as experiências desse trabalho fizeram surgir um 

projeto com uma metodologia baseada na identificação e análise dos problemas, 

bem como na proposição, implantação e avaliação de soluções para diminuir os 

homicídios (SILVEIRA, 2007). 

A partir de um diagnóstico que apontou as áreas de Belo Horizonte com 

altos índices de homicídios e maior vulnerabilidade ao tráfico de drogas, dar-se-

ia a estruturação de uma proposta viável e eficaz no controle da violência letal. 

Propunha-se a pesquisar sobre como um ambiente favorece (ou não) a prática 

criminosa e, partindo desse conhecimento, intervir para prevenção de crimes 

violentos, construindo alternativas e orientando-se pelo exercício do 

monitoramento e avaliação (SILVEIRA, 2007). 

Entre os objetivos do programa, segundo Silveira (2007), estão a 

formação de vínculos entre os participantes, acolhendo as diversas formas de 

expressão e/ou segmentos da população, sem julgamento moral e 

preconceituoso, a promoção de espaços de reflexão sobre prevenção e redução 

de conflitos e rivalidades, e a contribuição para circulação de adolescentes e 

jovens pela região onde vivem. O projeto atuou em duas frentes: na realização 

de oficinas e na produção de novas relações entre os agentes de segurança 

pública e a comunidade. 

Para isso promoveu atividades educativas, esportivas e culturais 

direcionadas aos jovens de grupos socialmente vulneráveis, de modo a lhes 

oferecer proteção social e fortalecer seus vínculos familiares e comunitários. A 

aposta foi na realização de oficinas direcionadas aos adolescentes e jovens (na 
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faixa etária dos 12 a 24 anos). Essas oficinas contaram com práticas esportivas, 

como futebol, vôlei, basquete, artes marciais e atividades culturais, como dança, 

teatro, música. Também compõe a oferta cursos profissionalizantes de 

informática, cabeleireiro, maquiagem, entre outros.  

Os oficineiros eram, em sua maioria, lideranças comunitárias com 

experiência prévia no trabalho com jovens e moradores das áreas de 

abrangência, que conheciam a realidade do território. As oficinas tinham duração 

de cinco horas semanais. Elas promoveram o envolvimento dos jovens com um 

ofício, acolhem todos os participantes, independentemente do nível de 

habilidades com as atividades propostas, valorizam a expressão de diferenças e 

singularidades, consideram as questões trazidas pelos jovens no contexto das 

oficinas e desenvolvem essas temáticas, favoreceram a reflexão sobre formas 

de prevenção, constroem alternativas no projeto ou na rede de proteção para o 

envolvimento dos jovens que não se interessavam em vinculação com as 

oficinas. As oficinas contavam com relatórios como uma das formas de registro. 

(SILVEIRA, 2007). 

A outra frente do projeto atuou junto aos agentes da segurança pública 

organizados em dois grupos. Um deles designados às ações estratégicas e 

patrulhamento em áreas de risco com policiamento ostensivo dos pontos de 

venda de drogas (amparados juridicamente pelo Ministério Público, e pelo 

sistema judiciário mediante expedição de mandados de busca e apreensão). O 

outro grupo realizava policiamento comunitário nas áreas estabelecendo 

relações de cooperação entre polícia e comunidade. A proposta apresentou uma 

inovação na relação entre agentes da segurança pública e população 

(SILVEIRA, 2007). A convivência cotidiana com a comunidade estabeleceu 

vínculos de pertencimento e confiança, que aproximaram muitos desses agentes 

aos moradores.  

Vale destacar, entre os resultados do Programa Fica Vivo, a redução nos 

índices de homicídios. Em Belo Horizonte, os homicídios haviam crescido 228%, 

entre 1997 e 2001, seguindo um padrão evidente, onde a maioria dos envolvidos 

nos homicídios (como vítima ou autor) era do sexo masculino, jovens com idade 

entre 15 e 29 anos, negros ou pardos, residentes em áreas socialmente 

vulneráveis. Em 2003, a implementação do programa reduziu esses índices em 

47%, nos seis primeiros meses de execução (SILVEIRA,2007). Em função 

desses números, a gestão da Secretaria Estadual de Defesa Social 
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institucionalizou o Programa, ampliando seu alcance para 25 comunidades do 

estado de Minas Gerais. Foi ratificado pelo Decreto nº 43.334 de 20/05/2003, 

como parte da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade da 

Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais (SEDS), ficando a cargo 

do Núcleo de Proteção Social da Juventude (SILVEIRA, 2007). 

Avaliações feitas posteriormente apontaram que em alguns territórios a 

redução de assassinatos, experimentadas no curto prazo, se mantiveram no 

longo prazo. Contudo, em outros territórios, o número de homicídios voltou a 

atingir patamares altos. A complexidade do fenômeno exige uma constante 

dinâmica de monitoramento, avaliação e gestão intersetorial que sigam 

promovendo estratégias para mitigar o problema (CASTRO, 2014).  

De acordo com a Minuta do PLANAD (2021a), o potencial teórico e 

metodológico do Fica Vivo o qualificou para inspirar a construção de uma política 

nacional, adaptada aos novos contextos, mas mantendo seus objetivos 

primordiais. Ademais, o programa foi considerado bastante econômico face à 

quantidade de vidas salvas e de crimes graves evitados. Após uma primeira fase 

de realização do projeto-piloto Tô de Boa no Paraná, será possível planejar, a 

partir das evidências construídas, a ampliação do escopo do projeto, propondo 

divisão de atribuições entre o governo federal e os demais entes federativos. 

Abaixo, segue a apresentação do Programa de Mediação de Conflitos. 

 

2.6 Programa de Mediação de Conflitos 

 

 O Programa Mediação de Conflitos (PMC) foi incorporado à Política de 

Prevenção Social à Criminalidade do governo de Minas Gerais em 2005, com a 

perspectiva de responder às demandas comunitárias de resolução pacífica de 

conflitos, acesso aos direitos fundamentais e promoção de uma cultura de paz 

em territórios vulneráveis à violência e à insegurança. Traz no seu escopo 

teórico-metodológico a experiência do Projeto de Extensão Universitária Polos 

de Cidadania, da Universidade Federal de Minas Gerais (LEANDRO e CRUZ, 

2011).  

Para o Programa Mediação de Conflitos uma sociedade mais 
organizada, com relações comunitárias e sociais fortalecidas, que atua 
de forma mais conectada e articulada, mobilizada em torno de objetivos 
comuns e consciente das fragilidades/problema e da possibilidade de 
criação coletiva de soluções para os seus conflitos, possui mais 
capacidade de enfrentamento às violências, de acesso aos seus 
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direitos e de proteção dos sujeitos que a compõem. (MINAS GERAIS, 
2014, p.34).  

A noção de relação e organização comunitária articulada pelo PMC 

provém principalmente dos conceitos e práxis apresentados a seguir: 

● Capital Social – compreendido como “a existência de relações de 

solidariedade e confiabilidade entre indivíduos, grupos e coletivos, 

inclusive a capacidade de mobilização e organização comunitárias, 

traduzindo um senso de responsabilidade da própria população sobre 

seus rumos e sobre a inserção de cada um no todo”. (MINAS GERAIS, 

2014, p.35 apud GUSTIN, 2005). 

● Rede Social Mista: “maneira de intervir junto às comunidades, 

apresentando as formas de associar e agir entre pessoas, grupos e 

entidades. Nessa dinâmica de rede, o relacionamento é horizontal e não 

hierárquico, as decisões são tomadas pelos participantes a partir de um 

consenso entre os componentes, apresentando características tais como 

a exigência de que os participantes estejam ligados em torno de um 

objetivo comum, que esteja aberta sempre às novas relações com outros 

indivíduos e participantes de outros grupos, que seja descentralizada, o 

que implica que as decisões são tomadas de forma participativa entre os 

envolvidos e ela ter uma auto-organização, ou seja, a ausência de 

hierarquia não significa que a rede funcione sem obediência às regras e 

princípios estabelecidos pelos envolvidos na mesma”. (MINAS GERAIS, 

2014, p.35). 

● Mobilização Social: “sensibilização de outras pessoas direta ou 

indiretamente envolvidas em conflitos na busca pela resolução da 

situação em pauta” ( MINAS GERAIS, 2014, p.35). 

● Pesquisa-ação: “espaço de interlocução onde os atores implicados 

participam da resolução dos problemas, com conhecimentos 

diferenciados, propondo soluções a aprendendo na ação.” (MINAS 

GERAIS, 2014, p.35 apud THIOLLENT, 2009). 

São essas práxis que orientam os Núcleo de Mediação de Conflitos 

Comunitários, a agirem estrategicamente no sentido de consolidar e efetivar os 

objetivos do PMC, a saber: 

(...) promover meios pacíficos de administração de conflitos em níveis 
interpessoais, comunitários e institucionais, que contribuam para 
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minimizar, prevenir e/ou evitar que estes se desdobrem em situações 
de violências e criminalidade (...) Na execução de suas ações, o PMC 
tem como objetivos específicos: aplicar e disseminar princípios e 
técnicas de mediação; favorecer o acesso a direitos; estimular a 
organização comunitária. (MINAS GERAIS, 2014, p.31)  

Com esse propósito, o PMC é deflagrado, inicialmente, em trinta e um 

territórios com altas taxas de criminalidade do estado de Minas Gerais, sendo 

doze em Belo Horizonte, doze na Região Metropolitana e sete no Interior. 

(MINAS GERAIS, 2014, p. 22). As ações deflagradas nesses territórios partiam 

das seguintes premissas: 

● Prevenção social à violência e à criminalidade – reconhece as “formas 

violentas de administração de conflitos que se desdobram em situações 

violentas e/ou delituosas de moradores dos aglomerados urbanos com 

altos índices de criminalidade violenta” e cria alternativas de proteção e 

“gerenciamento” para que não degenere em violência letal. (MINAS 

GERAIS, 2014, p. 34). 

● Acesso a direitos – “trabalha de forma efetiva para o alcance da 

autonomia, da emancipação e da responsabilização dos grupos sociais e 

dos sujeitos locais” (MINAS GERAIS, 2014, p.17); 

● Resolução pacífica de conflitos – pratica “a justiça como valor supremo de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 

solução pacífica das controvérsias” (LEANDRO e CRUZ, 2011 apud 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 

2008). 

 

Os princípios e técnicas de mediação utilizados tratam da liberdade de 

associação ou a livre adesão voluntária dos grupos sociais ao programa, o 

diálogo como dispositivo de pacificação e estabelecimento de acordo, promoção 

da cooperação entre pessoas e grupos sociais, de modo a mediar os interesses 

pessoais e coletivos. Reconhece rupturas e trabalha para restabelecer relações 

entre indivíduos, grupos e instituições. Considera a responsabilização das 

pessoas e grupos sociais pelas consequências pelos próprios atos, observada a 

condição de sujeito de direitos e a legalidade. Promove a autonomia, a 

emancipação e empoderamento dos grupos sociais e dos sujeitos locais para 

conquista de condição de exercerem o controle social sobre questões de seus 
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interesses Esse processo de dá pela organização comunitária (LEANDRO e 

CRUZ, 2011).  

O PMC é deflagrado a partir dos Centros de Prevenção Social à 

Criminalidade (CPC), espaços físicos localizados em territórios com altas taxas 

de homicídios e grande vulnerabilidade social. Esses centros abrigam as 

atividades dos núcleos de mediação de conflitos comunitários, protagonizadas 

por voluntários da comunidade (treinados para exercer a função de mediadores) 

e auxiliadas por uma equipe multidisciplinar (constituída por profissionais de 

ciências humanas e estagiários). As funções atribuídas, institucionalmente, aos 

mediadores e equipe multidisciplinar pela Secretaria de Defesa Social de Minas 

Gerais são: 

 

I - desenvolver atendimentos fundamentados na metodologia de mediação 
de conflitos e de orientação sobre direitos interpessoais e comunitários, junto 
a moradores de territórios com maior concentração de homicídios; II - 
formular, executar e avaliar ações e projetos visando à intervenção em fatores 
de riscos diagnosticados nos territórios atendidos; III – promover ações de 
sensibilização e capacitação de moradores dos territórios atendidos para 
atuar na solução pacífica dos conflitos; IV – desenvolver parcerias 
institucionais para o enfrentamento das diversas formas de violência e 
criminalidade diagnosticadas nos territórios de atuação; e V - empreender 
articulações institucionais para o fortalecimento de práticas de mediação 
comunitária como estratégia de prevenção à criminalidade, participação 
social e resolução pacífica de conflitos.” (MINAS GERAIS, 2014, p.02) 
 

 

Sobre os procedimentos realizados nos núcleos de mediação de conflitos 

comunitários, em regra, seguiam uma rotina de acolhimento, apresentação do 

PMC às pessoas ou grupos que buscavam atendimento, escuta qualificada do 

relato (queixa), coleta de dados complementares sobre o relato informado e 

avaliação do caso. Essa rotina era praticada por todos os núcleos do PMC, 

orientada por quatro eixos de atuação, desenvolvidos com o propósito de 

outorgar unicidade aos atendimentos e qualificar as práticas de mediadores e 

equipe técnica. 

O primeiro eixo é o atendimento individual. Trata-se de um evento 

primordial na acolhida das demandas vivenciadas pelos moradores dos 

territórios ou as violências decorrentes da falta de acesso aos canais formais de 

justiça e constitui-se na “porta de entrada” do programa. Após o acolhimento da 

demanda, a mesma é encaminhada para resolução. Quando envolve a 

mediação de conflito as partes são chamadas a dialogar e se conciliarem, o que 

pode acontecer em uma reunião apenas ou se prolongar por vários encontros de 
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mediação (registrados em ata). Se as partes em conflito entram em acordo, 

assinam um termo de participação em mediação de conflito. Se não houver 

acordo os mediadores encerram a mediação. Sejam quais forem os resultados 

desse processo, eles são constantemente monitorados, discutidos e avaliados 

pelos agentes e instituições envolvidas (MINAS GERAIS, 2014, p.32). O Eixo 2 

é o atendimento coletivo, onde se atende grupos e as demandas da comunidade, 

seguindo procedimentos semelhantes aos executados no eixo 1.  

O Eixo 3 se refere aos Projetos Temáticos, que são elaborados pela 

equipe multiprofissional que atua no projeto a partir do processo de discussão e 

avaliação permanente dos resultados alcançados pelo núcleo de mediação de 

conflito por meio do método pesquisa-ação.  São formuladas propostas para 

minimizar os problemas e as vulnerabilidades observadas.  

Por fim, o Eixo 4, projetos institucionais, que trata de propostas 

abrangentes a todos os territórios onde o PMC está presente. Em geral, são 

desenvolvidos para solucionar problemas que requerem, em muitos casos, a 

institucionalização das resoluções. Segundo o relatório das comissões técnicas 

e conceituais da PMC, existem três objetivos principais para a execução de um 

Projeto Institucional:  

● responder às demandas comuns a todas as comunidades, já que estas 

se relacionam com uma dada realidade de vulnerabilidade e exclusão 

social;  

● difundir a cultura de mediação, enquanto especificidade do Programa, 

principalmente nas comunidades atendidas;  

● integrar os atores que compõem o Sistema Estadual de Defesa Social 

MINAS GERAIS, 2014, p.33).  

Por fim, vale destacar a contribuição relevante da experiência do PMC na 

elaboração no modelo teórico conceitual do Tô de Boa, respectivamente aos 

conceitos (mediação de conflito, organização comunitária, participação, 

desenvolvimento sustentável, etc) e, principalmente, no tocante ao método 

proposto. A exemplo do PMC, o Tô de Boa privilegia a pesquisa-ação, 

metodologia que prima pela integração entre teoria e prática social, bem como 

pela dinâmica de pesquisa ancorada nas dinâmicas do território. Espera-se que 

nessa interrelação ocorra o aprimoramento da prática estudada como resultado 

do movimento sistemático no sentido de agir e de investigar a ação. Como foi 

comprovado pelo PMC, a pesquisa-ação tem se mostrado um método bastante 



25 
 

eficaz na análise de políticas públicas, pois nele planeja-se, executa-se, 

descreve-se e avaliam-se os resultados obtidos ao mesmo tempo em que se 

intervém  no território pesquisado. 
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III TÔ DE BOA  

 

O acordo BRA/15/009 firmado, entre o PNUD e o MJSP, por meio da 

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), visa contribuir com a 

implantação de ações de promoção do conhecimento sobre drogas, estudos, 

pesquisas e avaliações sobre violência, aspectos socioeconômicos e culturais, 

assim como ações de redução de oferta de drogas. Desse modo, propõe uma 

experiência piloto do projeto Trabalho Orientado de Desenvolvimento Econômico 

e Biopsicossocial para apoiar a disseminação da proposta. Segundo a SENAD, 

o projeto Tô de Boa buscará atender a dimensão do envolvimento de jovens com 

o narcotráfico, perspectiva que ainda não foi abordada pelas políticas públicas 

de drogas no Brasil no âmbito federal. A saber, o projeto “seguirá as premissas 

do desenvolvimento alternativo e sustentável para a redução da violência 

relacionada ao tráfico de drogas, por meio da utilização de projetos de 

desenvolvimento sustentável voltados para a redução da oferta de drogas em 

comunidades vulneráveis” (BRASÍLIA, 2020, p. 3). 

 

3.1 Redução da Oferta de Drogas 

 

 A redução da oferta de drogas no mundo é um desafio, de modo que as 

estratégias e tecnologias usadas para esse fim estão sendo ampliadas E é 

justamente neste cenário que está inserida, a partir de agora, a proposta do Tô 

de Boa, desse modo ele será contextualizado desde essa perspectiva. Segundo 

Silva (2013), desde 1996, com a pactuação do documento Estratégia 

Hemisférica Antidrogas, o Brasil vem procurando atuar na cooperação 

internacional na perspectiva do tratamento integral, multidisciplinar e equilibrado 

diante do complexo problema das drogas. É um momento marcado pela 

mudança no paradigma de atuação das políticas públicas da região que 

incorporam perspectivas e práticas que promovem estratégias que vão além da 

repressão.  

O Plano de Ação Hemisférico, que propõe a operacionalização da 

Estratégia Hemisférica Antidrogas, construído em 1997, é um marco nessa 

abordagem, pois visa fortalecer a construção de políticas e programas nacionais 

destinados à redução da demanda e da oferta de drogas nos países da região. 
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“No tocante à redução da oferta, especificou o campo de ação 
antidrogas como abrangendo todas as categorias de drogas – de 
origem vegetal, sintéticas e de uso farmacêutico… Previu ações na 
esfera de desenvolvimento alternativo, combate ao tráfico de armas e 
explosivos e confiscos de bens e produtos do narcotráfico.” (SILVA, 
2013, p.230 e 231).  

 

Esse movimento é condizente com a ampliação das evidências de que os 

problemas de abuso e tráfico de drogas são complexos e exigem a integração 

de diversos tipos de ação. Dessa forma, vem se ampliando a pesquisa e 

produção de tecnologias que contribuam com a criação de alternativas para 

reduzir a oferta de drogas.  

Segundo Silva (2013), a redução da oferta conta com diferentes campos 

de atuação, entre eles o controle de precursores químicos, onde alguns 

exemplos de ação são o cerceamento do acesso da indústria da cocaína às 

substâncias químicas que permitem o refino, o controle dos produtos 

farmacêuticos que operam efeitos no sistema nervoso central, entre eles 

analgésicos potentes, calmantes e antidepressivos, (onde a ilicitude costuma ser 

caracterizada por roubo, falsificação ou adulteração de receitas, visto que as 

substâncias são lícitas), a fiscalização de vias terrestres, aéreas e marítimas 

para identificação de cargas suspeitas de tráfico, assim como ações na área de 

inteligência e polícia comunitária. No Brasil, destaca-se a ação da SENAD, que 

atualmente também opera na gestão de ativos originários do tráfico de drogas e 

crimes conexos, bem como na formação e realização de pesquisas destinadas 

à elaboração de políticas públicas na área. Em relação à última destacamos a 

proposição do projeto Tô de Boa e sua experiência piloto (SENAD, 2021). 

A renovação da Estratégia Hemisférica sobre Drogas, promovida 

regularmente pela OEA aos países membros, como em 2020 (CICAD, 2020) às 

medidas relacionadas à redução da oferta no contexto da pandemia e da crise 

global, indica que: 

 
la adopción,  implementación y mejora de medidas integrales y 
equilibradas dirigidas a reducir la disponibilidad y el  tráfico ilícito de 
estas sustancias en mercados ilícitos, fortaleciendo los esfuerzos de 
interdicción, y  reducir la violencia y delincuencia asociada a estos, 
promoviendo el acceso y la disponibilidad de las  mismas para fines 
legítimos médicos y científicos, así como prácticas ancestrales, de 
acuerdo con la legislación nacional. (CICAD, 2020, p. 5). 
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 O documento ainda prevê que os estados membros avancem na 

proposição de projetos destinados ao desenvolvimento alternativo, integral e 

sustentável, incluindo estratégias de bem estar social e atenção focalizada, de 

acordo com as necessidades de cada território. Assim, o projeto Tô de Boa 

encontra-se apoiado em perspectivas validadas internacionalmente e faz parte 

dos esforços do Brasil de colocar em práticas estratégias reconhecidas como 

eficazes na abordagem do tema e responder aos desafios contemporâneos da 

oferta de drogas no mundo. Para isso, se faz necessário construir uma 

abordagem de desenvolvimento alternativo que responda às necessidades do 

país e dos territórios onde esse projeto será implementado. A seguir será 

apresentada a proposta do projeto Tô de Boa por meio dos seus objetivos, 

princípios e transversalidade. 

 

3.2 Objetivo do Projeto Tô de Boa 

 

Atuar nas condições de vulnerabilidade que podem influenciar na  

prevenção às violências, no envolvimento e cooptação de jovens pelo 

narcotráfico na perspectiva da redução da oferta de drogas por meio do 

fortalecimento das relações comunitárias e alternativas de geração de trabalho 

e renda. 

 

 3.2.1 Objetivos específicos 

 

● Desenvolver ações, a partir do diagnóstico do território, e construir um 

processo de monitoramento e avaliação do programa, com base na 

gestão intersetorial e interfederativa; 

● Realizar oficinas para jovens a partir da perspectiva do desenvolvimento 

alternativo, integral e sustentável e da economia solidária; 

● Atuar a partir da mediação de conflitos nas diferentes esferas de 

relações estabelecidas nas ações do projeto, a saber: interpessoal, 

grupal, comunitária e organizacional; 

● Mobilizar a comunidade e promover processos de participação na 

perspectiva de promover a sustentabilidade do projeto e o fortalecimento 

da rede de proteção no território; 
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● Promover um modelo de governança participativa por meio da 

horizontalidade, circularidade, transversalidade, solidariedade e 

democracia. 

 

3.3 Princípios e Transversalidade do Tô de Boa 

 

O projeto está organizado a partir de cinco princípios e uma 

transversalidade. Essa proposta visa dar visibilidade aos pilares teórico-

conceituais que sustentam a prática a ser implementada. Abaixo segue o 

diagrama do modelo teórico-conceitual e a apresentação de cada um dos 

elementos que o compõem.  

 

 3.3.1 Princípios 

Os princípios do projeto Tô de Boa são marcos orientadores da 

construção da proposta de ação para atuar nas condições de vulnerabilidade 

que podem influenciar na prevenção às violências e no envolvimento e 

cooptação dos jovens pelo narcotráfico, que são: intersetorialidade, 

territorialidade, participação comunitária, desenvolvimento alternativo, integral e 

sustentável e economia solidária. 

 3.3.1.1 Intersetorialidade  

Para Junqueira e Inojosa (1997) a intersetorialidade na gestão pública se 

caracteriza pela articulação de saberes e práticas no âmbito do planejamento, 

execução, monitoramento e avaliação de ações que visam alcançar, de modo 

sinérgico, a intervenção em situações complexas, que requerem promover 

desenvolvimento social e superação da exclusão de certas populações. O 

desafio da intersetorialidade está na resolução de questões consideradas 

públicas, articulando múltiplos atores, diversas competências técnicas e 

saberes. O maior desafio desse processo é construir práticas, estratégias e 

instrumentos compartilhados que evitem a segmentação e a dispersão dos 

setores envolvidos no decorrer da implantação de uma política ou projeto 

intersetorial.  

Desde a Constituição Federal de 1988, a descentralização passou a ser 

uma diretriz importante na gestão das políticas públicas no Brasil. Como efeito 
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da descentralização é desejada uma aproximação dessas políticas das 

especificidades locais e regionais. Assim, a descentralização induz a formação 

de estratégias que considerem condições heterogêneas que, quando são 

simultaneamente impulsionadas pelo princípio da participação popular, tendem 

a se aproximar das demandas locais (BRASIL, 2009).  

No contexto das políticas públicas sobre drogas identifica-se um esforço 

na (inédita) Minuta do Plano Nacional sobre Drogas (2021a) para promover 

orientações que contribuam na efetivação de práticas intersetoriais na 

perspectiva de criação de sinergias e processos de descentralização entre os 

entre federados e os diversos setores envolvidos com o complexo tema das 

drogas. Abaixo se destacam as recomendações que também nortearão o projeto 

Tô de Boa, sendo elas: 

 ● Dividir as competências entre os entes federativos, conferindo sinergia 

às ações da política de drogas por meio do planejamento e da 

coordenação interfederativa e intersetorial, através de um conjunto 

ordenado de princípios, regras, critérios e recursos materiais e humanos 

que envolvem as políticas, planos, programas, ações e projetos sobre 

drogas, incluindo-se nele, por adesão, os Sistemas de Políticas Públicas 

sobre Drogas dos Estados, Distrito Federal e Municípios.(BRASIL, 2021, 

p.09); 

● Garantir o caráter intersistêmico, intersetorial, interdisciplinar e 

transversal das ações de governo, mediante sua articulação do SISNAD 

com outros sistemas de políticas públicas brasileiros de natureza 

interfederativa, tais como o Sistema Único de Saúde - SUS, o Sistema 

Único de Assistência Social - SUAS, o Sistema Único de Segurança 

Pública - SUSP, entre outros (BRASIL, 2021, p.27); 

● Garantir o direito à assistência, a partir da visão holística do ser 

humano, por meio da implementação e manutenção da rede de 

assistência integrada, pública e privada, com tratamento, acolhimento 

em comunidade terapêutica, acompanhamento, apoio, mútua ajuda e 

reinserção social, à pessoa com problemas decorrentes do uso, do uso 

indevido ou da dependência do álcool e de outras drogas e a prevenção 

das mesmas a toda a população, principalmente àquelas em maior 

vulnerabilidade (BRASIL, 2021, p.30); 
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● Concretizar o PLANAD) na medida em que se apresenta como um 

instrumento de articulação intersetorial e interfederativa para o 

estabelecimento de objetivos estratégicos, metas e compromissos com 

prazos definidos para sua implementação (BRASIL, 2021, p.13). 

É possível indicar alguns fatores que costumam promover e facilitar a 

ação intersetorial. Entre eles destaca-se a formação compartilhada e a 

comunicação entre os atores, setores e níveis de gestão envolvidos, assim como 

o território. A promoção de estratégias de formação, como instrumento de 

aproximação e entrosamento entre gestores, equipes técnicas e demais atores 

arregimentados para colocar uma política pública em prática tem cumprido papel 

importante para criar a sinergia necessária entre eles. Seminários, cursos e 

oficinas podem cumprir a tarefa de: 1) integrar setores/atores e níveis de gestão; 

2) atualizar conhecimentos; 3) compartilhar de dúvidas, saberes, pontos de vista 

(CHIARI, 2018; CUNILL GRAU, 2005; INOJOSA, 2001; MONNERAT e SOUZA, 

2014). 

Como proposto pelos estudiosos da intersetorialidade (a saber, CHIARI  

2018; CUNILL GRAU, 2005; INOJOSA, 2001; MONNERAT e SOUZA, 2014), a 

colaboração intersetorial pode ser caracterizada como uma estratégia de gestão 

focada na articulação e na comunicação dos saberes, das potencialidades e 

experiências de pessoas, grupos e setores (governamentais ou não), orientados 

ao interesse público. Dessa perspectiva, o modo como se dá a comunicação, 

composta por instrumentos verbais e não verbais que facilitam ou dificultam o 

diálogo entre atores, setores e níveis de gestão precisa ser considerada. Há que 

se discutir as dinâmicas de comunicação externa e interna, isto é, aquela 

direcionada à veiculação e consolidação dos princípios, dos objetivos de uma 

política junto à sociedade (através do diálogo democrático, da mediação de 

conflitos e da reafirmação de compromissos) e a que enfatiza os procedimentos 

informativos de gestão, as demandas organizacionais e a estrutura 

governamental, articulada principalmente junto às partes conveniadas (entes 

federativos, gestores, equipe técnica, instituições, parceiros, etc.) via canais e 

discursos institucionais. Ambas devem estar alinhadas e serem tratadas como 

comunicação de interesse público. 

Em relação ao território cabe destacar a importância dos saberes 

empíricos para efetivação de uma prática intersetorial. Segundo Nascimento e 
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Melazzo (2013), bem como Reis, (2015) o princípio da intersetorialidade tem 

maior êxito quando constituído a partir da realidade de um território. Uma política 

intersetorial se constitui a partir de um problema em comum para diferentes 

atores, setores e níveis de gestão. O território é o ponto aglutinador destas 

sinergias. O que confere ao entendimento de intersetorialidade, como lembra 

Mendes e Akerman (2007) um compromisso não só com a articulação entre 

níveis e setores de governo, mas a criação de redes sociais e processos 

participativos envolvendo aqueles que se beneficiam das políticas públicas. É o 

território que anima e materializa os processos de integração, diálogo e 

construção de saber coletivo. Vale lembrar que os níveis de gestão federal e 

estadual, que costumam ter uma relação menos intensiva com o território têm 

muito a contribuir nesse processo, pois, em geral, têm potencial de instigar a 

compreensão e inserção das ações nos fatores macrossociais (definidores da 

agenda pública nos estados e no país), no ordenamento jurídico e institucional. 

Também, podem auxiliar na construção de soluções estruturais e de 

institucionalização das políticas, bem como na constituição de pactos nos 

diferentes níveis federativos para efetivá-las (INOJOSA, 1988). 

Uma prática intersetorial se constitui quando os diferentes atores, setores 

e níveis de gestão levantam uma questão comum, tomam o território como ponto 

de partida para o planejamento, execução, monitoramento e avaliação 

compartilhada e o fazem de modo participativo e corresponsável. O maior ou 

menor nível de sinergia em cada uma dessas etapas vai dizer sobre o quanto a 

proposta exercitou a intersetorialidade. Quanto mais problemas forem resolvidos 

de maneira democrática, contando com a participação ativa dos atores 

envolvidos no projeto e mais transparência ocorra na troca de informações, mais 

intersetorialidade será vivenciada. Não basta que o modelo teórico-conceitual da 

política a preveja, as práticas vivenciadas precisam ser pautadas pela 

participação e corresponsabilização entre os envolvidos para que haja 

intersetorialidade. Dessa forma, espera-se que a gestão do Tô de Boa contribua 

com a geração de soluções consensuais e favoráveis aos interesses e às 

necessidades das diferentes partes envolvidas, em especial dos participantes 

das ações deflagradas. 
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 3.3.1.2 Territorialização  

Em geral, as concepções de território e territorialidade formuladas na área 

de segurança pública correspondem à necessidade prática de se estabelecer 

uma “unidade territorial básica” para materialização de determinado plano, 

programa ou projeto. A depender da política pública, essa unidade pode 

abranger várias cidades, um município, um bairro ou vários. Qualquer que seja 

sua dimensão e população, a constituição dessas “unidades” tem se apoiado em 

premissas como a vulnerabilidade à violência e insegurança, os altos índices de 

violência letal, a presença de grupos e/ou atividades criminosas, entre outros 

indicadores da segurança pública. Nessa perspectiva, os territórios são definidos 

em conformidade com os problemas diagnosticados e/ou as soluções 

demandadas. 

Um estudo publicado pelo IPEA (2013) analisa como o conceito de 

território vem sendo empregado pelo Estado brasileiro em estratégias de 

intervenção, na abordagem territorial e no planejamento de políticas públicas. 

Percebe-se que essa dimensão vem sendo cada vez mais considerada na 

elaboração das políticas públicas. Abordagem que, de fato, permite entender 

melhor os contextos e ambientes onde o governo atuará, de maneira a produzir 

diagnósticos e resultados mais precisos. Porém, vale ressaltar que esse 

ordenamento técnico e estatístico operado tradicionalmente pelas políticas de 

Estado se desenrola sobre espaços concretos, ou como propõe Santos (2003) 

pelas práticas sociais que estabelecidas pelas pessoas e organizações que 

ocupam o espaço. São as relações estabelecidas na constituição das 

vizinhanças, das redes de trocas, de solidariedade, de conflito e de convivência 

que se constitui um território. Essa dinâmica gera o sentimento de pertencimento 

e oferece referências para construção das identidades (individuais e coletivas). 

Desse modo, compreende-se que o território se traduz como espaço das 

relações sociais e de poder, das forças produtivas, das representações 

simbólicas e construção da subjetividade. 

A integração dessas perspectivas possibilita a caracterização do território 

não apenas pela via do problema e da carência, mas também em função da sua 

potência, das capacidades positivas e construtivas presentes nele. Permite, 

desse modo, um enfrentamento à estigmatização de certas áreas. Destaca-se a 

importância do Projeto Tô de Boa atuar como “amplificador” das experiências 
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construtivas e gregárias do território onde acontecerá. Propõe, então, a 

promoção de um processo de territorialização que envolve: 1) conhecer e 

trabalhar com o potencial de mobilização social/comunitária pré-existente a 

implementação do projeto; 2) promover a sinergia da população local e das 

organizações em torno de tarefas complexas e de interesse comum; 3) fortalecer 

as experiências construtivas de modo a cercear atividades deletérias e 

criminosas; 4) identificar e fortalecer a rede de proteção social presente; 5) 

articular a rede de economia local na perspectiva da produção de solidariedade. 

Para tanto, mais do que caracterizar o território como espaço de governança, 

faz-se necessário compreendê-lo, propõe-se então: 

●  Identificar e caracterizar o grupo de pessoas que convivem nele; 

●  Compreender os conflitos decorrentes dessa convivência, bem como 

as estratégias empregadas na mesma; 

●  Conhecer como as pessoas do território se relacionam com o estado; 

●  Entender quais são as regras de convivência (explícitas e tácitas), 

identificando quem as estabelece, as obedece, as transgride, as 

modifica, as reproduz, quem ganha e perde, assim por diante. 

Ou seja, primeiro convém conhecer os fatores materiais, 

socioeconômicos, históricos, culturais, situacionais, religiosos, entre outros, para 

propor qualquer ação no território. Por ora, a mobilização social/comunitária será 

tratada como potencialidade a ser construída em uma abordagem que interpela 

o conceito de territorialidade como espaço vivido (Santos, 2003). 

 3.3.1.3 Participação Comunitária  

 

A Constituição Federal (1988) estabelece o direito dos cidadãos 

participarem na elaboração, gestão e controle das políticas públicas. A 

participação está salientada em diversos programas e políticas públicas como as 

da saúde, da segurança pública, da educação e da assistência social. Vários 

dispostivos que falam da participação popular foram reafirmados também nas 

Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas Municipais, considerado um 

avanço e uma conquista da sociedade civil. Desse modo, cabe a um projeto 

intersetorial considerar essa sinergia promovida pela Carta Magna. 

O incentivo à participação comunitária na esfera pública, através de laços 

de confiança e cooperação na comunidade, contribuem para uma gestão mais 

democrática e uma cidadania mais engajada civicamente. Promover a 
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participação comunitária leva à apropriação de conhecimento sobre o território 

em que se vive e ao reconhecimento de suas necessidades e, assim, os atores 

têm papel ativo frente às políticas públicas propostas pelos gestores. Dessa 

forma, a sustentabilidade dessas ações é fortalecida. 

Parece claro que o contato entre a sociedade civil e a administração 
pública, por intermédio da participação da comunidade na formulação, 
na implementação e na avaliação de ações governamentais, deve ser 
visto como um instrumento importante para a consolidação de relações 
de confiança entre os vários atores sociais, públicos e privados, 
contribuindo, portanto, para a acumulação de capital social. Os 
mecanismos participativos mais adequados para esse objetivo parecem 
ser aqueles que possibilitam uma interação permanente entre os 
diferentes segmentos da sociedade civil e, entre eles e as várias 
instâncias da administração pública, facilitando os processos de 
capacitação e de aprendizado coletivo e constituindo-se em 
instrumentos potentes para a formação de consensos e para a 
articulação de atores sociais. (BANDEIRA,1999, p.22) 
 

 

Desta forma, estimular a participação comunitária é fundamental, pois 

incrementa os espaços para o debate público sobre os problemas locais, 

ampliando assim os encaminhamentos sobre os interesses coletivos, rompendo 

isolamentos, ocupando espaços públicos e estimulando a coesão. Definir 

estratégias de resolução de conflitos e das insatisfações a partir de alternativas 

não violentas, possibilita estabelecer pactos de convivência solidários. O 

desenvolvimento sustentável e local está intrinsecamente vinculado à 

participação comunitária.  

Porém, essa interação democrática entre Estado e sociedade civil ocorre 

dentro de um contexto de profundas desigualdades no Brasil. Os direitos são 

distribuídos de maneira desigual e as estratégias para o acesso a eles tem uma 

cultura de forte apelo individual e de constituição de relações individualizadas 

com agentes do Estado. Sobre isto, Czajkwski (2007), diz: 

 

O público acaba sendo concebido como algo distante, fazendo com 
que as pessoas prefiram procurar outros canais, que não os 
tradicionais, caso desejem ter respeitados os seus direitos. O Estado, 
sob tal ponto de vista, nunca foi percebido como sendo o fruto dos 
interesses da coletividade, mas sim, como um ente sempre disposto a 
conceder favores aos seus apadrinhados políticos. (Czajkwski (2007) 

 

Dagnino (2002) explica que esta concepção está profundamente 

vinculada com aspectos históricos da formação cultural do Estado brasileiro, 

assentado no patrimonialismo, em contraposição a uma cultura universalista. 
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Esse elemento é um nó crítico quando se busca uma participação comunitária 

mais efetiva, pois, há uma concepção presente no senso comum que aquilo que 

é público é pertencente ao aparelho estatal e não a sociedade como um todo, à 

coletividade. Essa cultura aponta um desafio a ser superado: a valorização da 

sociedade civil e a importância da construção da legitimidade das ações estatais 

a partir do diálogo com ela. 

No campo da segurança pública há um hiato entre a participação 

comunitária e as instituições responsáveis por conduzir e operacionalizar esta 

política. Apesar de existirem esforços para romper esta distância, durante muito 

tempo considerou-se que o assunto segurança pública era restrito às polícias. 

Desenvolveram-se, inclusive, muitas desconfianças quando da ocorrência de 

aproximação, associando com relações promíscuas e prática de contaminação 

dessas instituições. Também, estão presentes em relação a esse tema a 

incorporação pela política da Doutrina da Segurança Nacional, desenvolvida 

entre 1967 e 1968 que ainda deixa marca na cultura organizacional, referendada 

pela Constituição Federal de 1967 e influenciada pela chamada "guerra fria" 

entre capitalismo e socialismo que se fazia presente no mundo naquele 

momento. 

Vale ressaltar que apesar de hoje, o país estar sob a égide da 

Constituição Cidadã, permanecem dificuldades relacionadas à participação 

popular junto a definições e acompanhamento da política de segurança pública.  

Simões (2009) destaca que, afora as experiências inovadoras de Segurança 

Pública Cidadã, o modelo tradicional construiu ao longo da história uma 

participação comunitária que pode ser sintetizada três formas: 

 

1) na condição de suspeitos e, posteriormente réus em processos 
criminais; 2) na condição de informantes, de colaboradores da polícia 
para levar uma denúncia, para dar informações, para dar informações 
sobre outros suspeitos e, potencialmente, réus; ou 3) como 
contribuintes para sanar a precariedade material que as polícias 
enfrentam, para arredar recursos junto à comunidade para doações. 
Estes são os três grandes modelos de "participação popular" na atual 
estrutura de segurança pública.  (Simões, 2009) 

 
 

Evidentemente, avanços estão acontecendo em relação ao tema, seja em 

relação a estruturação e qualificação das ouvidorias de polícia, seja na criação 

e estruturação de formas de participação comunitária, inclusive em forma de 

Conselhos de Política Pública (nas três esferas de governo). Importante, neste 
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momento, é grifar o quanto a participação comunitária tem a contribuir para que 

as ações do projeto Tô de Boa alcancem êxito em relação a criação de 

estratégias de geração de trabalho e renda e sustentabilidade da ação para além 

do financiamento em curso. Trata-se de construir relações sujeitos-sujeitos e 

processos de empoderamento que repercutem em novos horizontes e 

conquistas comunitárias que fortaleçam o enfrentamento às vulnerabilidades do 

território ao envolvimento e cooptação dos jovens pelo narcotráfico. 

Diante disso, a mobilização e participação comunitária têm como 

potencialidade: 1) fomentar a criação de vínculos comunitários através das 

oficinas e demais atividades promovidas no âmbito do projeto; 2) despertar o 

protagonismo social da população, principalmente dos jovens em situação de 

vulnerabilidade às drogas e violências; 3) envolver a comunidade na execução 

do Projeto Tô de Boa, estabelecendo um processo comunicativo transparente. 

Há ainda a possibilidade de utilizar a participação comunitária como instrumento 

analítico para compreender a dinâmica local do território e construir estratégias 

de sustentabilidade para o projeto.  

Mais detalhes sobre o modo como esse princípio vai se desdobrar nas 

práticas do projeto poderá ser encontrado na apresentação do modelo de 

governança, que será desenvolvido mais adiante.  

 3.3.1.4 Desenvolvimento Alternativo, Integral e Sustentável 

       Segundo Silva (2013) a perspectiva do desenvolvimento alternativo teve 

início com a experiência de promover recursos para que agricultores da 

Colômbia e do Peru mitigassem o cultivo ilegal da coca. A partir daí a Comissão 

Interamericana para o Controle de Abuso de Drogas propôs um modelo de 

desenvolvimento econômico alternativo para os Andes e o Caribe. Em 1997 deu-

se início a elaboração de um Plano Hemisférico que contemplasse essa 

perspectiva de enfrentamento ao tráfico, já explicitado anteriormente.  Naquele 

momento poucos países se interessaram sobre o tema. As ações ficaram 

restritas a países membros que tinham suas economias severamente afetadas 

pela produção de drogas ilícitas. Em 1999, o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) começou a apoiar programas e atividades de 

desenvolvimento alternativo e a assessorar a negociação desses países para 

reduzir dívidas internacionais em troca da implementação dessas ações. A 

autora relata que, apesar dos esforços desses países para integrar essa 
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proposta à perspectiva do desenvolvimento social sustentável, da proteção do 

meio ambiente e da geração de empregos produtivos, encontraram resistências 

na região. Porém, o debate sobre a proposta foi se ampliando na perspectiva de 

contribuir com uma visão mais integral sobre o problema da oferta de drogas. 

       No Brasil, embora tenha havido algumas ações de substituição do cultivo 

de cannabis no nordeste e de epadu (planta que pode ser usada para fabricar 

cocaína) na Amazônia, o tema não foi priorizado. Silva (2013) avalia que isso se 

deu pelos registros relativamente baixos desse tipo de prática no país. Apesar 

disso, o Brasil apoiou politicamente os projetos de substituição de cultivos e 

desenvolvimento alternativo nos países vizinhos visto que há interesse direto 

que os vizinhos diminuam sua vulnerabilidade à produção e tráfico de drogas. 

Posteriormente, o Brasil foi responsável por propor uma ampliação do conceito 

de desenvolvimento alternativo para “desenvolvimento preventivo e integral” 

como uma tentativa de congregar um número maior de atores envolvidos com a 

perspectiva na região. Porém, essa proposta ainda precisa constituir-se em uma 

prática concreta de acordo com a autora (SILVA, 2013). 

 Verifica-se um esforço na América Latina para desenvolver projetos que 

coloquem em prática perspectivas de desenvolvimento alternativo que 

respondam à complexidade do fenômeno da redução da oferta de drogas, não 

apenas na sua relação com o cultivo, mas também em relação ao tráfico. Essas 

experiências também vêm recebendo nomes como “Desenvolvimento 

Alternativo Urbano” ou “Desenvolvimento Alternativo Preventivo”. Esses 

esforços, animados pela ideia de desenvolvimento alternativo, foram integrados 

à agenda global de desenvolvimento por meio da proposta do "Desenvolvimento 

Alternativo, Integral e Sustentável”. (BRASIL, 2020). Termo que também é usado 

pelo atual Plano Hemisférico sobre Drogas (CICAD, 2021) 

 A realidade do Brasil em relação ao tema foi avaliada recentemente pelo 

Mecanismo de Avaliação Multilateral (MAM) da Comissão Interamericana para o 

Controle do Abuso de Drogas que monitora e avalia os avanços e os desafios 

enfrentados para implementação dos Planos de Ação Hemisférico sobre Drogas 

assumidos pelos países membros da OEA. As informações enviadas pelos 

Estados membros são analisadas por especialistas no tema. A última avaliação 

se deu entre os anos de 2018 e 2019 onde foram verificadas as áreas de 

fortalecimento institucional, redução da demanda, redução da oferta, medidas de 

controle e cooperação internacional. Esse relatório indica que o Brasil formulou 
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ações no sentido do desenvolvimento urbano sustentável para a coesão 

comunitária e à promoção do emprego nas populações urbanas, afetadas pelas 

atividades ilícitas relacionadas com o tráfico ilícito de drogas e os delitos conexos 

(CICAD, 2019). Desse modo, o relatório recomenda que o Brasil avance na 

promoção de ações de redução da oferta de drogas na perspectiva da 

formulação de programas de desenvolvimento alternativo, integral e sustentável. 

A Política Nacional sobre Drogas (PNAD), instituída em 2019, apresenta 

como uma de suas diretrizes a promoção de ações voltadas ao desenvolvimento 

sustentável tendo como estratégia a diminuição da vulnerabilidade econômica 

para enfrentar o envolvimento com o narcotráfico (Brasil, 2019a). Buscando 

implementar a PNAD e colocar em prática recomendações internacionais, a 

SENAD passou a buscar “modelos de programas ou projetos baseados no 

conceito do ‘Desenvolvimento Alternativo’, com o propósito de propor um projeto-

piloto que adaptasse esse conceito às premissas da Política Nacional de 

Drogas”. (BRASIL, 2020, p.2). Esse levantamento dá origem à construção do 

projeto Tô de Boa.  

Em relação às recomendações internacionais sobre as ações de 

desenvolvimento alternativo, integral e sustentável destacamos duas. A primeira 

é a da Comissão de Drogas Narcóticas (CND) do Escritório das Nações Unidas 

sobre drogas e Crime (UNODC), segundo o Ministério da Justiça e Segurança 

Pública (2020). A segunda e atual rodada de pactuação sobre drogas entre os 

estados membros da Organização dos Estados Americanos (OEA), por meio do 

Plano Hemisférico sobre Drogas, já mencionada anteriormente, que está em 

curso até o ano de 2025.   

O Plano de Ação propõe aos países membros adaptações às novas 

realidades que emergiram com a crise global e a pandemia da Sars-Cov-2, 

considera que as ações ilícitas e o tráfico de drogas foram estimulados nesse 

contexto e contribuem sobremaneira para o aumento da crise na saúde pública 

(CICAD, 2020a). O Plano propõe alguns objetivos e ações prioritárias 

organizadas em cinco pilares. Entre eles estão as medidas para controlar e 

combater o cultivo, a produção, o tráfico e a distribuição de drogas ilícitas e 

abordar as suas causas e consequências. Destaca-se aqui o objetivo número 

dez que se refere a formular, implementar e fortalecer programas de 

desenvolvimento alternativo a longo prazo, incluindo alternativas rurais e 

urbanas, programas de desenvolvimento alternativo integral e sustentável e, 
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quando pertinente, as leis e as necessidades de cada país, respeitando os 

direitos humanos Entre as ações prioritárias desse objetivo estão: 1) a 

formulação e execução de programas de desenvolvimento alternativo, integral e 

sustentável incluindo o desenvolvimento alternativo preventivo integral e 

sustentável, respeitando os  direitos humanos; 2) o intercâmbio sobre essas 

experiências e boas práticas de formação e execução de programas dessa 

natureza; 3) a promoção e a difusão dos resultados desse programas para as 

comunidades afetadas pela tráfico de drogas; formulação e fortalecimento de 

sistemas de monitoramento e avaliação com indicadores para medir a 

efetividade dos programas na redução do cultivo ilícito e melhoria do bem estar 

das comunidades; 4) fortalecimento da presença do estado nas regiões afetadas 

ou vulneráveis à presença da produção de drogas ilícitas e envolvimento com o 

tráfico de acordo com a realidade de cada país; 5) promoção da participação das 

comunidades locais, de acordo com suas necessidades e capacidades, nos 

programas de desenvolvimento alternativo integral e sustentável; 6) construção 

de iniciativas de cooperação inovadoras com o setor privado, a sociedade civil e 

as instituições financeiras internacionais com vista a estimular o emprego em 

regiões afetadas ou em risco para o cultivo e a produção de drogas e trocar 

conhecimentos sobre as práticas aprendidas (CICAD, 2020a).  

Visando a integração da proposta do projeto Tô de Boa aos esforços 

regionais e multilaterais de produção de tecnologias e enfrentamento da 

necessidade de construir alternativas para minimizar a oferta de drogas e 

integrá-la aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030, 

propõe-se a utilização do termo desenvolvimento alternativo, integral e 

sustentável para definir a proposta. A partir daqui, opta-se pela utilização desse 

termo. 

 3.3.1.5 Economia Solidária  

Buscando promover estratégias de desenvolvimento alternativo, integral 

e sustentável para reduzir o envolvimento e cooptação de jovens pelo 

narcotráfico faz-se necessário tratar de propostas que viabilizem saídas 

econômicas para a comunidade envolvida no projeto. Desse modo, cabe 

salientar que no PLANAD é destacada a importância de “promover formas 

coletivas de organização para o trabalho, redes de economia solidária e o 

cooperativismo, como forma de promover autonomia ao usuário ou dependente 
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de drogas egresso de tratamento ou acolhimento, observando se as 

especificidades regionais”. (BRASIL, 2021, p.14). Parte-se dessa orientação 

para expandir a compreensão sobre a necessidade do uso desse recurso 

considerando também populações e territórios que não têm necessariamente 

envolvimento com o uso de drogas, mas são vulneráveis tanto a ele como à 

cooptação para a atuação na rede econômica do narcotráfico. Dessa forma, 

apresenta-se a economia solidária com um princípio para constituir alternativas 

econômicas de geração de trabalho e renda. 

A economia solidária se caracteriza por um conjunto de atividades 

econômicas que tem uma forma de organização da produção, consumo e 

distribuição centrada na valorização do ser humano e na autogestão. O 

associativismo, a cooperação, a solidariedade, a sustentabilidade e o respeito 

aos direitos humanos são valores que a compõem, busca que as pessoas se 

tornem sujeitos. Dessa forma integra processos pedagógicos e de fomento ao 

protagonismo e ao desenvolvimento de capacidades locais, promove a 

mobilização e participação coletiva para a construção de alternativas 

econômicas que fortaleçam as condições de vida e criem estratégias de 

superação do isolamento e da fragilidade de pessoas e empreendimentos do 

território frente a um mercado de trabalho competitivo e, cada vez mais, 

excludente. Dessa forma, procura-se ampliar as condições de viabilidade e de 

sustentabilidade das iniciativas econômicas empreendidas. 

A economia solidária como política pública foi instituída em 2003, pela Lei 

10.683 no âmbito da estrutura administrativa do Ministério do Trabalho e 

Emprego, assim como o Conselho Nacional de Economia Solidária. Em 2019, 

com a extinção do Ministério do Trabalho pela Lei 13.844 (Brasil, 2019b), a 

Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) perdeu o status de 

Secretaria, passando suas atribuições ao Ministério da Cidadania, onde compõe 

a Secretaria de Desenvolvimento Social.  Dentre os programas sociais desta 

Secretaria, a economia solidária se insere como uma política de inclusão social 

e produtiva, com iniciativas para o fortalecimento de empreendimentos 

econômicos solidário: 

...as políticas de inclusão social e produtiva se dividem em rural e 
urbana. No contexto rural estão as ações de promoção da alimentação 
saudável, aquisição de alimentos da agricultura familiar e acesso à 
água. A área urbana conta com iniciativas para o fortalecimento de 
empreendimentos econômicos solidários e a qualificação profissional 
básica e continuada, bem como acesso ao microcrédito orientado por 
parte dos beneficiários do Bolsa Família. (BRASIL, 2021) 
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       Em dezembro de 2019, o Senado aprova o Projeto de Lei da 

Câmara (PLC137/2017) que cria a Política Nacional de Economia Solidária 

(PNES) e o Sistema Nacional de Economia Solidária (SINAES), além de 

regulamentar empreendimentos desse tipo, fortalecendo a economia solidária 

como estratégia de desenvolvimento local sustentável. Atualmente, o Projeto de 

Lei tramita na Câmara dos Deputados, como PL 6606/2019. No referido Projeto 

de Lei, estabelece: 

 

As diretrizes, os princípios e os objetivos fundamentais da Política 
Nacional de Economia Solidária integram-se às estratégias gerais de 
desenvolvimento sustentável, visando à promoção de atividades 
econômicas autogestionárias e ao incentivo aos empreendimentos 
econômicos solidários e sua integração em redes de cooperação na 
produção, comercialização e consumo de bens e serviços. (SENADO, 
2019, p.1) 
 

                 Esse documento contribui para destacar a relação entre a proposta 

da economia solidária e o desenvolvimento sustentável. Descreve as atividades 

que são consideradas como economia solidária, caracterizando os seus 

empreendimentos: 

 

A economia solidária abrange as atividades de organização da 
produção e da comercialização de bens e de serviços, da distribuição, 
do consumo e do crédito, observados os princípios da autogestão, da 
cooperação e da solidariedade, a gestão democrática e participativa, a 
distribuição equitativa das riquezas produzidas coletivamente, o 
desenvolvimento local, regional e territorial integrado e sustentável, o 
respeito aos ecossistemas, a preservação do meio ambiente, a 
valorização do ser humano, do trabalho e da cultura (SENADO, 2019, 
p. 1) 
 

       Como pode ser observado as iniciativas da economia solidária 

podem ser diversas, dentre as quais se destacam os coletivos formais e 

informais, associações, cooperativas de produção, de consumo solidário ou de 

serviços, organizações de grupos de crédito solidário, fundos rotativos e bancos 

comunitários, redes de empreendimentos, produtores e consumidores; grupos e 

clubes de trocas e mercados de trocas solidárias, com o uso da moeda social, 

de recuperação de empresas, através da autogestão, pelo estabelecimento de 

cadeias solidárias de produção, comercialização e consumo, pela organização 

econômica de comunidades tradicionais (quilombolas, povos indígenas, etc.), 

pelas cooperativas habitacionais autogestionária; grupos culturais, pela 

agroindústria familiar; entre outras iniciativas (GUAYÍ, 2012a). 
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A perspectiva da economia solidária também compreende a importância 

do respeito a diversidade de religiosidade, gênero, raça e etnia (GUAYÍ, 2012a). 

Desse modo, habilita-se como uma estratégia interessante para promover 

alternativas econômicas à juventude brasileira que estejam em condição de 

vulnerabilidade, envolvidas ou sob risco de envolvimento com o narcotráfico. 

O Estatuto da Juventude, instituído pela Lei n° 12.852/20, dispõe sobre 

os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de 

juventude e o Sistema Nacional de Juventude (SINAJUVE), propõe a promoção 

da autonomia e emancipação dos jovens, contemplando o direito à 

profissionalização, ao trabalho e à renda, e reconhecendo o direito ao trabalho 

decente, exercido em condições, remuneração e proteção social adequadas. 

Busca assegurar condições especiais de jornada de trabalho por meio de 

compatibilização entre horários de trabalho e estudo, promoção do estágio e 

aprendizagem, criação de crédito especial destinado a jovens empreendedores 

e proteção aos jovens contra a exploração e precarização do trabalho juvenil. 

Destaca-se, aqui, o direito à promoção de formas coletivas de organização para 

o trabalho, de redes de economia solidária e da livre associação.  Entende-se 

que os jovens devem ser considerados como sujeitos de direitos, entre os quais 

o direito ao trabalho associado.  

A economia solidária, em uma perspectiva distinta da “empregabilidade” 

e do “empreendedorismo”, cada vez mais distantes da realidade da maioria dos 

jovens em situação de vulnerabilidade, coloca-se numa perspectiva que busca 

contrariar a lógica do sistema de mercado capitalista, entendendo-se que as 

experiências de trabalho associado incorporam dimensões objetivas e 

subjetivas, de produção de novos valores e novas práticas sociais, de cunho 

emancipador nos processos de construção de liberdade e autonomia. Nesse 

horizonte, indica-se a necessidade de políticas públicas de economia solidária 

que contribua com a inclusão social e econômica e para o exercício da 

autogestão do trabalho, do território e de outras instâncias da vida social.  

       A economia solidária assim se caracteriza como uma estratégia de 

enfrentamento à exclusão social, à degradação das condições de trabalho e ao 

desemprego que retira as oportunidades de futuro dos jovens em situação de 

vulnerabilidade. Desta forma, tem um potencial de prevenção à violência, com 

capacidade de envolver jovens na construção de oportunidades com capacidade 

de gerar trabalho e renda que possibilitem uma alternativa de escolha ao 
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envolvimento com a criminalidade, com o tráfico de drogas e a violência. Por 

meio dela buscar-se-á uma perspectiva de inserção social e econômica, através 

de valores que se relacionam com a solidariedade e da ressignificação da vida 

em suas comunidades (GUAYÍ, 2012a). Nessa proposta, os resultados não se 

limitam à dimensão material de um empreendimento econômico, mas 

constituem-se como base de um novo modelo de desenvolvimento, socialmente 

justo, ecológico e sustentável. Que contribua para a superação da lógica da 

exclusão, da depredação da natureza, da concentração da renda, da riqueza e 

do poder, construindo aqui e agora um mundo mais justo, humano, sustentável 

e solidário. Sustentado nesta compreensão, o projeto Tô de Boa pode cumprir, 

também, um papel relacionado à geração de trabalho e renda associativa e 

autogestionária, por meio da economia solidária. 

 

 3.3.2 Transversalidade 

 

A transversalidade atua no modelo teórico-conceitual entre os princípios e 

ações, entre teoria e prática, tensionando seus limites para sustentar o 

fortalecimento das relações interpessoais, grupais, comunitárias e 

organizacionais. O projeto prevê o acolhimento das situações de conflitos e a 

construção de estratégias para lidar com elas. Desse modo, a mediação de 

conflitos não se restringe a uma atividade individual ou coletiva, mas transpassa 

o exercício cotidiano de tudo que é realizado no projeto, inspirando e 

direcionando o modo como a equipe do projeto se relaciona com os participantes, 

a comunidade e as instâncias interfederativas. A partir de agora é apresentada a 

compreensão de mediação de conflito, sob essa perspectiva transversal. 

 3.3.2.1 Mediação de Conflito 

A democratização do Acesso à Justiça é uma questão fundamental de 

efetivação dos direitos humanos e para a própria construção de um modelo de 

democracia, baseada na participação, empoderamento, protagonismo, 

emancipação social e corresponsabilidade na gestão dos conflitos. Esse ponto 

de partida ilustra a importância de processos que desenvolvam estratégias 

criativas de superação de obstáculos estruturais e outros de caráter subjetivo 

que, normalmente, estão presentes numa busca por justiça, outrossim, não 

menos importante, que o mesmo processo tenha como objetivo o fortalecimento 
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da cidadania, do protagonismo e empoderamento dos sujeitos envolvidos. 

Somado a isso, importante referir que esta primeira consideração vem ao 

encontro da Lei Federal nº 11.530/2007, principalmente, em seu artigo 3º, incisos 

II, III, X e XII, a saber: II - criação e/ou fortalecimento de redes sociais e 

comunitárias; III – promoção da segurança e da convivência pacífica; X – 

garantia de acesso à justiça, especialmente nos territórios vulneráveis; XII – 

observância dos princípios e diretrizes dos sistemas de gestão descentralizados 

e participativos das políticas sociais e resoluções dos conselhos de políticas 

sociais e defesa dos direitos (BRASIL, 2007). 

Salienta-se que a concepção de Justiça que estamos nos referindo não 

se restringe ou limita a uma prestação jurisdicional, pois ela deve estar 

entrelaçada e relacionada a uma visão ampliada sobre as relações sociais dos 

sujeitos, suas construções sociais objetivas e subjetivas e a busca por uma 

compreensão ampliada/aprofundada do conflito. 

Cappeleti (1988) ressalta em seu estudo sobre o Acesso à Justiça que há 

uma necessidade de alargamento e aprofundamento dos objetivos e métodos da 

moderna ciência jurídica. Esta afirmativa é corroborada e aprofundada por 

Vezzulla (2001), onde ele afirma que há um esgotamento das formas 

concentradas de solução de disputas, na lógica do Estado-Juiz. É preciso 

compreender que o monopólio do Estado com o Poder Judiciário em dizer o 

Direito não se contradiz com a possibilidade da sociedade e comunidades 

criarem e desenvolverem seus próprios mecanismos de resolução de disputas, 

informais, diretas ou triangulares, cujas decisões sejam obra dos próprios 

litigantes e, além de tudo, são formas primitivas de construção de consenso e 

justiça, anteriores até, às instituições do Estado moderno. 

A jurisdição moderna acaba por impor na sua atividade uma 

impessoalidade nas relações jurídicas e judiciárias, balizada na promessa de 

tratar a todos como iguais. A manutenção deste modelo tem gerado alguns 

efeitos, onde citamos alguns deles: 1) a desqualificação de qualquer 

manifestação jurídica que não seja a estatal, sendo a própria noção de justiça, e 

do acesso a ela, vinculada à legitimação do monopólio do Estado na distribuição 

do direito; 2) o fortalecimento de uma noção de justiça baseada na contraposição 

e procurando satisfazer os interesses conflitantes das partes envolvidas, numa 

perspectiva de "ganhar ou perder" a partir da decisão de terceiros; (3) a 

contribuição para o enfraquecimento do diálogo entre os indivíduos, gerando 
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relações menos solidárias e fraternas, deslocadas do contexto social; (4) 

desincentivo às pessoas a refletir sobre a complexidade dos conflitos, inclusive 

dos aspectos subjetivos, e de suas potencialidades para a transformação, 

desenvolvimento e crescimento dos sujeitos a partir das vivências singulares e 

coletivas. Aqui é importante nos deter e sublinhar a necessidade de desmistificar 

uma concepção, construída socialmente, de que o conflito é algo ruim; negativo 

e associado a algo que deve ser evitado. Importante a desconstrução dessa 

imagem negativa do conflito por uma compreensão do seu potencial 

transformador e de crescimento para os indivíduos e socialmente. Sobretudo, ter 

como pressuposto que trata-se de um fenômeno plural e de condição 

multidimensional, onde não é possível estabelecer um juízo negativo ou positivo 

ao conflito em si, mas, tão somente a reações ou respostas específicas que são 

dadas ao mesmo. 

Nestes termos, é condição para o fomento dos propósitos de um Estado 

Democrático de Direito assumir o pluralismo jurídico, o que, por decorrência 

lógica, pressupõe uma transformação do conceito de justiça, que absorve novas 

estratégias e princípios. Nesta perspectiva, tem-se na mediação, uma potencial 

ferramenta para política pública, como instrumento de acesso à justiça e 

construção de cidadania, inserindo-se como mecanismo privilegiado para a 

efetivação de um modelo de sociedade baseada em relações humanizadas e 

dialógicas. Assim, o acesso à justiça deve comportar uma concepção de 

desjudicializar a vida, abrindo espaço para novas formas de construir a 

realização da justiça, através de uma construção de sociedade com sujeitos 

capazes de colaborar com a reconstrução do tecido social, o empoderamento 

individual e a emancipação social, em detrimento de qualquer processo 

coercitivo. Como nos diz Santos (2007, p 57), “... o manejo de recursos mais 

participativos e transformadores é essencial para a promoção da ansiada justiça 

democrática de proximidade". 

O processo de mediação de conflitos caracteriza-se por ser um 

procedimento voluntário, pacífico e extrajudicial de resolução de problemas 

facilitado pelo mediador (a), com base no respeito e no sigilo de tudo que for 

apresentado ou falado. Vezzulla (2001), refere-se a um conjunto de princípios 

que devem estar presentes no processo de mediação, a imparcialidade do 

mediador, a isonomia entre as partes; a oralidade, a informalidade; a autonomia 
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da vontade das partes, a busca do consenso, a confidencialidade, a boa-fé dos 

participantes. 

Nas sociedades primitivas, a solução dos conflitos era feita dentro do 

próprio núcleo familiar e/ou na comunidade, onde seus próprios membros agiam 

como mediadores, com grande ênfase nas soluções consensuais. Com o 

surgimento do Estado, essa função passou ao Poder Judiciário, que se muniu 

de poder de coerção para dar efetividade às suas decisões como expressão do 

monopólio da produção e aplicação do Direito, características da modernidade. 

A sociedade contemporânea, contudo, vem passando por transformações e 

crises, com o reconhecimento e aparecimento de novos direitos e novos sujeitos 

de direito que se apresentam diante da expansão dos direitos sociais e da 

fragmentação das instâncias públicas, problematizando a questão do acesso à 

justiça. 

É bem verdade que nossa cultura privilegia o litígio e costuma tomar o 

conflito como algo negativo, esperando que a solução frente a ele parta de uma 

pessoa estranha à relação – o juiz com suas prerrogativas – que indica o que é 

certo e o que está errado, a verdade e a mentira, o ganhador e o perdedor. 

Assim, pensar outras formas de tratar os conflitos sociais implica, antes de tudo, 

uma mudança de perspectiva. A mediação vê o conflito como inerente às 

relações, encarando-o enquanto possibilidade de crescimento, diálogo, 

construção/reconstrução dos laços sociais, onde não há uma verdade a ser 

desvelada, mas percursos singulares que possibilitam diferentes olhares sobre 

as situações, permeados por vetores diversos que atravessam as relações. 

Torna-se, portanto, evidente a necessidade de se encontrar novas formas 

de gerir e mediar os conflitos em nossa sociedade, prevenindo violências e 

crimes e dinamizando a coesão e a integração social, como parte de uma 

conjugação que baliza iniciativas inovadoras e com perspectiva de construção 

de políticas públicas mais abrangentes de acesso à justiça e de segurança 

cidadã. 

Neste sentido, valorizamos o desenvolvimento e difusão da técnica de 

Mediação de Conflitos como metodologia de prevenção das violências e da 

criminalidade, assim como, ter como centralidade o fortalecimento dos vínculos 

sociais e comunitários. Compreende-se que esta ferramenta é, absolutamente, 

importante em regiões urbanas com altos índices de violências e criminalidade, 

onde historicamente o Estado ofereceu o acesso a um modelo de segurança 
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pública tradicional e repressivo, carente de uma atuação protagonista no campo 

da segurança de vários direitos fundamentais e sociais, formal e 

constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito à moradia, à educação, 

à saúde, à seguridade social, entre outros. 

Considera-se determinante para o êxito das práticas de mediação de 

conflitos, enquanto perspectiva de construí-la como uma política pública, a 

conjugação com outras duas vertentes de atuação dos seus agentes: educação 

popular em direitos humanos; o fortalecimento de redes comunitárias e 

institucionais. Estas duas vertentes de atuação devem direcionar as práticas da 

equipe no território, bem como, objetivar iniciativas que levem à constituição de 

parcerias estratégicas com órgãos fundamentais ao acesso à justiça. Por 

exemplo: a Defensoria Pública; instituições que compõem o sistema de 

segurança pública, como a Guarda Municipal e Polícia Militar; instituições que 

estruturam o sistema de proteção social básica, como a rede de assistência 

social, saúde e educação. Assim, a atuação deve construir e/ou fortalecer um 

conceito de ação territorial integrada como diretriz metodológica de atuação dos 

agentes (leia-se lideranças comunitárias com atuação no campo da construção 

de políticas públicas e/ou religiosas, entre outras) no local em que emergem os 

conflitos; a integração interinstitucional, intersetorial e interagencial dos demais 

serviços, projetos e políticas públicas que conformam o território. 
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IV PARTICIPANTES 

   

Os participantes do projeto são jovens de 12 a 24 anos, do bairro Cidade 

Industrial na cidade de Curitiba no estado do Paraná. Segue abaixo a 

sistematização da proposta teórico-conceitual que baliza a compreensão da 

população que integrará o projeto. 

 

4.1 Juventudes e Desenvolvimento Biopsicossocial 

 

    O Projeto Tô de Boa compreende a juventude como um fenômeno 

biopsicossocial. Essa concepção fundamenta, inclusive, o nome do projeto, um 

acrônimo de Trabalho Orientado de Desenvolvimento Econômico e 

Biopsicossocial por meio da Oferta de Alternativas, como já apontado 

anteriormente. Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010) ), nesse período 

da vida (dos 15 aos 24 anos), a incorporação de novos hábitos e 

comportamentos é uma característica das pessoas na sociedade 

contemporânea A exposição ao contato com o álcool, cigarro e outras drogas 

aumenta. Essa vulnerabilidade é agravada quando o acesso às drogas também 

se dá na perspectiva de busca de recursos financeiros. Nesse contexto, a 

inserção ou cooptação dos jovens no “circuito do tráfico” (como consumidor, 

intermediário ou fornecedor) é um grave problema a ser enfrentado na realidade 

brasileira e mundial. 

 O Relatório Mundial sobre Drogas 2020, produzido pela UNODC 

(MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ, 2020) registrou um aumento significativo 

no consumo de substâncias psicoativas na população jovem, indicando o acesso 

cada vez mais precoce a tais substâncias. No Brasil, o álcool  é a substância 

mais associada, direta ou indiretamente, a danos à saúde que podem levar os 

jovens à morte. Por outro lado, os dados da Segurança Pública registram o 

aumento no número de condenações, cumprimento de medidas socioeducativas 

e sanções legais aplicadas a jovens envolvidos com tráfico de drogas. Mesmo 

com a queda nas taxas de homicídios, o Atlas da Violência 2020 indica que 

jovens entre 15 e 29 anos representaram 53,3%  das vítimas de assassinato, 

sendo  75,7% das vítimas são jovens negros e negras, residentes em territórios 

vulneráveis à violência. 
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Essas informações demonstram a grande demanda da juventude por 

políticas públicas setoriais e de atenção integral.  Novaes (2009) aponta que a 

invisibilidade da juventude para questões específicas relacionadas à exclusão e 

inclusão social, marcaram o fim do século XX. Relata que a reinserção escolar e 

a capacitação para o trabalho ocupavam os debates sobre modos de construir 

antídotos contra a violência e os problemas sociais, sem considerá-los desde 

uma perspectiva dos direitos dos jovens. A partir dos anos 2000 outra 

perspectiva passou a ser proposta. Esse novo paradigma trata de reconhecer as 

marcas geracionais comuns que aproximam as mais diversas formas de viver a 

juventude. Dessa forma, é proposto o uso do termo juventudes. 

Utilizar a idade como marcador da passagem do tempo é uma prática da 

cultura ocidental para monitorar, avaliar e por vezes controlar o desenvolvimento 

a partir de parâmetros de normalidade, bem como medir como as pessoas 

aprendem e se transformam (SATO e VALSINER, 2010). Apesar de produzir 

ações importantes, como a formulação de políticas públicas para um grupo 

específico da população, essa dimensão tem alguns limites.  Segundo Lyra e 

Moura (2000), as compreensões sobre desenvolvimento humano têm duas 

fortes vertentes, a que considera o desenvolvimento humano como um produto 

da sucessão de determinados estágios, entre eles a juventude, e a que o 

considera como processo de mudança. Segundo as autoras, um importante 

desafio para aqueles que colocam em análise o desenvolvimento humano é a 

integração dessas perspectivas.  

A divisão da experiência humana em estágios ordenados dá ênfase a 

transformações biológicas. A dimensão biológica integra o processo de 

compreensão da experiência de desenvolvimento humano, porém é mais 

complexa e não se restringe a ela. Destaca-se a dimensão afetiva, que é 

considerada como a primeira manifestação psicogenética do ser humano, 

precedendo a cognição. A expressão afetiva à medida que é integrada a certa 

produção de sentido pertencente a um tempo histórico proporciona, 

posteriormente, o desenvolvimento da cognição (WALLON, 1946,1975). 

Desse modo, para compreensão da juventude não basta definir uma faixa 

etária. Segundo Wallon (1946, 1975) os momentos da vida não são 

necessariamente ordenados, como se a pessoa transitasse, em uma linha reta 

e ascendente, sendo essa uma metáfora do seu processo de desenvolvimento 

humano. Para o autor, o desenvolvimento humano se caracteriza por crises e  
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processos bruscos de deslocamento. Desse modo, a compreensão do 

desenvolvimento humano desde uma perspectiva biopsicossocial e também 

precisam partir da análise dos pontos críticos de mudança para compreender as 

diferentes estratégias utilizadas para que apareçam as estruturas observadas.  

Propõe-se, então, compreender o processo de desenvolvimento humano 

a partir da análise das suas relações e pautar-se sobre a perspectiva da 

integralidade. Desde essa perspectiva cabe considerar dimensões relacionadas 

às funções psicológicas superiores relacionadas ao  pensamento, intelecto, 

cognição, afetos , corporeidade, entre outras (VIGOTSKY, 1931, 2015). Cabe 

destacar a importância que essa perspectiva tem de contribuir com a superação 

de compreensões equivocadas das populações vulneráveis que promovem 

discursos estigmatização e preconceito. Aportes teóricos-conceituais que 

culpabilizam a população empobrecida pelas dificuldades relativas aos próprios 

processos de desenvolvimento não respondem ao desafio de promover 

desenvolvimento alternativo, integral e sustentável. Cabe destacar que esse tipo 

de culpabilização ainda não foi superada e que ao atuar junto a essas 

populações é preciso enfrentar esse problema. Desse modo, é importante 

afirmar que “o desenvolvimento humano envolve a busca do desenvolvimento 

de capacidades dos indivíduos e a garantia das oportunidades, para que essas 

capacidades sejam aplicadas na prática.”(FREIRE, 2016, p. 46). 
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V MODELO INSTITUCIONAL DE GOVERNANÇA E PLANO DE 

ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL 

 

A construção de políticas públicas e suas diferentes fases, destacadas em 

seu ciclo de formulação, implementação, monitoramento e avaliação, desafia a 

gestão pública estatal e não estatal a relacionar-se com um método de 

governança que considere a dimensão policêntrica da sociedade, formada por 

uma multiplicidade de atores sociais, institucionais e políticos que influenciam 

neste processo. As perspectivas teórico-conceituais apresentadas até aqui 

apontam para uma organização participativa que também precisa estar refletida 

na proposta de governança do projeto. A partir de agora será apresentado esse 

modelo institucional e de governança e o plano de articulação intersetorial que 

visa apresentar os atores que integram o projeto-piloto Tô de Boa, suas 

competências e a proposta de fluxo de atividades compartilhadas entre eles para 

viabilizar a gestão intersetorial e interfederativa. 

 A governança pública participativa, enquanto conceito e suas formas de 

arranjos institucionais é uma estratégia política e administrativa de governar e 

gerir o que é considerado de interesse público e relaciona-se com os avanços 

dos processos democráticos. O Brasil possui importantes referências de marcos 

legais a partir da Constituição Cidadã de 1988, onde foi consagrada a 

participação social. Em especial nos artigos 198, 204 e 206 que sustentam a 

criação de Conselhos compostos por atores representantes do aparelho de 

Estado e de segmentos não estatais, onde os mesmos possuem um papel de 

elaboração, deliberação, monitoramento e avaliação das políticas públicas. 

Exemplos disso são os Conselhos como os da Saúde, Assistência Social e 

Educação, entre outros. 

 Nesse processo histórico de construção de requisitos para assegurar 

políticas públicas está presente a construção de um modelo de Estado e 

democracia o que, evidentemente, são processos inacabados, assim como os 

seus conceitos, como afirma Giovanni (2009): 

 
(…) o conceito de políticas públicas é um conceito evolutivo, na medida 
que a realidade a que se refere existe num processo constante de 
transformações históricas nas relações entre estado e sociedade, e 
que esta mesma relação é permeada por mediações de natureza 
variada, mas que, cada vez mais estão referidas aos processos de 
democratização das sociedades contemporâneas. (GIOVANNI, 2009, 
p.6  



53 
 

  

A governança pública participativa desponta como um importante arranjo 

institucional para a operacionalização dos princípios democráticos, pois ao 

reafirmar os valores da democracia, da cidadania e do interesse público. 

Possibilita a ampliação dos mecanismos de participação nas instâncias de 

deliberação do Estado e a incorporação de ações transparentes e 

compartilhadas. Fomenta relações de escuta ativa, diálogos, trocas, produção 

de conhecimento e decisões que orientam rumos da política pública, produzindo 

corresponsabilização entre os atores envolvidos, longitudinalidade e 

sustentabilidade das políticas públicas. 

 A governança participativa visa promover o aprofundamento do 

engajamento democrático por meio da participação ativa dos envolvidos nos 

processos de gestão, considerando os atores institucionais estatais (em suas 

diferentes dimensões e esferas) e não estatais. Para isso, a participação deve 

ser construída para ser efetiva e não apenas receptiva ou contemplativa, 

assentada em uma concepção de respeito aos olhares heterogêneos sobre os 

fenômenos, considerando os desafios e potenciais da pluralidade de 

representações, garantindo a transversalidade e composição entre diferentes 

saberes. Dessa forma, a proposta de governança do projeto Tô de Boa pretende 

valorizar o protagonismo expressado nas juventudes, LGBTQI+, negros, 

mulheres, garantindo também os saberes empíricos, que por meio da promoção 

e valorização dos encontros intergeracionais no território, acolhem também os 

saberes dos idosos e da ancestralidade dos participantes do projeto. 

 Esta perspectiva de construir espaços plurais de representações com o 

objetivo de reinventar formas de gestão na busca por qualificar a política pública 

e aumentar a legitimidade democrática propõe-se “a criação de condições 

favoráveis para que as interações entre os diversos atores sociais, 

imprescindíveis para lidar com a diversidade e a complexidade das sociedades 

contemporâneas, possam acontecer, e pontes de entendimento possam ser 

construídas” (FREY, 2004, p.120). 

 Assim, a governança do projeto está alicerçada na interação direta, ativa 

e altiva entre governo e representações sociais compartilhando a 

responsabilidade por tomadas de decisões sobre os problemas públicos. Para 

isso os valores que orientam as práticas de governança são a construção de 

relações democráticas e participativas, assim como de solidariedade entre os 
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pares, compreendida aqui pela igualdade, reciprocidade e cuidado nas 

interações sociais e institucionais que serão desenvolvidas. Esses valores se 

expressam a partir de uma prática de gestão horizontal, que aposta em uma 

estrutura menos rígida de organização, apostando em mais autonomia e 

protagonismo dos atores na tomada de decisões, bem como, o envolvimento do 

conjunto da equipe na tomada de decisões de caráter estratégico, aumentando 

o coeficiente de responsabilidade na operacionalização das ações. 

Complementarmente, entende-se como necessário construir ações que 

promovam a circularidade, ou seja, os atores são convocados a alternar papéis 

e compartilhar saber exercitando nas ações cotidianas processo de respeito, 

reconhecimento e empoderamento.  

Políticas públicas intersetoriais exigem arranjos institucionais e de 

governança inovadores, onde destaca-se a necessidade de operar a partir de 

valores como transversalidade e na integração sistêmica entre políticas sociais. 

No caso do projeto Tô de Boa, esses valores precisam ser fomentados e 

compartilhados, sobretudo entre as áreas da educação, cultura e 

desenvolvimento social/econômico, além da segurança pública, como forma de 

promoção de direitos e prevenção das violências e da criminalidade. Além do 

reconhecimento de que o fenômeno das violências e criminalidade é multicausal 

há que se desenvolver competências para o enfrentamento de suas 

consequências junto aos atores envolvidos, A solução não pode ser de 

responsabilidade exclusiva dos órgãos de segurança pública. Portanto, estarão 

presentes no processo de gestão a construção da democracia, participação, 

intersetorialidade, solidariedade, horizontalidade e circularidade, com 

valorização da sustentabilidade dos ambientes e materiais, tendo um 

organograma baseado num processo circular. 

Esse modelo de governança buscará implementar dispositivos de 

encontro, apresentados mais adiante, pactuação e co-responsabilização entre 

os atores interfederativos e intersetoriais envolvidos com o projeto-piloto Tô de 

Boa. Para isso estão sendo mobilizadas representações institucionais dos 

diversos interlocutores do projeto: MJSP/SENAD, PNUD, Guayí, Governo do 

Estado/Secretaria de Segurança Pública, por meio do Núcleo Estadual de 

Política sobre Drogas e representante da administração regional da cidade de 

Curitiba. Cabe destacar que há um esforço da equipe envolvida para que a partir 

da segunda etapa da execução do projeto, que envolve o diagnóstico do 
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território, outras representações institucionais estatais e não governamentais, 

bem como representantes das comunidades que compõem o bairro Cidade 

Industrial. Abaixo é apresentado um diagrama que visa sistematizar a proposta 

apresentada: 

 Figura 2 - Modelo de Governança Projeto-Piloto Tô de Boa 

 

Pretende-se que, a partir desse desenho de governança pública 

participativa que promove a interação entre os agentes do projeto, comunidade, 

instituições públicas estatais e não estatais, seja aumentas as chances de dar 

as respostas que são exigidas pelo projeto, a saber: a) apresentar perspectivas 

educacionais e profissionais; b) oferecer oportunidades de geração de trabalho 

e renda; c) fortalecer a autoestima em busca de identidade e reconhecimento; d) 

fortalecer elementos psicossociais que aumentem a capacidade de tolerância à 

frustração; e) fortalecer vínculos familiares, da comunidade e da rede de apoio; 

f) constituir uma dinâmica capaz de incidir na mediação de conflitos e uma 

convivência pacífica. 
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5.1 Plano de Articulação Intersetorial  

  

 A partir de agora é apresentada a estratégia de gestão intersetorial e 

interfederativa para operacionalização do modelo de governança do projeto Tô 

de Boa. Desse modo, descrevem-se os níveis de gestão envolvidos, os atores 

que o compõem, suas competências e o fluxo de atividades para promover a 

participação considerando os valores do modelo institucional e de governança 

apresentado. 

 5.1.1 Nível Federal 

 

 No nível federal contamos com a participação de atores que integram o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de 

Política sobre Drogas e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 

parceiros na proposição e financiamento do projeto-piloto Tô de Boa. Abaixo a 

descrição das competências desses atores interfederativos. 

 5.1.1.1 Ministério da Justiça e Segurança Pública 

 5.1.1.1.1 Competências 

Destacam-se, a seguir, as competências do MJSP que se relacionam de 

modo explícito com o objetivo do programa Tô de Boa: 

● Defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias 

constitucionais;  

● Coordenação do Sistema Único de Segurança Pública;  

● Execução da política sobre drogas 

● Combate a infrações penais em geral, com ênfase em corrupção, crime 

organizado e crimes violentos;  

● Coordenação e promoção da integração da segurança pública no território 

nacional, em cooperação com os entes federativos;  

● Construção de planos e programas integrados de segurança pública entre 

a esfera federal, estadual, distrital e municipal para prevenir e reprimir a violência 

e a criminalidade (Brasil, 2019). 
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 5.1.1.2 Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) 

 

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas integra o MJSP e 

juntamente com outros órgãos Federais, Estaduais e Municipais constitui o 

Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas (SISNAD).  

5.1.1.2.1 Competências 

Segundo o Decreto Nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, as competências 

da SENAD são: 

● Executar as políticas sobre drogas relacionadas com a redução da oferta 

e a repressão da produção não autorizada e do tráfico de drogas; 

● Supervisionar e articular as atividades de capacitação e treinamento no 

âmbito de suas competências; 

● Subsidiar e supervisionar, de acordo com a Política Nacional sobre 

Drogas atividades relativas à definição, à elaboração, ao planejamento, 

ao acompanhamento, à avaliação e à atualização das políticas públicas 

sobre drogas; 

● Gerir o Fundo Nacional Antidrogas e fiscalizar a aplicação dos recursos  

● Firmar contratos, convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres 

com entes federativos, entidades, instituições e organismos nacionais e 

propor acordos internacionais; 

● Atuar como secretaria-executiva do Conselho Nacional de Políticas sobre 

Drogas; 

● Analisar e propor atualização da legislação pertinente à sua área de 

atuação; 

● Executar ações relativas à gestão de ativos, objeto de apreensão e 

perdimento em favor da União, oriundos da prática de crimes;           

● Organizar informações, acompanhar fóruns internacionais e promover 

atividades de cooperação técnica, científica, tecnológica e financeira com 

outros países e organismos internacionais, mecanismos de integração 

regional e sub-regional que tratem de políticas sobre drogas na sua área 

de atuação;  

● Estimular estudos, pesquisas e avaliações sobre a oferta de drogas lícitas 

e ilícitas, suas causas e suas consequências.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.662-2019?OpenDocument
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 5.1.1.3 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

O PNUD tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento humano, o 

combate à pobreza e o crescimento do país nas áreas prioritárias. No projeto Tô 

de Boa atua como parceiro do MJSP/SENAD por meio da Unidade de 

Governança e Justiça para o Desenvolvimento.  

 

5.1.2 Nível Estadual  

 

Nesse nível conta-se atualmente com a participação da Secretaria 

Estadual de Segurança Pública como parceira na gestão interfederativa do 

projeto. Destaca-se a participação do Núcleo de Políticas sobre Drogas. Nesses 

primeiros dias de realização do projeto foi possível pactuar processos, com a 

intermediação desse Núcleo, onde já foi identificada a necessidade de ampliação 

dos atores envolvidos nesse nível da gestão interfederativa. Foi solicitado à 

Secretaria a inserção ordinária de um ponto focal do Centro de Análise 

Planejamento (CAP) e Estatística, que realiza o levantamento, compilação e 

análise das informações relacionadas à segurança pública a partir de uma 

primeira reunião já realizada.  O objetivo é criar uma interface com a área para 

promover um trabalho compartilhado na produção do diagnóstico do território, 

monitoramento e avaliação do projeto. Outro ponto focal está no Núcleo de 

Acompanhamento de Contratos e Convênios, que esteve presente na primeira 

reunião de pactuação interfederativa. 

 5.1.2.1 Secretaria Estadual da Segurança Pública do Paraná 

Destaca-se as competências da Secretaria Estadual da Segurança 

Pública (PARANÁ, 2021) que se relacionam com o objetivo do projeto Tô de Boa 

a seguir. 

 5.1.2.1.1 Competências: 

● garantia dos direitos concernentes à vida, à liberdade e à 

propriedade e o provimento da segurança pública em geral, através 

da utilização de pessoal técnico profissionalizado e equipamentos 

especializados; 
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● prevenção, investigação e repressão dos ilícitos penais e atos 

antissociais, isoladamente ou em articulação com o Governo 

Federal; 

● adoção da filosofia de respeitar e bem servir ao público, como setor 

responsável pela prestação de serviços a nível de indivíduo e de 

comunidade; 

● agilização para a liberação dos recursos financeiros necessários 

ao ininterrupto custeio, bem como, para investimentos nos órgãos 

que compõem o sistema de segurança pública; 

● coordenação e a inspeção das unidades programáticas, na capital 

e no interior do Estado, visando à ação harmônica, integrada e 

eficiente; 

● realização de pesquisas e estudos na área das Ciências Penais; 

● manutenção de instituições de ensino para a formação, 

aperfeiçoamento e especialização dos seus recursos humanos, 

enfatizando as modernas técnicas de aprendizagem técnico-

profissional e científica; 

● exercício do controle operacional sobre todos os meios de 

policiamento ostensivo; 

● celebração de convênios com vistas à captação de recursos para 

complementação dos encargos da segurança pública, para o 

desenvolvimento de pesquisas e estudos destinados à adoção de 

novas técnicas operacionais e de identificação humana; 

● organização da comunidade, visando à interação com os órgãos 

de Segurança Pública. 

 

  5.1.2.2 Núcleo Estadual de Política sobre Drogas 

O Núcleo Estadual da Política sobre Drogas integra a Secretaria de 

Segurança Pública do Paraná.  

 5.1.2.2.1Competências: 

● planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades de 

redução da demanda de drogas no território paranaense; 

● planejamento, articulação, negociação e coordenação dos planos e 

programas da política estadual antidrogas, destinados à sistematização, 

ao desenvolvimento e à divulgação das ações relacionadas à redução do 
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uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas, em obediência às 

diretrizes do Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas e do Conselho 

Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas; 

● consolidação da política estadual antidrogas, observadas as diretrizes do 

Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas e do Conselho Estadual de 

Políticas Públicas Sobre Drogas; 

● definição de estratégias e elaboração de planos e de procedimentos para 

o alcance das metas propostas na política estadual antidrogas, bem como 

o acompanhamento da execução dessa política, na sua área de 

competência; 

● promoção, mediante convênios ou acordos, e fortalecimento de parcerias 

com instituições, que visem a cooperação técnica e captação de recursos 

financeiros para o desenvolvimento de projetos e programas na área de 

redução da demanda de drogas; 

● promoção das ações municipalizadas, estimulando a criação, o 

fortalecimento e o intercâmbio dos Conselhos Municipais Antidrogas, 

assim como o treinamento de seus integrantes; 

● aprovação, promoção e supervisão da realização de estudos, pesquisas, 

cursos, seminários, congressos, fóruns, palestras e publicações 

sistemáticas de temas relativos à redução do uso, abuso e dependência 

de substâncias psicoativas; 

● manutenção, de forma atualizada, da documentação e da legislação 

pertinente à redução da demanda de substâncias psicoativas; 

● realização de cursos de formação e de capacitação para profissionais de 

órgãos e entidades paranaenses que atuam na área da redução da 

demanda de substâncias psicoativas; 

● organização e realização de campanhas, através dos meios de 

comunicação, de forma a difundir conhecimentos e conscientização de 

assuntos relacionados à redução da demanda de substâncias psicoativas; 

● proposição de normas para a realização de campanhas de orientação e 

conscientização para a prevenção do uso abusivo de substâncias 

psicoativas; 

● armazenamento, validação, processamento e difusão de dados e de 

conhecimentos sobre redução da demanda de substâncias psicoativas, 

que contribuam para o intercâmbio com instituições científicas, para a 
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integração das políticas públicas relativas ao tema e para a informação e 

mobilização da sociedade; 

● fomento ao intercâmbio com outras instituições e organizações 

congêneres internacionais, nacionais e municipais, com a finalidade de 

desenvolver projetos na área da redução da demanda de substâncias 

psicoativas, bem como o acompanhamento de projetos em 

desenvolvimento pelos diversos centros de excelência na matéria tratada; 

● implementação de procedimentos para captação, mobilização e 

capacitação de voluntários para atuarem como agentes multiplicadores 

na matéria tratada; 

● acompanhamento e avaliação da gestão dos recursos direcionados ao 

desenvolvimento de projetos e programas na área da redução da 

demanda de substâncias psicoativas;  

● desempenho de outras atividades correlatas (PARANÁ, 2021 a). 

  

A articulação realizada até o momento com o Núcleo Estadual do Política 

sobre Drogas aponta um outro representante relevante a ser integrado ao 

processo institucional e de governança: a Secretaria de Justiça, Família e 

Trabalho do Paraná. Já existe uma agenda pactuada para dar início ao trabalho 

conjunto e identificar que órgão da Secretaria integrará o projeto Tô de Boa. 

Porém ainda não é possível descrever as competências desse ator no nível 

estadual.  

 

 5.1.3 Nível Municipal 

 

Cabe destacar, que o MJSP por intermédio da SENAD já solicitou 

formalmente a participação do nível municipal, assim como a SESP PR vem 

empreendendo esforços para articulação local. Desse modo, já há uma agenda 

pactuada para inserção do nível municipal no processo de gestão do projeto. No 

momento a agenda está pactuada com a administração regional do bairro Cidade 

Industrial. Existe a expectativa de que, a partir desse contato, outros atores do 

ente municipal venham a se integrar na gestão interfederativa. Eles serão 

identificados ao longo do processo de diagnóstico do território.  
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 5.1.3.1 Administração Regional do Bairro Cidade Industrial 

 

O município de Curitiba é dividido administrativamente em dez regionais.  

Uma delas é responsável pelo bairro Cidade Industrial, onde o projeto Tô de Boa 

será implementado. Abaixo são apresentadas suas competências. 

5.1.3.2 Competências: 

● Operacionaliza das atividades descentralizadas da prefeitura; 

● Integração das atividades descentralizadas; 

● Controle das atividades descentralizadas (CURITIBA, 2021). 

Após descrever os níveis de gestão envolvidos, os atores que o compõem 

e suas competências serão apresentados o fluxo de atividades proposta para a 

articulação intersetorial e interfederativa de acordo com os valores do modelo 

institucional e de governança assumido. Cabe lembrar, que o projeto-piloto Tô 

de Boa tem duas dimensões, a implementação do projeto e a construção de uma 

análise que viabilize a proposição de uma política pública interfederativa e 

intersetorial. Propõem-se, então, três grupos: gestão interfederativa, gestão 

comunitária e gestão do projeto-piloto que serão apresentadas a seguir. 

 

 5.1.4 Grupo de Gestão Interfederativa 

 

Inspirada na proposta do programa Fica Vivo, o Grupo Gestor de Ações 

Estratégicas tem o papel de promover a articulação interfederativa e intersetorial 

do projeto. Esse grupo será integrado pelo ponto focal dos órgãos 

governamentais, a saber: MJPS/SENAD, SESP PR/ Núcleo de Drogas, SESP 

PR/CAP, SESP PR/ Núcleo de Acompanhamento de Contratos e Convênios, 

Secretaria de Justiça Família e Trabalho, representante do município de Curitiba. 

Assim como a entidade executora do projeto, Guayí. A partir da constituição do 

Grupo de Mobilização Comunitária também será inserido um representante dele.   

Cabe destacar que há possibilidade de inclusão de atores ao longo do processo 

de diagnóstico. Abaixo proposta de representação da organização proposta. 

 

Figura 3 - Modelo de Governança - Grupo Gestor Interfederativo. 
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 5.1.4.1 Competências do Grupo de Gestão Interfederativa: 

● Mobilização de atores estratégicos em cada nível de gestão; 

● Pactuação das estratégias interfederativas; 

● Avaliação das estratégias utilizadas ao longo do processo; 

● Promoção da sustentabilidade do projeto. 

 5.1.4.2 Fluxo de atividades: 

● reuniões mensais; 

● reuniões extraordinárias conforme a necessidade; 

● participação na construção da audiência pública; 

● participação na construção do seminário. 

 

 



64 
 

 5.1.5 Grupo de Gestão Comunitária  

Composto por organizações governamentais e não governamentais do 

território com potencial para atuar na rede proteção social e desenvolvimento 

alternativo, integral e sustentável. Por exemplo, escolas, unidades de saúde, 

centro de referência da assistência social, gestores públicos, agentes de 

segurança pública, entidades da sociedade civil, conselhos, universidades, entre 

outros. Esses atores serão definidos ao longo do processo de diagnóstico no 

bairro Cidade Industrial, porém, também contará com representantes da esfera 

estadual e municipal que integram o Grupo de Gestão Interfederativa, a saber, 

ponto focal definido pela SESP PR/ Núcleo de Drogas e ponto focal da Secretaria 

de Justiça, Família e Trabalho e outro pela administração regional da prefeitura 

municipal. Além da entidade executora, Guayí, onde se destaca a participação 

do Articulador Comunitário. Abaixo diagrama que visa representar a proposta. 

 

Figura 4 - Modelo de Governança - Grupo de Gestão Comunitária. 
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 5.1.5.1 Competências:    

● Gestão territorial e intersetorial do projeto.  

● Mobilização de atores estratégicos do território; 

● Articulação da rede de economia solidária no território. 

● Avaliação das estratégias utilizadas ao longo do processo; 

● Promoção da sustentabilidade do projeto. 

 5.1.5.2 Fluxo de atividade:  

● Constituição na audiência pública para debater o diagnóstico e o 

plano de monitoramento e avaliação; 

● Reuniões mensais; 

● Reuniões extraordinárias, caso necessário; 

● Participação no curso; 

● Seminário final. 

 

5.1.6 Grupo Gestor do Projeto-Piloto 

 

Esse grupo trata das práticas relacionadas à experiência piloto. Fazem 

parte do grupo o PNUD, MJPS/SENAD e Guayí. Sugere-se a inserção de ponto 

focal da Secretaria de Estado para criar uma maior sinergia entre as demandas 

trazidas pelos tempos da pesquisa e a realidade do nível estadual. A seguir é 

apresentada uma representação da proposta. 
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Figura 5: Modelo de Governança - Grupo do Projeto-Piloto. 

 

 

 

 5.1.6.1 Competências: 

● Definição das diretrizes do projeto; 

● Suporte para qualificação dos produtos; 

● Supervisão administrativa e financeira; 

● Mobilização de atores estratégicos em cada nível de gestão; 

● Pactuação das estratégias a serem utilizadas no projeto-piloto; 

● Avaliação e monitoramento do projeto-piloto; 

● Promoção da sustentabilidade do projeto. 

 5.1.6.2 Fluxo de atividade: 

● reuniões quinzenais; 

● reuniões extraordinárias, caso necessário. 
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VI EQUIPE: ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADE 

 

Equipe do Projeto 

Tô de Boa 
Atribuições e Responsabilidades 

  

  

  

Coordenadora 

· Coordena o grupo de pesquisa; 

· Elabora os instrumentos de pesquisa; 

· Estabelece os contatos com os atores e instituições 

pesquisadas; 

· Constrói o projeto pedagógico das ações de 

formação; 

· Produz os instrumentos do processo seletivo da 

equipe de apoio; 

· Atua no grupo de facilitadores dos processos 

educativos; 

· Promove avaliações parciais e ajustes no processo 

de trabalho ao longo da pesquisa; 

· Realiza análise das informações coletadas; 

· Produz o texto dos produtos. 

  

  

  

  

Pesquisadores 

· Elabora os instrumentos de pesquisa; 

· Estabelece contatos com os atores e instituições 

pesquisados; 

· Coleta os dados para realização da pesquisa; 

· Constrói o projeto pedagógico das ações de 

formação; 

· Atua no grupo de facilitadores dos processos 

educativos; 

· Seleciona os analistas e os oficineiros; 

· Apoia a realização das oficinas; 

· Participa das ações de avaliação parcial e ajustes no 

processo de trabalho ao longo da pesquisa; 

· Realiza análise dos dados coletados; 

· Consolida os registros das reuniões e manterá 

memória dos processos decisórios e pactuações; 

· Participa da consolidação dos relatórios e produtos.  
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Gerente 

· Coordenação operacional do projeto; 

· Viabiliza a contextualização do espaço físico, a 

contratação da equipe de apoio; 

· Provê os recursos materiais para realização do 

projeto; 

· Apoia a construção e implementação do projeto 

pedagógico do centro de atendimento. 

  

Coordenação de 

Articulação 

Comunitária 

  

· Articula ações no território; 

· Administra o serviço de atendimento para garantir o 

suprimento das necessidades da convivência segura 

e da implementação da política de promoção da 

saúde; 

· Acompanha e desenvolve estratégias de 

prevenção a Covid 19 e cuidado junto aos 

jovens, suas famílias e comunidade. 

  

  

Coordenação 

Administrativa e 

Financeira 

· Planeja e gerencia o financeiro do projeto; 

· Participa das ações de formação; 

· Participa das ações de avaliações parciais e 

ajustes no processo de trabalho ao longo da 

pesquisa; 

· Atua na relação com os parceiros administrando os 

recursos; 

 Participa da consolidação dos relatórios e produtos. 
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Analistas Sociais · Atua na mediação de conflitos; 

· Acompanha a realização das oficinas; 

· Promove ações direcionadas às famílias dos 

jovens; 

· Atua no grupo de facilitadores dos processos 

educativos; 

· Participa das ações de avaliação parcial e 
ajustes no processo de trabalho ao longo da 
pesquisa; 

· Produz e consolida relatórios sobre o 
processo de implementação das ações do 
projeto Tô de Boa na comunidade; 

· Produz registros sobre as ações de mediação de 

conflito e apoio aos jovens; 

· Orienta a produção dos registros das oficinas; 

· Participa da consolidação dos relatórios e 

produtos. 

  
 

Oficineiro 
· Realiza oficinas profissionalizantes com foco no 

fortalecimento dos vínculos interpessoais e 
comunitários; 

· Participa de ações junto às famílias e 

comunidade; 

· Apresenta relatório das oficinas, lista de 
presença e avaliações sobre o processo 
realizado; 

· Participa das ações de avaliação parcial e 
ajustes no processo de trabalho ao longo do 
projeto; 

· Participa da consolidação dos relatórios; 

  
 

Secretaria do Projeto 
· Executa as rotinas administrativas do projeto; 

· Apoia as inserções de dados nos meios 
digitais; 

· Recepciona e orienta os jovens e a 
comunidade. 
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VII PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 

 

O plano para implementação do espaço físico define estratégias para 

promover um espaço adequado e localizado em uma área de vulnerabilidade 

social do bairro Cidade Industrial. Segue o cronograma com as atividades. 

Atividade Setembro Outubro 

Levantamento de 
informações junto a 
SESP PR para identificar 
as áreas mais 
vulneráveis à violência e 
ao tráfico de drogas. 

Reunião de pactuação 
para acesso aos dados 
já realizada. 

SESP PR disponibilizará 
o banco de dados e os 
mapas no dia 8 de 
outubro. 

Análise dos dados para 
identificar as áreas mais 
vulneráveis à violência e 
ao tráfico de drogas. 

X X 
 

Levantamento de 
imóveis no bairro com 
possibilidade de acolher 
grupos, no contexto da 
pandemia. 

X X 

Levantamento de 
instituições parceiras 
que possam 
compartilhar ou locar 
espaços no bairro. 

X X 

Visita aos imóveis.  X 

Formulação do contrato 
de locação. 

 X 

Deslocamento da equipe 
administrativa da Guayí 
para Curitiba para 
providências 
relacionadas à 
formalização do 
contrato.  

 X 

Assinatura do contrato.  X 
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Solicitação do 
restabelecimento da 
energia elétrica. 

 X 

  

4.1 Recursos Materiais Necessários para Implantação do Espaço Físico 

 

 Abaixo é apresentada a lista de recursos necessários para 

implementação do espaço físico: 

 

● Móveis; 

● Utensílios; 

● Equipamentos de informática; 

● Material de escritório; 

● Telefonia;  

● Internet; 

● Câmeras de segurança; 

● Disponibilidade de água; 

● Disponibilidade de luz; 

● Dispensador de álcool gel pedal; 

● Dispensador de álcool gel parede; 

● Instalação de sinalização para manter o distanciamento social; 

● Limpeza e higienização; 

● Material de limpeza; 

● Manutenção e instalação de dispositivos e equipamentos. 
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VIII CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante do exposto, ainda cabe considerar algumas questões que 

precisam ser analisadas pelo grupo gestor do projeto-piloto Tô de Boa e que se 

relacionam com a execução da proposta apresentada. A realização do projeto 

desde uma oferta do ente federal aos entes estaduais e municipais, 

diferentemente do que foi vivenciado nos principais programas que inspiram 

essa proposta, é uma importante dimensão a ser considerada na execução do 

que foi proposto. Destaca-se a necessidade de colocar em análise essa condição 

ao longo da avaliação do projeto-piloto, bem como, propor alguns arranjos 

diferenciados para promover a sinergia necessária entre os entes federados para 

que as atividades possam ser realizadas conforme o plano de trabalho proposto 

no edital. Desse modo, sublinhamos a proposição de integrar o ente estadual no 

Grupo Gestor do Projeto-piloto. 

 Além disso, a equipe executora segue à disposição para resolução de 

dúvidas e o diálogo sobre as propostas apresentadas. 
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