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1. INTRODUÇÃO 

 

Esse documento apresenta: a) o estudo detalhado a respeito do bairro Cidade 

Industrial de Curitiba (CIC), que servirá para dar subsídio à escolha do local onde será 

implantada uma unidade piloto do Tô de Boa; b) a proposta de ferramenta para 

monitoramento e avaliação do projeto-piloto Tô de Boa; c) o planejamento detalhado 

a respeito das etapas necessárias à implementação, monitoramento e avaliação do 

projeto-piloto Tô de Boa.  

 O material convida a refletir sobre o território a partir da apresentação de 

algumas características do estado do Paraná e da cidade de Curitiba, onde o bairro 

está situado. Posteriormente, apresenta dados demográficos, o desenvolvimento 

socioeconômico e a rede intersetorial de apoio à juventude. Propõe uma área para 

focalização do projeto Tô de Boa. Assim como uma estratégia de monitoramento e 

avaliação. 
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2. O ESTADO DO PARANÁ1 

 

O Estado do Paraná tem a sua criação em 1853, sendo emancipado da 

província de São Paulo no dia 19 de dezembro, e irá completar 168 anos em 2021. A 

história da colonização da região acontece primeiro pelo litoral, assim como o restante 

do país, em virtude das dificuldades geográficas, mesmo recebendo um fluxo 

pequeno, porém constante de imigrantes. 

Não se pode descartar historicamente os fluxos de exploradores anteriores à 

emancipação, que buscavam riquezas através da mineração e também as populações 

que se fixaram na região em virtude dos diversos acontecimentos históricos 

anteriores, como por exemplo, guerras e revoluções, gerando deslocamentos de 

pessoas. A região da foz do rio Iguaçu recebeu uma colônia militar, pois o 

deslocamento para a região se dava através da navegação de cabotagem até o 

Paraguai e subindo o Rio Paraná, pois não existiam rodovias até a região. 

É no século XX que a colonização do estado é impulsionada, em especial após 

a Segunda Guerra Mundial, com algumas empresas de colonização na região, com 

isso aparecem inclusive conflitos relacionados à posse de terras. As cidades da região 

norte e oeste são novas e possuem uma área urbana com um certo planejamento 

urbano. 

Segundo o IBGE (2021), a população do Paraná é estimada em 11.597.484 de 

habitantes, com uma densidade demográfica de 52,40 habitante por quilômetro 

quadrado, expansão essa que se inicia após os anos de 1940, com o aumento da 

produção de café, sendo uma das mais importantes até 1975, ano que uma intensa 

onda de frio dizimou os cafezais e gerou uma intensa migração para os centros 

urbanos, modificando e diversificando a matriz econômica do estado, em especial da 

sua capital, Curitiba. 

Nesse contexto de transformação de um estado com características agrícolas 

e população majoritariamente rural, o Paraná vai observar um aumento da população 

urbana, migração essa impulsionada pela busca de empregos. Após a 

redemocratização em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, alguns 

                                                 
1 Disponível em: http://www.museuparanaense.pr.gov.br/Pagina/160-anos-da-Emancipacao-Politica-do-

Parana - Acesso em 20 nov. 2021. 
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indicadores criminais passaram a aumentar, especialmente em virtude das constantes 

crises econômicas e urbana.  

Diante desse cenário, atualmente, pode-se afirmar que a partir de 20072, após 

a implantação do Boletim de Ocorrência Unificado no âmbito da Secretaria de Estado 

da Segurança Pública, foi construído uma base de dados que a cada ano se consolida, 

proporcionando a sua utilização para o direcionamento das políticas públicas de 

prevenção e repressão. Essa política de registro e acompanhamento dos dados sobre 

criminalidade podem informar com eficiência os caminhos que os órgãos 

governamentais podem tomar nesse campo da administração pública, uma 

necessidade em um estado que possui uma população de mais de 11 milhões de 

habitantes e possui seus limites territoriais duas fronteiras internacionais, com 

Argentina e Paraguai, sendo o último um ponto nevrálgico em relação ao tráfico 

internacional de drogas, armas e munições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Cabe ressaltar que as iniciativas de coleta, sistematização e geoprocessamento dos registros policiais no 

Brasil, são recentes, datando do início dos anos 1990, especificamente nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 

O Estado do Paraná criou o projeto “mapa do crime”, em 2003, resultando posteriormente na Coordenadoria de 

Análise e Planejamento Estratégico, responsável por sistematizar os dados de registros policiais e produzir a 

espacialização desses dados (BORDIN, LIMA, 2012). 
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3 A CIDADE DE CURITIBA 

 

 A Capital do Paraná possui uma população de mais de um milhão e novecentos 

mil habitantes e que somada com a sua região metropolitana eleva para mais de três 

milhões e quinhentos mil habitantes, sendo que muitos municípios, em especial os 

conturbados, cidades-dormitórios, fazem aumentar a população flutuante da Capital 

durante os seus deslocamentos para seus locais de trabalho. Essa condição foi 

proporcionada pela transformação da estrutura da sociedade brasileira, em especial 

após a Segunda Guerra Mundial, atingindo atualmente 80% de moradores urbanos, 

impulsionados pela industrialização e pelas crises na agricultura. A ideia de constituir 

um distrito industrial na cidade é da década de 1970, como veremos adiante. Durante 

a década de 1980, a capital tem uma gestão direcionada para o planejamento urbano, 

em especial, no direcionamento da gestão do transporte público. 

Esse planejamento será mantido pelas próximas gestões e de certa forma, vai 

ser efetiva até meados da década de 1990, onde o Paraná assiste a chegada de 

indústrias montadoras de veículos, em especial na Região Metropolitana de Curitiba. 

Com isso, a Capital e a sua RM receberam um fluxo migratório importante que 

impactou no planejamento urbano da região. Essa mudança populacional, entre 

outros fatores, gera um aumento dos crimes de uma forma geral, criando inclusive 

espaços segregados em virtude da violência (BORDIN, 2010).  

 

3.1 Divisão Administrativa de Curitiba 

 

Curitiba está dividida em dez administrações regionais e uma delas é a regional 

da Cidade Industrial de Curitiba composta por quatro bairros: Riviera, Augusta, São 

Miguel e Cidade Industrial. Cabe destacar que a regional e o bairro têm o mesmo 

nome. A regional CIC é a maior da cidade em extensão territorial, correspondendo a 

14,59% da área total de Curitiba. Entre os quatro bairros que compõem a regional, o 

Cidade Industrial é aquele com maior área, correspondendo a 70% do total. Também 

é o mais populoso deles.  

 Abaixo pode ser observado o mapa da cidade e suas dez regionais, onde 

destaca-se a CIC e logo em seguida o mapa com a identificação do bairro CIC. 
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Figura: Divisão Territorial das Regionais de Curitiba 
Fonte: IPPUC – Geoprocessamento, 2018. 
Elaboração: IPPUC – Monitoração. 
Nota: Escala ilustrativa. 
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Figura: Divisão Territorial Dos Bairros Da Regional 
Fonte: IPPUC – Geoprocessamento, 2018. 
Elaboração: IPPUC – Monitoração. 
Nota: Escala ilustrativa. 

 

 

O estudo detalhado a respeito do bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC) 

coloca em análise informações do estado, do município e da regional para produzir 

subsídios para escolha do local onde será implantada uma unidade piloto do projeto 

Tô de Boa como poderá ser verificado a seguir.  Cabe destacar que houve um esforço 

importante da equipe na busca de atualização dos dados, porém foi percebido o 

impacto da não realização do prevista para o censo. Os dados produzidos pelo IBGE 

têm forte impacto no processo de monitoramento de outras instituições e também 

afetam a leitura da realidade do bairro CIC nesse estudo.  
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4. O BAIRRO CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA  

 

O bairro Cidade Industrial é o território de aplicação do projeto Tô de boa!, 

sendo um dos maiores em área geográfica do município e também o primeiro em 

população, com aproximadamente 172 mil habitantes, possui mais moradores do que 

muitas cidades do restante do estado. O bairro é cortado de norte a sul pela avenida 

Juscelino Kubitschek de Oliveira, que integra um “contorno sul”, possibilitando que o 

tráfego rodoviário pesado não entre na área central de Curitiba, porém é causador de 

alguns congestionamentos na região. Sobre a CIC, Chiapetti (1994) afirma que:  

 A CIC (Cidade Industrial de Curitiba), está localizada à Oeste do município de 

Curitiba, adjacente às Vias Estruturais Norte e Sul, no vale do rio Barigui, entre os 

bairros Orleans e Tatuquara, em área de 4.370 hectares (43,7 km2) aproximadamente 

e a uma distância média de 10 km do centro urbano (vide figura 1). Segundo o Ippuc, 

a opção de localização ocorreu devido: 1) a preocupação em preservar os mananciais 

que se localizam a Leste do município; 2) a existência de terrenos acidentados ao 

Norte, os quais acarretariam dificuldades nas obras e o encarecimento dos 

empreendimentos e; 3) a ocorrência de terrenos alagadiços no Sul, nas várzeas do 

rio Iguaçú. Mas a principal condição favorável para a localização da CIC na região foi 

a predominância de ventos nos sentidos Nordeste/Sudoeste e Sudeste/Noroeste, que 

permitem a expulsão de resíduos aéreos poluitivos, além de que naquela área os 

terrenos apresentam topografia adequada, disponibilidade de água e facilidade de 

drenagem. Outro fator de localização importante para a CIC, agora numa esfera 

regional, é a proximidade a uma cidade planejada e equipada como Curitiba, que 

abriga centros importantes de decisão político-estadual e oferece infraestrutura 

indispensável às operações comerciais dos empreendimentos de um polo industrial, 

além da existência de um setor de serviços especializados, disponibilidade de 

mercados locais e desenvolvido sistema de telecomunicações. Deve-se ressaltar que 

na região há disponibilidade de matéria-prima, tradição e estabilidade de mão-de-

obra, abundância de energia elétrica, confluência de redes rodoferroviárias e de 

estrutura viária circunvizinha, que garantem rápido acesso ao Porto de Paranaguá 

(integrante do Programa de Corredores de Exportação) e interligam a área aos pontos 

mais importantes do país. Além do que, nas adjacências da CIC está localizada a 

Refinaria de Araucária e o Complexo Petroquímico da Petrobrás. A Cidade Industrial 
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acompanha as diretrizes gerais do planejamento urbano de Curitiba, implícito nas 

Zonas Estruturais (de acordo com o plano de ocupação do solo), que prevê uma 

descentralização urbana, de forma a promover o desenvolvimento da cidade do centro 

para a periferia, ao longo das Vias Estruturais, configurando uma formação linear. 

Esse bairro industrial tem sua origem no processo de industrialização do 

estado, durante a década de 1970, e nessa mesma região, porém em 1966 é 

construído o primeiro conjunto habitacional de Curitiba, cuja ideia era “desfavelizar” a 

cidade3, surgindo a Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, ou como é conhecida no 

meio popular “Nossa Senhora da Luz”. Nesse conjunto foram construídas 2105 

moradias, divididas em tipos “A” e “E”. Esse processo de ocupação da região foi 

marcado por inúmeras deficiências nos serviços públicos e infraestrutura, como falta 

de rede de esgoto, escolas, policiamento e acesso a linhas de transporte público, 

sendo que os primeiros moradores se deslocavam de trem. 

Nesse sentido, pode-se inferir que, mesmo com a origem planejada do bairro, 

para ser um distrito industrial dentro de uma, as origens do território apresentam uma 

deficiência em relação aos requisitos básicos de infraestrutura e que em certa medida 

irão acompanhar todo o seu desenvolvimento, com o surgimento de novas áreas de 

habitação subnormal, em virtude do aumento populacional e novas demandas por 

moradias. 

Essa ocupação, em parte desordenada e sem apoio do poder público, vai 

proporcionar que a região seja considerada de vulnerabilidade econômica e social e 

seja utilizada para o cometimento de crimes, em especial o tráfico de drogas. Esse 

processo inicia com o conjunto habitacional Nossa Senhora da Luz4, que ficou 

estigmatizado, em suas estreitas ruas e praças que favoreciam esse tipo de crime. 

Durante muitos anos essa localidade foi de difícil acesso e de certa forma abandonada 

pelo poder público, sendo que a única estrutura do Estado visível era a da polícia, seja 

no patrulhamento cotidiano, seja em operações arrastão ou de repressão ao tráfico 

de drogas diretamente. Com o passar dos anos, melhorias de acesso e também na 

formação de outros locais de moradias, o tráfico se espraia para todo o bairro, já não 

se concentrando unicamente na Vila Nossa Senhora da Luz. Nesse sentido e em 

                                                 
3 Disponível em https://www.curitiba.pr.leg.br/informacao/noticias/especial-vila-nossa-senhora-da-luz-

foi-criada-para-201cdesfavelar201d-curitiba - acesso em 10 out. 2021. 
4 Disponível em https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/na-vila-nossa-senhora-da-luz-

moradores-vivem-a-merce-do-trafico-de-drogas-1hf1qgle1v7kylz2k0gmytlt3/ - acesso em 10 out. 2021. 
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virtude da extensão territorial do bairro CIC, se faz necessário delimitar com maior 

precisão um território com menor tamanho geográfico, ao se analisar através dos 

dados e mapas georreferenciados enviados pela Cape/Sesp, para que os esforços 

possam ser melhor aplicados e os resultados atendam às expectativas da população 

em geral. 

A ocupação mais antiga é conhecida como Vila Atenas I, localiza-se no CIC e 

existe há quase 50 anos. Já as ocupações mais recentes são a Nova Primavera e 

Dona Cida e datam de 2018 (IPPUC, 2018). No primeiro levantamento de áreas de 

ocupação irregular feito pelo Ippuc, em 1969, foram identificadas 21 ocupações, com 

2.213 habitações. No final dos anos 70, Curitiba já contava com 46 ocupações e 6.067 

domicílios. Ao longo de quatro décadas o número absoluto de domicílios nessa 

condição passou para 49.706, segundo dados do Censo 2010. 

Os fluxos migratórios da década de 1970, somados aos ciclos de recessão 

econômica vividas nas décadas seguintes, contribuíram com o agravamento do 

problema habitacional em Curitiba, especialmente nas áreas públicas e terrenos 

particulares de baixo valor imobiliário ocupados irregularmente, isto é: margens de 

ferrovias, rodovias, faixas de transmissão de alta tensão de energia elétrica, fundos 

de vale, terrenos pantanosos. Impulsionadas pela perda de poder aquisitivo das 

famílias, tem-se a diversificação dos meios de autoconstrução da “casa própria” em 

áreas de aglomerados subnormais, utilizando materiais, muitas vezes, improvisados, 

reciclados ou que não proporcionam às condições de habitabilidade para determinada 

edificação. De acordo com a Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab), 

em 2016, os assentamentos irregulares da regional CIC se distribuem por uma área 

de 232,9 hectares, o que representa cerca de 20% da área total ocupada por 

assentamentos irregulares em Curitiba. As mais de 14 mil residências localizadas 

nesses aglomerados subnormais representam 25% do total dos 57.156 domicílios 

particulares da regional. 

Conforme os registros das discussões ocorridas no Seminários de Revisão do 

Plano Diretor as ocupações irregulares e a violência são descritos pelos participantes 

como os problemas mais graves a serem enfrentados pela administração pública. 

Com destaque para violência contra a criança, adolescentes e jovens materializada 

nos casos de exploração sexual infantil, de envolvimento precoce com o tráfico e uso 

de drogas, casos de homicídios relacionados ao tráfico de drogas. É percebido um 
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sentimento de insegurança dos moradores diante dessas e outras situações (IPPUC, 

2018). 

4.1 Caracterização Demográfica 

 

A principal fonte de dados para a realização da caracterização demográfica 

foram os dados do Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e do Diagnóstico Regional CIC de 2021, realizado pelo Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). Cabe salientar que os dados 

populacionais utilizados para o diagnóstico do Censo Demográfico de 2010 podem 

não coincidir com a realidade populacional do território escolhido para a 

implementação do projeto Tô de Boa no ano de 2021. Conforme mencionado 

anteriormente, considera-se que esses dados apresentam limites para ter uma visão 

da realidade, por serem os únicos disponíveis no momento.  

Apresenta-se a seguir os dados de estimativa populacional e a densidade 

demográfica estimada de Curitiba, da regional CIC e do bairro CIC, a população por 

faixa etária, população por cor ou raça do Paraná, Curitiba, da regional CIC e do bairro 

CIC. Esses dados foram desagregados por sexo, faixa etária e cor ou raça para 

Curitiba, regional CIC e bairro CIC.  

 

4.1.1 Estimativa Populacional e Densidade Demográfica 

 

A estimativa populacional de 2020, de acordo com os dados do Diagnóstico 

CIC do Ippuc (IPPUC, 2021) para a regional CIC foi de 206.342 habitantes 

correspondendo a 10,59% da população de Curitiba, ocupando o sexto lugar como 

regional mais populosa da cidade. Em relação ao bairro CIC, a estimativa populacional 

foi de 191.181 habitantes para o ano de 2020, significando 92,65% da população total 

da regional CIC. 

A densidade populacional estimada de Curitiba foi de 45 habitantes por hectare 

e a da regional CIC foi de 32,52. Já o bairro CIC apresentou uma densidade 

populacional estimada próximo da média do município, como mostrado na tabela 

abaixo. Posteriormente poderá ser visualizado o mapa da densidade demográfica por 

setor censitário da regional CIC. 
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 CURITIB
A 

REGIONA
L CIC 

CIC 

População 
Estimada (habitantes) 

1.963.726 206.342 191.181 

População 
Censitária (habitantes) 

1.751.907 184.482 172.669 

Densidade 
Demográfica (hab/ha) 

40,30 29,07 39,00 

Densidade 
Demográfica (hab/ha 
estimada 2020) 

45,00 32,52 43,14 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 2010; IBGE - Estimativa populacional 2020. 
IPPUC – Banco de dados 
 
 
FIGURA - Densidade demográfica por setores censitários da regional CIC 
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Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: IPPUC – Monitoração. 
Nota: Escala ilustrativa. 
 
 

No mapa acima é possível verificar que há uma maior densidade demográfica 

no bairro CIC. Essa densidade é muito diversa, mas há uma concentração maior de 

pessoas na região centro-sul do bairro, como demonstram as áreas sem tons mais 

fortes, no mapa.  

Leite (2012) sugere que o processo de adensamento populacional deve ser 

constantemente qualificado, especialmente quando as cidades (ou territórios) atingem 

altos níveis de povoamento, com concentração superior 250 habitantes/ha (número 

do qual as ocupações irregulares do CIC se aproximam). O autor usa a designação 

“cidade compacta” para se remeter a essa urbanização fundamentada no 

“adensamento qualificado”. Modelo de urbanismo direcionado à mobilidade, à 

sustentabilidade e à redução da vulnerabilidade habitacional.  Contudo, ao remeter a 

densidade habitacional do CIC ao modelo “cidade compacta” surgem questões como 

a capacidade (ou limitação) do poder público sobre as dinâmicas territoriais e de 

ocupação do solo, principalmente. Os aglomerados subnormais localizados na área 

centro-sul da regional tem um índice muito próximo à concentração superior. Esses 

lugares demandam pela viabilização de uma urbanização sustentável e necessidade 

de articular políticas públicas que incidam sobre o adensamento populacional e a 

precarização urbana antes que se alcance alto nível de povoamento, o que indica a 

possibilidade de um aumento da situação de vulnerabilidade do território. 

 

4.1.2 População por Faixa Etária 

 

De acordo com o Diagnóstico da Regional CIC realizado pela Prefeitura 

Municipal de Curitiba a partir de dados do Censo de 2010, há um envelhecimento da 

população, com uma tendência à diminuição proporcional de crianças e jovens 

(CURITIBA, 2021). Nota-se na figura abaixo um aumento no número de idosos e de 

adultos e uma diminuição no número de jovens, crianças e infantes na população da 

regional CIC. Como vimos anteriormente que a população do bairro CIC corresponde 

a 92,65% da população total da regional, pode-se inferir o mesmo fenômeno de 
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envelhecimento no bairro. O gráfico abaixo mostra essa tendência nos dez primeiros 

anos do século XXI. 

 

 

 

Fonte IBGE – Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: IPPUC - Monitoração 

 

 

Para fins de análise das faixas etárias da população do bairro foram 

considerados o seguinte agrupamento de dados: 10 a 14 anos, de 15 a 19, de 20 a 

24 e de 25 a 29 anos da regional e do bairro CIC, levando em consideração que o 

objetivo do projeto Tô de Boa é voltado para jovens. Abaixo podem ser visualizados 

os gráficos que sistematizam as informações coletadas sobre a população total, 

masculina e feminina de 10 a 29 anos no Paraná, em Curitiba, na regional e no bairro 

CIC, como pode ser visto. 
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GRÁFICO: População de 10 a 29 anos no Paraná, em Curitiba, na regional e 

no bairro CIC

 

   Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 
 
 
 

GRÁFICO: População Masculina por Faixa Etária no Paraná, Curitiba, regional 

e no bairro CIC 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 

 
  
 

GRÁFICO: População Feminina por Faixa Etária no Paraná, em Curitiba, na 

regional  e no bairro CIC 
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 Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2014 
 

4.1.3 População por Cor ou Raça e Sexo 

 

Ao verificar os dados sobre a cor ou raça da população do Paraná, de Curitiba, 

da regional e do bairro CIC verifica-se que a maior parte se declara branca. Ao analisar 

os números da regional e do bairro CIC percebe-se que, em relação ao município de 

Curitiba, há um número maior de pessoas que se declaram pretas e pardas, como 

pode ser visto no gráfico abaixo. Assim como a cidade também tem um número 

proporcionalmente maior de pessoas que se declaram brancas em relação ao estado 

do Paraná. 
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GRÁFICO: População por Cor ou Raça no Paraná, Curitiba, Regional CIC e 

Bairro CIC

 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010  

 

 

A relação entre gênero, cor ou raça demonstra, como pode ser visto no gráfico 

abaixo, a Regional e o Bairro CIC também têm, proporcionalmente, um maior número 

de população masculina de cor ou raça preta e parda, em todas as faixas, quando 

comparados a Curitiba.  
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GRÁFICO: População Masculina Por Faixa Etária, Cor Ou Raça em Curitiba, 

na Regional E Bairro CIC

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 – Diagnóstico Regional CIC 2020 

 

 

Em relação a população por cor ou raça e sexo de pessoas de 10 a 29 anos no 

bairro CIC, é maior a representatividade de homens da cor ou raça preta, amarela, 

parda e indígena em comparação ao número de mulheres da mesma cor ou raça. 
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GRÁFICO:  População Feminina por Faixa Etária e Cor ou Raça em Curitiba, 

na Regional e Bairro CIC

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 
 

 

4.2 Desenvolvimento Socioeconômico 

 

O desenvolvimento socioeconômico de um território pode ser analisado por 

meio de alguns indicadores e importantes instrumentos de avaliação e planejamento 

de políticas públicas e demonstra quais são os determinantes das necessidades 

sociais e econômicas de uma sociedade e revela os problemas a serem resolvidos 

pela gestão pública e a evolução das comunidades (MOLDAU, 1998, p.70). Os 

indicadores socioeconômicos ajudam a compreender as vulnerabilidades do território. 

Essa informação é fundamental para se construir uma estratégia de redução da oferta 

de drogas na perspectiva do desenvolvimento alternativo, integral e sustentável. 

Desse modo, serão apresentados o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, o Índice 
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de Desenvolvimento Humano Municipal, Coeficiente de Gini, População 

Economicamente Ativa e Taxa de Desocupação. 

 

4.2.1 Produto Interno Bruto (PIB) per capita 

 

Segundo definição do Ipardes, o PIB per capita é o capital agregado aos bens 

e serviços finais produzidos em um território, em um determinado período, dividido 

pelo total de indivíduos do mesmo. Trata-se de um instrumento essencial para aferir 

a produção dos diferentes setores da economia por habitante, para determinar o nível 

de produção econômica em relação à população de um território. A partir desse 

indicador é possível analisar as desigualdades históricas, geográficas e sociais da 

produção econômica; identificar aumento ou diminuição nos níveis na produção e na 

renda da população ou comparar o desempenho econômico entre regiões e territórios; 

e, principalmente, subsidiar o planejamento público. 

No Paraná, o PIB é monitorado desde os anos 1970 por órgãos de governo 

como o Ipardes. Com a celebração do convênio do Ipardes com o IBGE, em 1996, o 

desempenho da produção econômica do estado passou a ser calculado seguindo a 

metodologia elaborada pelo IBGE e é divulgado trimestralmente. Essa decisão de 

acompanhar a evolução da economia em curto prazo tem por objetivo principal 

orientar os agentes públicos e privados na tomada de decisões. Na continuidade, o 

PIB trimestral é redimensionado compondo o PIB anual. 

Nesse tópico, somente a evolução do PIB per capita anual será considerada, 

justamente por ele apresentar maior agregação de dados macro estruturais e por 

possibilitar traçar o perfil socioeconômico da população do Paraná e, em especial, a 

de Curitiba. 

Conforme ilustra a tabela abaixo, o PIB per capita de Curitiba correspondente 

ao período de 2002 a 2018 permaneceu superior (em torno de 35% acima) do PIB per 

capita anual do Brasil e superou (em aproximadamente 30%) o do Paraná. 

 

 

Tabela: Produto Interno Bruto Per Capita de Curitiba, do Paraná e do Brasil - 

2002-2018 
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ANOS 

PRODUTO INTERNO BRUTO PER CAPITA 

Unidade Curitiba Paraná Brasil 

2002 R$ 12.986 8.927 8.440 

2003 R$ 15.368 10.993 9.598 

2004 R$ 16.827 12.180 10.782 

2005 R$ 17.906 12.421 11.785 

2006 R$ 19.308 13.251 12.901 

2007 R$ 23.381 16.064 14.785 

2008 R$ 25.586 17.534 16.401 

2009 R$ 27.081 18.405 17.407 

2010 R$ 33.177 21.572 20.372 

2011 R$ 37.361 24.459 22.749 

2012 R$ 39.756 27.002 24.825 

2013 R$ 43.142 30.323 26.521 

2014 R$ 43.552 31.411 28.500 

2015 R$ 44.620 33.769 29.326 

2016 R$ 44.217 35.740 30.422 

2017 R$ 44.398 37.232 31.713 
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2018 R$ 45.458 38.773 33.594 

FONTE: IBGE/IPARDES - Contas Regionais do Brasil. NOTA: Nova metodologia, referência 
2010. 

Entre 2002 e 2010, o crescimento econômico de Curitiba seguiu a tendência 

nacional e dobrou os valores nominais do PIB real. O que colocou a cidade no grupo 

dos cinco municípios brasileiros com maior concentração de riquezas (que juntos 

detêm cerca de 30% do PIB nacional). Tudo indicava que na década seguinte os 

valores nominais do PIB curitibano continuariam em ascensão, devido à variação 

positiva experimentada em 2011, com crescimento de 13,42% (em relação ao ano 

anterior). Ocorre que, em 2012, o PIB teve o menor crescimento da década; ensaiou 

uma retomada em 2013 (quando a taxa de crescimento ficou em torno de 13%), mas 

a partir de 2014 apresentou um discreto crescimento (de 1,79%); crescer 3,27% em 

2015 e recuou (- 0,13%) em 2016, esboçando um pequeno crescimento (1,14%) em 

2017. Mesmo com resultados pouco expressivos e em uma conjuntura de recessão, 

em 2017, o PIB de Curitiba alcançou a cifra de R$ 84,7 bilhões, sendo o setor de 

Serviços responsável por 84,7% do PIB total, a Indústria perfazendo 15,28% e a 

Agropecuária cerca de 1%. 

  

 

 
ANOS 

PIB - TAXA DE CRESCIMENTO 

PIB  (REAL) (%) 

2002 R$ 21.356.141,00 22,73 

2003 R$ 25.683.366,00 20,26 

2004 R$ 29.059.864,00 13,15 
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2005 R$ 31.477.357,00 8,32 

2006 R$ 34.533.840,00 9,71 

2007 R$ 42.024.553,00 21,69 

2008 R$ 46.774.458,00 11,30 

2009 R$ 50.132.586,00 7,18 

2010 R$ 58.122.788,00 15,94 

2011 R$ 65.924.883,00 13,42 

2012 R$ 70.637.709,00 7,15 

2013 R$ 79.767.473,00 12,92 

2014 R$ 81.198.399,00 1,79 

2015 R$ 83.856.186,00 3,27 

2016 R$ 83.746.837,00 -0,13 

2017 R$ 84.702.357,00 1,14 

FONTE: IPARDES/IPPUC –Infocuritiba 

Convém ressaltar ainda a relevância da Cidade Industrial de Curitiba (CIC) 

nesse processo de concentração de riquezas nas últimas décadas. Em termos 
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econômicos, a CIC é o principal lócus produtivo de Curitiba, respondendo por 13% da 

produção industrial da cidade, gerando empregos, atraindo empresas e negócios. 

Porém, desde que foi criada nos anos de 1970, essa região localizada na divisa entre 

Curitiba e Araucária (onde se encontra a refinaria da Petrobras), caracteriza-se, 

paradoxalmente, pelo empobrecimento, pois paralelo ao crescimento econômico 

ocorre o adensamento populacional e a ocupação desordenada de áreas sem 

infraestrutura urbana. 

Esses aspectos deletérios do crescimento econômico serão abordados na 

sequência, a partir dos indicadores Concentração de Renda e Índice de 

Desenvolvimento Humano, utilizados pela ONU (Organização das Nações Unidas) 

para avaliar; o crescimento econômico de determinado território promove (ou não) o 

desenvolvimento humano e social.  

 

4.2.2 Concentração de Renda - Coeficiente de Gini 

 

O Índice de Gini é um método estatístico elaborado pelo matemático Conrado 

Gini, com o objetivo de monitorar o grau de concentração de renda entre os grupos 

sociais de determinado território. Trata-se de um cálculo que aponta a diferença entre 

a renda dos mais pobres e dos mais ricos. Sua representação matemática é 

normalizada com uma escala que varia de 0 a 1, onde o valor 0 aponta ao mais alto 

nível de igualdade:  quando toda população avaliada possui a mesma renda. Ao passo 

que o valor 1 corresponde a extrema concentração de riqueza (WOLFFENBÜTTEL, 

2004). Como os dois extremos da escala são modelos ideais, o Índice de Gini compara 

a renda da população mais pobre com a da faixa mais rica. No Relatório de 

Desenvolvimento Humano (2004) o PNUD indicou que o Brasil apresentou um 

desempenho de 0, 591 no Gini, que corresponde a uma alta concentração de renda. 

De acordo com o estudo Síntese de indicadores sociais: uma análise das 

condições de vida da população brasileira (2019), divulgado pelo IBGE, os indicadores 

apontam que 2,6% da população do Paraná vivia com menos de US$ 1,90 (um dólar 

e noventa centavos de dólar) por dia, aproximadamente R$ 150 por mês em 2017 e 

2018. Em 2014, essa situação atingia 1,6% da população paranaense, portanto, 

houve um crescimento de 65,5% no número de pessoas vivendo na extrema pobreza. 

A população com rendimento até US$ 5,5 (cinco dólares e cinquenta centavos de 



29 

 

dólar) correspondia a 11,2% dos paranaenses em 2014; cinco anos depois subiu para 

13,8% da população, um crescimento de 28,5% no número de pobres.  

O índice Gini apresentou uma melhora em 2019, em comparação a 2018, 

quando atingiu o pior nível da década (0,493), mas sem superar a tendência de queda 

na desigualdade social e concentração de renda observada entre 2013 e 2015. Apesar 

desses dados não terem um nível de desagregação que possibilite identificar a 

singularidade do bairro CIC, eles contribuem para compreender a realidade do estado 

do Paraná até o ano de 2019 indicando um aumento da desigualdade no estado no 

último período.  

 

 

Gráfico - Variação do Índice de Gini no Paraná 

 
Fonte:  Síntese de Indicadores Sociais (SIS), 2019, IBGE.   

 

 

Não ao acaso o aumento do Índice Gini (entre 2016 e 2018) coincide com o 

período de crescimento do desemprego e de queda na renda das famílias, como 

aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (2017) do IBGE, que 

registrou o aumento de 8,4% na renda das pessoas mais ricas e queda nos ganhos 

dos 30% mais pobres no Paraná. Ainda segundo PNAD (2017), os jovens entre 15 e 

29 anos foram os mais afetados por essa dinâmica de aprofundamento das 

desigualdades socioeconômicas. Entre 2014 e 2019, os jovens de 20 a 24 anos 
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perderam 20% da sua renda, na faixa etária de 15 a 19 anos a perda foi ainda maior, 

por volta de 30%. 

Não identificamos dados específicos e atualizados referentes à desigualdade 

socioeconômica no bairro do CIC. Contudo, o perfil populacional construído pelo 

Censo 2010 indica que, apesar do bairro ser um dos pólos de produção de riqueza no 

Paraná 72,8% da sua população possuía rendimento nominal mensal per capita 

inferior a 5 salários mínimos (2505 reais). Entre esses prevaleciam os domicílios 

enquadrados na classe de renda de até 1 salário mínimo per capita (que somavam 

42,5%). No outro extremo, apenas 5% dos domicílios da CIC contavam com renda 

superior a 5 salários mínimos mensal per capita. Sem dúvida, essa disparidade de 

renda representa um obstáculo ao desenvolvimento humano de um território, como 

demonstra a discussão a seguir sobre a renda per capita, um dos fatores que 

compõem o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. 

 

4.2.3 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

 

O IDHM é calculado a partir de três fatores: renda per capita, longevidade e 

educação. O fator renda informa, entre outras coisas, a possibilidade de acesso a 

satisfação adequada das necessidades básicas para vida como água, comida e 

abrigo, mas também para podermos transcender essas necessidades rumo a uma 

vida de escolhas genuínas e exercício de liberdades. A renda pode ser determinada 

pelo cálculo do PIB per capita ou por meio de levantamentos junto à população que 

indiquem os recursos financeiros de que os indivíduos dispõem para as necessidades 

básicas (PNUD, 2014, p.11). A longevidade refere-se às condições de saúde e à 

expectativa de vida ao nascer da população de um determinado território. Pela 

educação busca-se avaliar o acesso ao conhecimento e recursos para os indivíduos 

exercerem sua cidadania e expandir suas habilidades, a partir do cálculo de variáveis 

como taxa de alfabetização, a média de anos de estudo das pessoas com 25 anos ou 

mais e a escolaridade média da população. 

Márcio Andrade Monteiro (2008) afirma que para realizar o cálculo do IDH faz-

se necessária a normalização dos valores entre 0 a 1, com a aplicação da seguinte 

fórmula matemática para aferir os valores: 
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Onde: 

IDHS = Índice de vida saudável. 

IDHE = Índice de acesso à educação e cultura. 

IDHR = Índice de padrão de renda adequado de vida. 

 

 

Monteiro parte do princípio de que o desenvolvimento humano pode ser 

medido, assim como os economistas Mahbubul Haq e Amartya Sen, os precursores 

do conceito de IDH, que foi apresentado no primeiro Relatório de Desenvolvimento 

Humano do Pnud no ano de 1990. Posteriormente, o índice seria adaptado para 

aplicação aos contextos nacionais, conforme necessidades específicas. Longe de 

propor um método universal, o Pnud incentiva os agentes públicos a inovarem, 

substituírem, acrescentarem componentes e adaptarem o IDH à realidade local. 

Foi o que fez o governo brasileiro, ao elaborar (em 1998) um IDH direcionado 

aos municípios, composto pela base de dados do Censo Demográfico: o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Desde 2003 o IDHM é utilizado pelos 

gestores para tomar decisões, elaborar projetos e políticas orientadas ao 

desenvolvimento humano. Por sinal, o IDHM tem cumprido a importante função de 

equacionar crescimento econômico (medido pela evolução do PIB) e desenvolvimento 

humano (verificado através da renda per capita, educação e longevidade), conforme 

apresentado anteriormente. 

O Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas Brasileiras 

(2014), publicado pelo Pnud, traz uma síntese dos componentes do IDHM como 

ilustrada na Figura 1. 
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Figura 1 – Composição do cálculo do IDHM 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas Brasileiras (PNUD, 

2014, p. 12). 

 

 

Com base nesse cálculo é possível classificar o nível de desenvolvimento social 

dos diferentes municípios e territórios, além de compará-los com uma escala 

padronizada composta por faixas de valores (mínimos e máximos) e os respectivos 

atributos: 

 

 
Fonte: Idem (PNUD, 2014, p. 12) 
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A seguir, são colocadas em análise mais aprofundada três dimensões (renda 

per capita, longevidade e educação) consideradas para construção do IDHM de 

Curitiba, município escolhido para implantação do projeto Tô de Boa. 

 

4.2.3.1 Renda per capita 

 

À época da realização do Censo 2010, Curitiba possuía 5.880 domicílios (com 

uma população aproximada de 16.130 pessoas) que viviam na extrema pobreza (isto 

é, com rendimento nominal mensal domiciliar per capita de até R$70) , sendo 9% 

desses domicílios localizados na regional CIC. Ao comparar a renda domiciliar per 

capita de Curitiba com a da regional CIC observa-se maior concentração de renda nas 

classes até 3 salários mínimos (em 2010 o salário mínimo era de R$510,00). Em 

Curitiba, 30% dos domicílios mantinham-se nessa faixa de renda, enquanto na 

regional esse percentual chegava em torno 40% dos domicílios. Somente 4,62 % dos 

domicílios da regional CIC contavam com renda mensal de 10 salários mínimos 

(R$5100,00) ou mais, número bem inferior aos cerca de 20% da média municipal. 

Abaixo o detalhamento das informações sobre as faixas de renda per capita em 

Curitiba e na Regional CIC. 

 

 

Tabela – Percentual de domicílios por Classe de Rendimento mensal domiciliar per capita em 

salário mínimo vigente em 2010 (R$510,00) – Curitiba e Regional CIC 

CLASSE DE RENDA CURITIBA 

(%) 

REGIONAL CIC (%) 

SEM RENDA 2,64 2,14 

ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO 4,68 6,04 

DE 1 A 3 SALÁRIOS 

MÍNIMOS 

25,62 36,15 

DE 3 A 5 SALÁRIOS 

MÍNIMOS 

22,11 29,01 
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 DE 5 a 10 SALÁRIO 

MÍNIMOS 

25,44 22,04 

ACIMA DE 10 SALÁRIOS 

MÍNIMOS 

19,51 4,62 

Fonte: IPPUC, 2012 

 

 

Entre os dez bairros de Curitiba com domicílios sem rendimento ou com renda 

per capita inferior a ½ salário mínimo havia pelo menos dois da regional CIC: Rivera 

(24,2% dos domicílios sem renda e 2,3% com renda inferior a ½ salário) e São Miguel 

(com 12% sem renda e 1,6% com baixa renda). Nesse período, 6.971 domicílios do 

bairro CIC encontravam-se vulneráveis à extrema pobreza como pode ser visto na 

tabela abaixo que mostra os domicílios com renda per capita de até ½ salário mínimo. 

Esse fato coloca a regional CIC entre os piores IDHM de Curitiba e explicita a situação 

de vulnerabilidade vivida por parte significativa de seus moradores. 

 

 

Tabela - Domicílios particulares com rendimento médio per capita de até 

1/2 salário mínimo por bairro da regional CIC – 2010 

VARIÁVEI

S 

AUGUS

TA 

    CIC RIVIERA SÃO 

MIGUEL 

REGION

AL DO CIC 

DOMICÍLI

OS 

VULNERÁVEIS À 

POBREZA 

373 

  

6.971 

  

15 

  

297 

  

7.656 

  

% DE 

DOMICÍLIOS 

VULNERÁVEIS À 

POBREZA DA 

REGIONAL CIC 

3,41% 

  

94,03

% 

  

0,16

% 

  

2,39

% 

  

13,57% 

  

TOTAL 

DOMICÍLIOS 

1.926 53.05

9 

91 135

0 

56426 

Fonte: IPPUC, 2012 
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4.2.3.2 Longevidade 

 

A longevidade é medida pela expectativa de vida ao nascer (PNUD, 2014). 

Calculada indiretamente a partir dos dados dos Censos Demográficos do IBGE. Esse 

indicador dimensiona a média de anos que uma pessoa nascida em determinado local 

viveria se mantidos os padrões de mortalidade vigentes. Para ter uma vida longa as 

pessoas precisam contar com recursos que evitem a morte prematura desde o 

nascimento, garantam salubridade, acesso à saúde e à segurança pessoal. 

Mesmo que os dados do IBGE apontem um crescimento na expectativa de vida 

da população feminina e masculina de Curitiba, entre 1980 e 2010 aumentou de 65,5 

anos em média para 77 anos, essa evolução ocorreu de maneira desigual na 

população, segundo o Atlas das Regiões Metropolitanas (PNUD, 2014). Quando se 

observam as estatísticas das Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs), 

conceito próximo ao de bairros, a expectativa de vida ao nascer em Curitiba varia em 

média de 12 anos. Sendo que a menor é de 69 anos e a maior é de 81 anos. Como 

ilustra a tabela abaixo, não ao acaso, os bairros com o menor IDHM também são os 

com menor longevidade. O bairro CIC encontra-se entre as UDHs com a menor 

expectativa de vida na cidade de Curitiba. 

 

 

Tabela   - UDH Longevidade da população de Curitiba - Atlas PNUD 2014 

BAIRRO IDHM ESCALA LONGEVIDADE 

Parolin/ Vila Das 

Torres (Prado Velho)/ Vila 

Concórdia (CIC)/ Vila São 

José (CIC)/ Vila Nossa 

Senhora Da Glória/Terra 

Santa E Monteiro Lobato 

(Tatuquara)/ Vila 

Hebron(Umbará)/ Parque 

Náutico (Boqueirão)/ 

Sambaqui(Ganchinho) 

0,623 MÉDIO 69 ANOS 
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Moradias Araça E Vila 

Pantanal, (Boqueirão)/Vila 

Nori (Pilarzinho)/ Vila Verde 

(CIC)/ Andorinhas E 

Progresso (Campo 

Comprido) 

0,681 MÉDIO 72 ANOS 

Xapinhal E Vila 

Americana (Sítio Cercado)/ 

Vila Tupi (Atuba)/Vila Pluma 

(Pinheirinho) Vila Hakim 

(Santa Felicidade)/ 

Belenzinho (Boqueirão)/ São 

Miguel (CIC) 

0,704 ALTO 73 ANOS 

Fonte: Atlas PNUD 2014 

 

 

Ao agregar os bairros da regional, o IDHM da região da CIC perfaz 0,755 e a 

expectativa de vida da população fica em torno de 75 anos (calculando-se a média 

dos bairros Augusta, Riviera, CIC e São Miguel), o que a coloca na 7ª posição entre 

as 9 regionais da cidade, antepenúltimo lugar quanto à expectativa de vida. Ficando 

à frente apenas das regionais Pinheirinho e Bairro Novo. 

 

 

Figura – Mapa do IDHM por UDH – PNUD, 2014 
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Fonte: PNUD, 2014. 

 

 

4.2.3.3 Educação 

 

A análise da situação educacional de um território proposta pelo IDHM pode 

ser avaliada pelo: 1) percentual de pessoas de 18 anos ou mais com ensino 

fundamental completo; 2) percentuais de crianças (de 5 a 6 anos) matriculadas nos 

primeiros anos do Ensino Fundamental e de adolescentes (de 11 a 17 anos) 

matriculados ou com ensino médio completo. Através da média geométrica desses 

dois componentes obtém-se a composição da dimensão de IDHM Educação proposto 

pelo Pnud (PNUD, 2014). De modo geral, as redes de educação estadual e municipal 

de Curitiba têm apresentado um bom desempenho do IDHM Educação, com 
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crescimento contínuo na escala. Com relação à Curitiba, a evolução de 0,113 avaliada 

na última década, fez a cidade ingressar em nível alto do IDHM. 

Conforme o Censo 2010, o percentual de crianças paranaenses de 5 e 6 anos 

matriculadas na escola chegou a 90%, em Curitiba foram 94%. O percentual de 

adolescentes que frequentavam os anos finais do Ensino Fundamental somam 89% 

no estado e na capital. Quanto aos indicadores de escolarização da população jovem 

e adulta, as mudanças foram menos significativas, em nível estadual, 34% dos jovens 

de 15 a 17 anos não completaram o Ensino Fundamental e 52% na faixa etária de 18 

a 20 anos não haviam concluído o Ensino Médio. Os percentuais de Curitiba ficaram 

abaixo da média do estado, porém, a população de 15 a 17 anos sem Ensino 

Fundamental Completo ficou em 28%. Entre a faixa 18 a 20 anos, 42% não 

terminaram o Ensino Médio. 

Outro indicador de grande impacto sobre o IDHM Educação é a taxa de 

alfabetização que, apesar dos elevados percentuais de evasão nos anos finais do 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio, tem “puxado” o nível de desenvolvimento do 

estado e da capital para cima. Segundo o IBGE, entre 2000 e 2010, a taxa de 

alfabetização avançou em todas as faixas etárias, entre jovens e adultos. Passou de 

86,7% (2000) para 91,3% (2010), um aumento de 4,6% na alfabetização. As taxas de 

alfabetização do Paraná ultrapassaram as nacionais: excedendo em 4% a média 

nacional nos anos 2000 e em 2% em 2010. As taxas de Curitiba, por sua vez, 

superaram as nacionais 10% nos anos 2000 e 6% em 2010. 

 

 

Tabela – Taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais no 

Paraná, em Curitiba e na Regional  CIC - Censo 2000 e 2010 

VARIÁVEL ANO BRASIL PARANÁ CURITIBA CIC 

 TAXA DE 

ALFABETIZAÇÃO 

(%) 

2000 86,7 90,97 96,74 94 

2010 91,3 93,72 97,87 95,56 

VARIAÇÃO POSITIVA 4,6 2,75 1,13 1,56 

   FONTE: Levantamento técnico do IPPUC, 2013. 
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Ao comparar as taxas de alfabetização da Regional CIC com a média nacional 

e estadual apresentadas acima verifica-se que, embora o nível de alfabetização da 

população dessa área tenha superado a média nacional e estadual (em 2000 e 2010), 

os percentuais da regional CIC estão entre os piores do município (IPPUC, 2020, 

p.09). 

Em relação a população alfabetizada, tanto o estado como o município contam 

com índice superior a 95% da população, prevalecendo um número maior de homens 

alfabetizados do que de mulheres. Esses números podem ser vistos na tabela abaixo. 

 

 

Tabela: Percentual da população acima de 5 anos alfabetizada, distribuição 

por localização e gênero - Censo 2010 

LOCALIZAÇÃO POPULAÇÃO 

TOTAL (%) 

MULHERES (%) HOMENS (%) 

CURITIBA 96,9 96,6 97,2 

REGIONAL CIC 95,56 95 96,6 

BAIRRO CIC 95,7 95,1 96,2 

FONTE: Levantamento técnico do IPPUC, 2020. 

 

 

 Em função da defasagem dos dados do Censo 2010 busca-se a partir de agora 

atualizar e aprofundar a análise da educação do bairro CIC a partir dos dados dos 

Censos Escolares realizados entre 2009 e 2019. Mais especificamente, com o auxílio 

do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que é calculado pela 

aprovação escolar dos alunos e o desempenho das escolas no Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (Saeb). Convém assinalar que a pontuação do Ideb vai do 0 ao 

10 e avalia dois quesitos: índice de aprovação e reprovação de alunos de uma 

instituição de ensino (medidos pelo Censo Escolar) e o desempenho em português e 

em matemática nas provas do Saeb. Escolas, municípios e estados podem 

estabelecer metas de acordo com a realidade (social e educacional) dos alunos. Com 

relação ao Ideb das escolas de Curitiba, os dados do Ippuc e do Ipardes indicam um 

avanço no desempenho educacional de 2009 a 2019. Por outro lado, indicam também 
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o declínio do desempenho dos alunos ao longo do processo de escolarização, isto é, 

na fase inicial do Ensino Fundamental as notas tendem a ser maiores do que as da 

fase final ou as do Ensino Médio. 

Segundo dados do Ippuc, em 2009, a prefeitura de Curitiba passou a 

estabelecer metas para os anos iniciais da rede municipal, como ilustra a tabela 

abaixo: 

 

 

Tabela – Metas da Rede Municipal de Curitiba para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental- IDEB das Escolas da Regional CIC - 2009 e 201 

ESCOLAS MUNICIPAIS DA REGIONAL DO CIC 

Nº DE 

ALUNOS 

MATRICULADOS EM 

2020 

ANO DE REFERÊNCIA 

2

009 

2

011 

2

013 

2

015 

2

017 

2

019 

META MUNICÍPIO: IDEB > = 

5

,1 

5

,5 

5

,7 6 

6

,2 

6

,5 

MÉDIA GERAL DE CURITIBA 

5

,7 

5

,8 

5

,9 

6

,3 

6

,4 

6

,5 

E.M. DOM BOSCO 6 

6

,6 

6

,3 

6

,8 

6

,8 

6

,7 574 

CEI PADRE FRANCISCO 

MESZNER 

6

,1 6 

6

,3 

6

,7 

6

,7 7 465 

CEI PROFESSOR ULISSES 

FALCÃO VIEIRA 

5

,8 

6

,1 

6

,4 

6

,7 

6

,8 

6

,9 762 

E.M MORADIAS RIBEIRÃO 

5

,8 

5

,9 

6

,4 

6

,8 

6

,6 

6

,8 352 

E.M. AMÉRICA DA COSTA 

SABÓIA 

5

,2 6 

6

,1 

6

,8 

6

,7 

7

,1 708 

E.M. DITMAR BREPOHL 

5

,8 

5

,9 

6

,2 

6

,4 

6

,3 

6

,7 337 

E.M MANSUR GUÉRIOS 

5

,7 

5

,9 

6

,3 

6

,2 

6

,5 

6

,5 626 
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EMEIEF  ANITA MERHY 

GAERTNER 

5

,6 

5

,9 

5

,8 

6

,3 

6

,1 7 280 

E.M SIDÓNIO MURALHA 

5

,6 

5

,7 

5

,9 

6

,3 

6

,4 

6

,5 708 

E. M. JOAQUIM TÁVORA  2 

5

,4 6 

5

,5 

6

,6 

6

,2 

6

,6 362 

E.M. OTTO BRACARENSE 

COSTA 

5

,2 

5

,6 

5

,9 

6

,2 

6

,3 

6

,8 633 

E.M. ÁLVARO BORGES 

5

,4 

5

,6 

5

,8 

6

,3 

6

,3 

6

,6 719 

E.M. SÃO MIGUEL            

5

,6 

5

,7 

5

,8 

5

,7 

6

,6 

6

,2 936 

E.M C.E.I OLÍVIO SOARES 

SABÓIA 

5

,3 

5

,2 

5

,8 

6

,4 

6

,3 

6

,4 362 

E.M. MONTEIRO LOBATO 

5

,7 

5

,5 

5

,8 6 

6

,4 6 539 

E.M. PRÓ-MORAR BARIGUI  

5

,5 

5

,8 

5

,1 

6

,4 

-

---- 

6

,6 553 

E.M. CAIC CÂNDIDO 

PORTINARI 

5

,4 

5

,8 

5

,8 

6

,1 

6

,2 

5

,8 1446 

E.M. PRESIDENTE TANCREDO 

DE ALMEIDA NEVES 

5

,3 

5

,4 

4

,5 

-

----- 

6

,4 

7

,3 124 

E.M. HEITOR DE ALENCAR 

FURTADO 

5

,7 

5

,4 

5

,3 

5

,8 

6

,4 

5

,7 479 

E.M. MARIA DO CARMO 

MARTINS 

5

,4 

5

,3 

5

,4 

5

,8 6 

6

,2 458 

E.M   N. SRA DA LUZ DOS 

PINHAIS 

5

,3 

5

,4 

4

,7 

6

,1 

5

,9 

6

,7 419 

E.M. POETA JOÃO CABRAL DE 

MELO NETO 

4

,6 

4

,8 

5

,2 

6

,2 

6

,6 

6

,6 227 
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E.M. DARIO PERSIANO DE 

CASTRO VELLOZO 

4

,8 

5

,2 

5

,2 

5

,8 

5

,4 6 420 

Fonte:  Adaptado do SME / Departamento de Planejamento e Informações, 2012.Elaboração: 
IPPUC- Setor de Monitoração 

 

 

Das 23 escolas da rede municipal localizadas no CIC, a única a não atingir 

nenhuma das metas estabelecidas foi a Escola Municipal Professor Dario Persiano de 

Castro Vellozo, que teve o pior desempenho no Ideb;  seguida pelas Escolas 

Municipais Maria do Carmo Martins e Heitor de Alencar Furtado que ficaram abaixo 

da meta em 5 e 4 avaliações respectivamente.  A Escola Municipal Poeta João Cabral 

de Melo Neto e a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais têm três resultados positivos e 

três negativos. Ficaram acima da meta em todas as avaliações as Escolas Municipais 

Dom Bosco, Padre Francisco Meszner e Professor Ulisses Falcão Vieira que também 

obtiveram as melhores médias nas notas no IDEB. 

 

 

Tabela:  IDEB dos Anos Finais do Ensino Fundamental das Escolas da Rede 

Estadual de Ensino na Regional CIC - 2009 e 2019 

LISTA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO CIC 

ANO DE REFERÊNCIA 

2

009 

2

011 

2

013 

2

015 

2

017 

2

019 

Nº DE 

ALUNOS 

MATRICULAD

OS EM 2020 
META: IDEB > = 

3

,5 

3

,8 4 

4

,5 

4

,8 

5

,1 

MÉDIA GERAL DO PARANÁ 

4

,1 4 

4

,1 

4

,3 

4

,6 

5

,1 

C. E. PROF. ALCYONE M. C. 

VELLOZO 

3

,6 

4

,5 

3

,7 

4

,3 

-

---- 

4

,9 951 

C.E. ARLINDO CARVALHO DE 

AMORIM 

3

,3 

3

,9 3 

2

,7 

-

---- 

3

,5 1135 

C.E. BRASÍLIO V. DE CASTRO 

4

,2 

4

,5 

4

,6 

5

,1 

5

,2 

5

,8 1426 
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C.E. DIRCE C. DO AMARAL 

2

,9 

3

,7 

2

,7 

4

,2 

-

---- 

4

,3 656 

C.E. EURIDES BRANDÃO 

4

,2 

3

,7 4 

4

,1 

-

---- 

4

,4 1365 

C.E. HILDEGARD SONDAHL 

3

,9 

4

,3 

4

,2 

4

,5 

-

----- 

4

,9 1053 

C.E. IVO LEAO 

3

,8 

4

,3 

4

,4 

4

,7 

4

,6 

4

,7 825 

C.E. MARLI QUEIROZ AZEVEDO 

4

,3 

4

,5 

4

,2 

5

,2 

-

---- 

5

,6 1554 

C.E. PROTASIO DE CARVALHO 

3

,3 

3

,8 

3

,8 

4

,3 

-

---- 

4

,7 841 

C.E. RODOLPHO ZANINELLI 

2

,8 

2

,9 

3

,2 

4

,2 

-

----- 

4

,6 1058 

C.E. TEOTÔNIO VILELA 

3

,8 

3

,5 

3

,2 

4

,4 

-

---- 

-

----- 1122 

C.E DOMINGOS ZANLORENZI  

2

,7 

3

,1 

3

,0 

2

,6 

-

-- 

4

,0 393 

CEEBJA LAIS MIQUELOTO 

-

--- 

-

-- 

-

------ 

-

--- 

-

---- 

-

----- 288 

Fonte:  Adaptado do SME / Departamento de Planejamento e Informações, 2012.Elaboração: 
IPPUC- Setor de Monitoração/ Atualizado pelos autores pelo site https://novo.qedu.org.br/ 

 
 
 

De modo geral, o desempenho das escolas públicas estaduais e dos alunos 

matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental tem sido pior, 

comparativamente, ao das escolas públicas municipais e dos alunos dos anos iniciais. 

Embora as metas do Ideb propostas pelo governo do Paraná aos Colégios Estaduais 

sejam baixas (variando de 3,1 a 5,1), a maioria não conseguiu atingi-las. Também se 

verifica uma descontinuidade das notas do Ideb: quando as notas aumentam essa 

mudança muitas vezes não se sustenta na avaliação seguinte. Apenas os Colégios 

Brasílio V. de Castro e Marli Queiroz Azevedo conseguiram manter uma trajetória 

ascendente de modo que os outros continuam com Ideb abaixo da média estadual 
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(5,1 em 2019). Nesse contexto, há que se considerar a necessidade de reforçar o 

ensino de português e matemática nos anos finais do Ensino Fundamental dessas 

escolas estaduais com o objetivo de melhorar os índices de desenvolvimento humano 

no CIC. 

Destaca-se, em termos de capacidade instalada no setor educação, que a rede 

municipal de ensino de Curitiba dispõe de atendimento educacional especializado 

para estudantes matriculados no contra turno e para crianças com necessidades de 

apoio para desenvolvimento de habilidades cognitivas. Esse atendimento acontece 

nos Centros de Atendimento Educacional Especializado, no CIC são dois: Ana Maria 

Poppovic e Ronaldo Vadson Schwantes. 

Além da rede de Ensino Fundamental e Médio o bairro conta também com as 

seguintes Instituições de Ensino Superior: 

 

 

Nome Ensino 

Superior 

Gestão 

Faculdades da Indústria Senai – CIC Faculdade Particular 

Universidade Positivo - Campus CIC Universidade Particular 

Universidade Positivo - Campus 

Ecoville 

Universidade Particular 

Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná - Campus Ecoville 

Universidade Público 

Federal 

Centro Universitário Internacional - 

Polo CIC 

Centro 

Universitário 

Particular 

Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná - Campus Neoville 

Universidade Pública 

Federal 

Centro Universitário do Paraná - 

Campus CIC 

Centro 

Universitário 

Particular 
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4.2.4 População Economicamente Ativa 

 

Os dados apresentados a seguir são de uma pesquisa do Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) juntamente com o 

Observatório do Trabalho de Curitiba publicada no artigo Estudo da estrutura 

econômica e do mercado de trabalho do município de Curitiba na década de 2003-

2013. A ênfase dessa pesquisa foi a sistematização de dados sobre geração de 

emprego e renda e redução da informalidade. Dessa forma, foi eleita para apoiar o 

diagnóstico do território, pois apesar de trabalhar com dados do Censo 2010, busca 

atualizar as informações relacionadas à População em Idade Ativa (PIA) e a 

População Economicamente Ativa (PEA) dos bairros de Curitiba. Será apresentada 

aqui a situação da PEA da regional CIC e de Curitiba por gênero, faixa etária, cor ou 

raça e os números de empregos formais por faixa etária e sexo segundo bairros 

agregados e sexo.  

O Dieese e o Observatório do Trabalho de Curitiba utilizam a divisão 

territorial apresentada no documento Estudo temático 2: Perfil demográfico e 

socioeconômico dos bairros agregas de Curitiba (2016) para agregar a população dos 

bairros e estabelecer comparações entre as mesmas: 

Por “bairros agregados”, considera-se a união de uma ou mais áreas de 

ponderação, unidade de referência utilizada pelo IBGE, para organizar os setores 

censitários, a menor unidade reconhecida para avaliar os resultados das pesquisas 

domiciliares do instituto. Para construir os “bairros agregados”, o Dieese agrupou 

áreas de ponderação do IBGE de maneira com que os 72 bairros que compõem a 

administração municipal não fossem divididos, seguindo o seguinte critério para a 

nomenclatura: I. Áreas de ponderação que correspondiam aos bairros manteve-se o 

nome do bairro. II. Áreas de ponderação que englobavam dois bairros receberam o 

nome dos dois bairros III. Áreas de ponderação com três ou mais bairros receberam 

o nome do bairro de relevância IV. Áreas de ponderação que cortavam os bairros 

foram agregadas em um novo conjunto. (DIEESE, 2016, p. 6) 

Conforme essa metodologia uma nova nomenclatura foi proposta pelo 

Observatório do Trabalho de Curitiba (OTC) para Regional CIC, identificando os 

bairros São Miguel, Augusta, Rivera, Orleans, Botiatuvinha como CIC Norte; o 
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restante do território ficou denominado como CIC. As tabelas abaixo serão 

apresentadas segundo essa caracterização. 

Em relação à PEA de Curitiba, em 2010, as mulheres representavam 47% dos 

trabalhadores, sendo que 11% delas moravam na CIC. Os homens eram 

aproximadamente 53% da força de trabalho do município e também correspondiam a 

11% de trabalhadores do CIC, concentrados na sua maioria na região centro-sul do 

bairro.  

Em 2010, o número da PEA era de 1.531.839 habitantes (sendo 947.195 

ocupados e 48.348 desocupados). A taxa de participação no mercado de trabalho 

cresceu de 62% em 2000 para 65% em 2010, enquanto a taxa de ocupação subiu de 

86% para 95% no mesmo período. Nessa década a população ocupada aumentou em 

33%. Por conseguinte, a taxa de desocupação recuou de 14% para 5% em 2010. Em 

torno de 78% dos trabalhadores com carteira assinada e 15% sem carteira assinada.  

Apesar dos resultados positivos, esse crescimento não beneficia todos os 

trabalhadores igualmente. Os homens brancos acima dos 35 anos levaram vantagem 

em relação às mulheres, à população negra e à população com menos de 30 anos, 

conforme pode ser visto nos dados abaixo (DIEESE, 2014). 

 

 

Tabela - População Economicamente Ativa (PEA) de CIC Norte, CIC e de 

Curitiba por Sexo – Censo 2010 

BAIRROS 

AGREGADOS 

SEXO TOTAL 

MASCULINO 

(%) 

FEMININO 

(%) 

CIC NORTE 9.282 

1,76 

7.446 

1,59 

16.728 

CIC 52.204 

9,91 

45.641 

9,73 

97.845 

TOTAL 

MUNICÍPIO 

526.609 

52,90 

468.921 

47,10 

995.530 

Fonte:  IBGE. Censo Demográfico. Elaboração:  DIEESE.  
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Ao observar a distribuição da PEA por faixa etária, conforme pode ser visto na 

tabela abaixo, os dados revelam ainda que 21% dos 7.304 jovens até 14 anos 

agregados à PEA residiam na CIC. Nesse ponto convém mencionar que essa faixa 

etária não compõe formalmente a PEA, classificada com idades entre 15 e 65 anos, 

pois o trabalho entre 15 e 18 anos é permitido somente como aprendiz. A inclusão 

desse grupo na amostragem do Censo 2010 reflete as ocupações informais exercidas 

por adolescentes e até mesmo por crianças para contribuir com a renda doméstica. A 

maior ocorrência de informalidade laboral de menores de 15 anos é justamente na 

região centro-sul do CIC, com registro de 18,65% dos casos. Cabe destacar esse 

dado, expresso na tabela abaixo, visto que indica importante vulnerabilidade 

econômica e social e precisa ser considerado para efetivação de uma proposta de 

desenvolvimento alternativo, integral e sustentável. 

 

 

Tabela - População Economicamente Ativa (PEA) da CIC e de Curitiba por faixa 

etária – Censo 201 

FAIXA 

ETÁRIA 

CIC 

NORTE 

CIC TOTAL 

MUNICÍPIO 

ATÉ 14 

ANOS 

197 1.362 7.304 

DE 15 A 29 

ANOS 

5.786 34.941 330.384 

DE 30 A 59 

ANOS 

10.054 57.285 599.814 

ACIMA DE 

60 ANOS 

691 4.257 58.028 

TOTAL 16.728 97.845 995.530 

Fonte:  IBGE. Censo Demográfico. Elaboração:  DIEESE.   
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Segundo o Dieese (2014), pretos e pardos correspondem a 20% da força de 

trabalho curitibana. Na região do CIC reside 16% desse contingente. Além da região 

centro-sul da CIC, a maior parte da população economicamente ativa 

afrodescendente vive nos bairros com piores desempenho no IDHM, a saber: Cajuru, 

Tatuquara, Uberaba, Sitio Cercado e Alto Boqueirão. Desse modo, cabe destacar a 

relevância de observar as vicissitudes relacionadas a cor ou raça na sociedade 

brasileira para analisar o território. Visto que já foi explicitado outrora, nesse 

documento, que a regional CIC tem uma proporção maior de pessoas negras e pardas 

em relação ao município de Curitiba. 

 

 

Tabela - População Economicamente Ativa (PEA) da CIC Norte, CIC e de Curitiba 

por cor ou raça – Dieese 2914 

BAIR

ROS 

AGREGADOS 

COR OU RAÇA TO

TAL 

AMA

RELA 

BRA

NCA 

INDÍG

ENA 

PA

RDA 

PR

ETA 

CIC 

NORTE 

----- 13.3

61 

----- 2.82

5 

503 16.7

28 

CIDA

DE 

INDUSTRIAL 

563 67.6

73 

154 24.4

98 

4.9

57 

97.8

45 

TOT

AL 

MUNICÍPIO 

14.59

6 

778.

847 

1.391 168.

642 

32.

054 

995.

530 

Fonte: IBGE/Elaboração: DIEESE 

 

 

As análises do Dieese (2014) revelam que sexo, cor ou raça e faixa etária são 

fatores que se refletem em desigualdade no acesso a empregos. Dos 936.158 

empregos formais estabelecidos em Curitiba naquele período, 83% foram ocupados 

por homens entre 25 e 64 anos, ficando os mais jovens (abaixo dos 25) com 16% das 

vagas e os acima dos 65 anos com 1,36%. A empregabilidade das mulheres mais 

jovens seguiu a mesma tendência, com 84% de empregos com registro na faixa de 



49 

 

25 a 64 anos e 15% para as menores de 25 anos. E, 0,89% para a faixa acima de 65 

anos. Na área do CIC, 24% dos homens e 14% das mulheres com carteira assinada 

têm menos de 25 anos. 

 

4.2.5 Desocupação dos Jovens 

 

Em suas notas técnicas, o IBGE aplica o conceito de Desocupação à parcela 

da População Economicamente Ativa (PEA), isto é, pessoas sem trabalho na semana 

de referência da pesquisa, mas disponíveis para trabalhar e que buscam trabalho no 

período de referência de 30 dias. A Taxa de Desocupação é aferida através do 

percentual de pessoas desocupadas na semana de referência em relação à PEA 

nessa semana. 

A partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad/IBGE), 

relativa ao período do primeiro trimestre de 2015 ao quarto trimestre de 2019, é 

possível atualizar os dados sobre PEA do Paraná e de Curitiba e apontar a dinâmica 

do mercado de trabalho local em relação aos jovens. Se em 2014 o impacto do 

crescimento reduziu a taxa de desocupação de Curitiba a 3,7%, a menor do país entre 

as capitais, nos anos seguintes, as taxas de desocupação dispararam para 10,6% da 

PEA em 2017, com leve queda para 9,4% em 2018 e 8,8% em 2019. Situação 

agravada pelo cenário de crise econômica que, nos primeiros trimestres de 2015 e 

2017, fez a taxa nacional de desemprego aumentar de 7,9% para 13,7%. No Paraná, 

o percentual de pessoas sem ocupação aumentou de 5% em 2012 para 9% em 2017, 

e manteve-se próximo desse patamar em 2018 e em 2019. 

 

 

Gráfico – Variação da Taxa de desocupação (%) no 1º trimestre do ano de 

referência, no Paraná e em Curitiba 
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Fonte: elaborado a partir de dados da PNAD, SIDRA/IBGE 

 

 

No primeiro trimestre de 2014, com a taxa de desocupação em baixa, os jovens 

com menos de 25 anos perfaziam 15% dos desocupados do município de Curitiba. 

Quando a taxa de desocupação começou a crescer (em 2015), essa faixa etária foi a 

mais afetada: no primeiro trimestre de 2016, de 2017 e 2018 a taxa de desocupação 

entre os moradores de Curitiba ficou acima dos 9%. Nesse mesmo período, a 

desocupação entre jovens com menos de 25 anos ficou acima dos 75% em Curitiba. 

Abaixo pode ser visto o gráfico que demonstra a taxa de desocupação por faixa etária 

na cidade de Curitiba e no estado do Paraná. Os dados do Observatório do Trabalho 

de Curitiba (com monitoramento iniciado em 2014) apontam para uma falta de 

capacidade do mercado de trabalho local em incluir jovens, mesmo diante de um 

período de crescimento econômico (transcorrido entre 2010 e 2014).  

 

 

Gráfico - Taxa de desocupação (%), no 1º trimestre do ano de referência, das 

pessoas de 14 anos ou mais de idade no Paraná  – PNAD IBGE 2014-2019 
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Fonte: elaborado a partir de dados da PNAD, SIDRA/IBGE 

 

 

Gráfico - Taxa de desocupação (%), no 1º trimestre do ano de referência, das 

pessoas de 14 anos ou mais de idade em Curitiba  – PNAD IBGE 2014-2019 

 

Fonte: elaborado a partir de dados da PNAD, SIDRA/IBGE 

 

 

Diversos estudos indicam que esse não é um fenômeno isolado. Em diferentes 

países os jovens representam a parcela da população mais sensível ao desemprego 

e às crises econômicas. As causas variam. Em alguns contextos, o menor acúmulo 

de experiência e vivência laboral é fator de exclusão. Já em outros, as restrições aos 
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jovens ocorrem devido à formação (acadêmica e profissional) ainda não ter se 

completado (IPEA, 2020, p.10). 

A pesquisa por amostragem da Pnad adota uma metodologia de rotação no 

qual os domicílios dos entrevistados são visitados por cinco trimestres consecutivos e 

depois são retirados da amostra. Isso permite acompanhar as transições da força de 

trabalho: de ocupada a desocupada (vice-versa) ou excluída da PEA no período da 

pesquisa. Nesse sentido, também é possível apontar a proporção de jovens ocupados 

nos primeiros trimestres de 2014 a 2019, conforme pode ser visto no gráfico abaixo. 

 

Gráfico – Distribuição do Percentual das pessoas de 14 anos ou mais de 

idade, ocupadas no primeiro trimestre do ano de referência em Curitiba – PNAD 

IBGE 2014-2019 

 

 

 

Os dados da Pnad apontam importante diferença entre os números de jovens 

com menos de 25 anos ocupados em comparação à faixa de 25 a 59 anos. Verifica-

se ainda que enquanto o percentual de ocupação entre as pessoas com 60 anos ou 

mais cresceu de 5% (no primeiro trimestre de 2014) para 9% (no primeiro trimestre de 

2020); entre os jovens houve queda de 16% (no primeiro trimestre de 2014) para 14% 

(no primeiro trimestre de 2020). Um indicativo de que os aposentados estão voltando 

ao mercado de trabalho, enquanto os jovens, especialmente aqueles na faixa de 18 a 

24 anos, estão ficando à margem dele. 

As relações de trabalho de adolescentes e jovens são práticas complexas que 

merecem atenção em um projeto de desenvolvimento alternativo integral e 
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sustentável. Pois nesse momento da vida os seres humanos estão em condições 

especiais de desenvolvimento. Ao mesmo tempo que é necessário construir políticas 

públicas que auxiliem a entrada de jovens no mercado de trabalho também há que se 

respeitar as condições de desenvolvimento integral salutares para essa etapa da vida.  

O aumento abrupto de adolescentes contabilizados pelas pesquisas que 

medem os percentuais de indivíduos em busca de emprego em períodos recessivos 

chamou a atenção dos pesquisadores em relação a Pnad. Em Curitiba, por exemplo, 

a população desocupada na faixa de 14 a 17 anos salta de 8% em 2014 para cerca 

de 50% em 2016 e 2017 e 60% em 2018. Tratam-se de adolescentes que na semana 

de referência da pesquisa estavam procurando emprego, por isso foram 

contabilizados como PEA (sem ocupação). O gráfico abaixo mostra esses dados. 

 

 

 

 

 

Dados recentes mostram que foram criadas 36.179 vagas com carteira 

assinada de janeiro a agosto de 2021 (CGED, 2021). O setor de serviços teve 

destaque, com 21.099 novas vagas, seguido da Construção Civil, com 5.451 vagas. 

O Comércio e a Indústria geraram 4.929 e 4.658 vagas. No mesmo período de 2020 

o saldo havia sido negativo em 18.262 vagas. Nos primeiros oito meses de 2021, 

foram 288.745 contratações e 252.566 demissões. Curitiba foi responsável por 23% 

das vagas criadas no estado (Curitiba, 2021). 
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 Porém, a empregabilidade como jovem aprendiz não seguiu a mesma 

tendência: de janeiro a agosto de 2021, foram contabilizadas 6679 admissões e 5502 

desligamentos com saldo de 1177 empregos para as faixas etárias entre 14 e 24 anos. 

A maior parte deles no setor de serviços (com 667), na produção de bens e serviços 

industriais (com 274 vagas) e no comércio correspondem a 206 vagas (CGED,2021).  

Corseuil et al. (2013, p.64) discute algumas teses usuais que tentam explicar 

as altas taxas de desemprego entre jovens em períodos recessivos: 

 A primeira hipótese é que quando a renda familiar piora em consequência da 

inflação, recessão e desemprego os mais jovens se lançam no mercado de trabalho 

em busca de emprego para colaborar nas despesas domésticas, nessa dinâmica 

exercem pressão sobre o mercado de trabalho aumentando a taxa de desemprego; 

A hipótese da dedicação aos estudos em vez do trabalho considera que, em 

contexto de crise econômica, os jovens tendem a optar pela formação (profissional e 

acadêmica) e adiar a entrada no mercado de trabalho para melhorar as oportunidades 

futuras. Essa opção pelo estudo se refletiria nas taxas de desemprego; 

Segundo Corseuil et al. (2013, p.505), ao tentar ingressar no mercado de 

trabalho, os adolescentes encontram poucas oportunidades no mercado formal, de 

modo que passam a considerar postos de trabalho informais e sem estabilidade, com 

objetivo de obter experiência. O resultado dessa dinâmica é a alta informalidade do 

trabalho juvenil e grande rotatividade dessa mão de obra no setor formal. Quando os 

jovens têm oportunidade no setor formal permanecem no posto de trabalho apenas o 

tempo necessário para “obter experiência” para conseguir outro posto. Essa 

dinâmica constitui-se como um importante fator a ser considerado quando se busca 

identificar regiões vulneráveis ao envolvimento de pessoas com o tráfico de drogas. A 

falta de oportunidade laboral pode apontar indícios nesse sentido. Abaixo serão 

destacadas ações de promoção do envolvimento dos jovens com o mercado de 

trabalho desenvolvidas na região onde o projeto Tô de Boa será implementado. 

 

4.2.5.1 Ações de Capacitação Profissional, Trabalho e Renda para 

Juventude 

 

Foram identificadas algumas ações desenvolvidas para integração de 

adolescentes e jovens ao mercado de trabalho desenvolvidas pelo estado, pela 

prefeitura e pela sociedade civil, como pode ser visto abaixo.  
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 Liceu de Ofícios - ação da Fundação de Ação Social (FAS) da prefeitura, 

promove cursos e prepara para o mercado de trabalho quem está em busca de 

qualificação. O bairro CIC conta com uma unidade desse equipamento. 

Recentemente essa unidade, ofertou um projeto com a organização social 

Gerar. O objetivo é realizar cursos de formação inicial para o mundo do 

trabalho. São atendidos 250 jovens de 14 a 18 anos incompletos em situação 

de vulnerabilidade social. O projeto tem a meta de inserir de forma prioritária 

para o programa de aprendizagem que encaminha para vagas de trabalho. São 

10 turmas de 25 alunos. Carga-horária de 100 horas em 25 encontros de 4 

horas diárias. Os encontros acontecem de forma presencial na sede da Gerar, 

no bairro CIC. Tratam de temas como formação cidadã e profissional, 

habilidades e competências para o mundo do trabalho, crescimento pessoal e 

sociabilização através do trinômio: educação, trabalho, família. 

 Agências do Trabalhador do Paraná - proposta da Secretaria Estadual da 

Justiça, Família e Trabalho e oferecem vagas de emprego. Esse ano, em 

comemoração ao Dia Internacional da Juventude, a agência de Curitiba 

ofereceu 362 empregos com carteira assinada para essa faixa etária.  O posto 

da Agência do Trabalhador, que é referência para o bairro CIC, fica localizado 

no bairro vizinho Pinheirinho, divisa com a área central. 

 Programa Carretas do Conhecimento - Oferecem cursos profissionalizantes 

e no dia internacional da juventude destinaram guichês especiais para o 

atendimento dessa população e organizaram, junto com empresas parceiras, 

oferta de vagas para o primeiro emprego de jovens. Foram atendidos 500 

jovens em Curitiba nesse dia. As vagas da Capital costumam ser para operador 

de telemarketing, técnico de enfermagem e auxiliar de linha de produção 

(Paraná, 2021). Também estão ligadas a Secretaria Estadual da Justiça, 

Família e Trabalho do estado do Paraná. 

 Espaço Empreendedor – Oferece serviços aos empreendedores de Curitiba 

apoiando o desenvolvimento dos negócios. Presta serviços gratuitos onde 

orienta, formaliza, capacita no âmbito da ação empresarial, assessoria e 

consultoria. Disponibiliza microcrédito produtivo orientado em parceria com 

algumas instituições financeiras. Faz parte das Ruas da Cidadania que se 
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encontram descentralizadas no município e constituem um projeto da prefeitura 

municipal.  

 Capacitação do Adolescente e Adultos - Foram encontradas três entidades 

da sociedade civil que promovem a capacitação profissional de adolescentes e 

jovens socialmente vulneráveis, possibilitando a ampliação da renda familiar e 

a inclusão social. São elas: Associação Beneficente Curitibana, Associação de 

Educação Social e Familiar do Paraná e a Rede Esperança. 

 

4.2.6 Habitação 

 

A região onde acontecerá o projeto Tô de Boa caracteriza-se pelo elevado 

números de ocupações irregulares e pela alta demanda de ações de governo para 

resolução de problemas como regularização fundiária, déficit habitacional e de 

ocupação desordenada de espaços sem condições estruturais mínimas para abrigar 

seus habitantes. Situação decorrente da “dinâmica imobiliária" no bairro, que fez 

prosperar os loteamentos ilegais, em áreas desprovidas de infraestrutura urbana 

básica. Desde sua criação, como foi explicitado anteriormente, o bairro tem atraído 

pessoas que não conseguem custear os preços praticados no “mercado imobiliário 

formal” (para aquisição da casa própria ou para aluguel de moradia). 

Nesse contexto, os estudos sobre déficit habitacional realizados pela Fundação 

João Pinheiro (2020) subsidiaram a seleção de alguns indicadores propostos para 

compreender a situação das habitações no bairro CIC. Desse modo serão usados os 

seguintes conceitos:   

 Precariedade habitacional - afere as características construtivas 

frequentemente encontradas em habitações precárias, tais como uso de 

materiais improvisados, de baixo custo e má qualidade (como paredes de 

madeira compensada, piso de terra, cobertura de lona plástica, etc.). Em 

geral, tratam-se de moradias edificadas mediante autoconstrução com 

materiais que não oferecem segurança, conforto (térmico e acústico), 

salubridade e privacidade aos habitantes do domicílio.  Com ligações de 

água, de energia elétrica e esgoto doméstico igualmente improvisadas, o 

que contribui para o risco de incêndios, deterioração das estruturas por 

infiltração hidráulica e contaminação do solo e água pelo esgoto; 
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 Inadequação fundiária - demonstra a falta de garantia da posse e 

permanência no imóvel. 

 Inadequação de infraestrutura urbana - aponta ausência ou 

precariedade na oferta dos serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, coleta de lixo e provisão de energia elétrica. 

A partir de agora será informada a situação do bairro CIC em relação a esses 

tópicos de análise. 

 

4.2.6.1 Densidade e Condições Habitacional  

 

Curitiba contava com 635.631domicílios particulares e 1.093 coletivos, cerca de 

90% (575.897) deles ocupados; 1,8% (11.428) usado ocasionalmente e 7,4% (46.895) 

estavam vagos. O bairro concentra 8,3% dos domicílios particulares e coletivos do 

município. Segundo o Censo 2010, o CIC também era o bairro com maior número de 

aglomerados subnormais, isto é, ocupações irregulares de imóveis para fins de 

habitação em área irregular, sem serviços públicos essenciais ou localizados em 

áreas restritas. A partir do dados do site interativo SEDU/PARANACIDADE, foi 

possível atualizar os dados referentes aos aglomerados subnormais da Regional CIC, 

que  abrangem entre 58 e 60 ocupações irregulares (algumas delas em vias de 

regularização), com aproximadamente 14.900 domicílios e cerca de 55.000 

habitantes:  o bairro CIC concentra 50 ocupações, com aproximadamente 13.000 

domicílios e 51.000 habitantes; no bairro São Miguel são 6 áreas irregulares e com 

pouco mais de 1200 domicílios e 4500 moradores; e o bairro Riviera tem 1 área, com 

68 domicílios e 250 habitantes. Nessas três áreas estão 20% das favelas de Curitiba. 

A configuração desses territórios variam a depender do tempo de existência e nível 

de estruturação urbana como demonstra a figura e o quadro abaixo. 
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Figura – Aglomerados subnormais do município da Regional do CIC – Mapa IPPUC 2016 

 

 

Quadro 1 – Caracterização dos aglomerados subnormais da Regional CIC 
Fonte: Sistema de Informações sobre Necessidades Habitacionais do Paraná (SISPEHIS), site 

Paranacidade, Assentamentos Precários -2021 
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INFRAESTRUTU
RA  URBANA          

NOME DA 
OCUPAÇÃO 

T
EMPO DE 
EXISTÊN
CIA 

T
OTAL 
DE  DOMI
CÍLIOS 

POP
ULAÇÃO 
ESTIMADA 

SITUA
ÇÃO DO 
LOTEAMENTO 

INFRAESTRUTU
RA PRECÁRIA 

 
VIAS PÚBLICAS: 

PRECÁRIAS 

 
REDE 

ELETRICA/ILU. 
PÚBLICA: NÃO 
POSSUI/PRECÁRIA 

 
REDE ESGOTO: 

NÃO POSSUI 

 
REDE ÁGUA: 

PRECÁRIA 

 
DRENAGEM: 

NÃO POSSUI 

 
COLETA LIXO: 

NÃO POSSUI 

 
UBS: EXISTE 

 
CMEI/EMEI: 

EXISTE 

 
AREA ESP. 

LAZER: PARCIAL 

CONCÓRD
IA II 

1
9 ANOS 

46
9 

1806 EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

HARMONIA 2
9 ANOS 

22
6 

658 SEM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

NOVA 
CONQUISTA 

3
2 ANOS 

51
6 

1987 SEM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

CAMPO 
ALEGRE II 

 10
6 

408 SEM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

TIRADENT
ES 

4 
ANOS 

43
5 

1653 CLAN
DESTINO EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

DONA 
CIDA 

3 
ANOS 

30
0 

1140 CLAN
DESTINO EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

VILA NOVA 
PRIMAVERA 

7 
ANOS 

29
5 

1121 CLAN
DESTINO EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

VILA 29 DE 
MARÇO 

4 
ANOS 

28
0 

1064 LOTE
AMENTO 
DESTRUÍDO 
POR 
INCÊNDIO 

SÃO JOSÉ 
DO PASSAÚNA 

3
9 ANOS 

16
5 

627 SEM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

VILA 
MAZUROSKI 

2
2 ANOS 

68 258 CLAN
DESTINO EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

INFRAESTRUTU
RA PARCIALMENTE 
PRECÁRIA 

 
VIAS PÚBLICAS: 

PRECÁRIAS 

 
REDE 

ELETRICA/ILU. 
PÚBLICA: POSSUI 

 
REDE ESGOTO: 

NÃO POSSUI 

 
REDE ÁGUA: 

POSSUI 

DIADEMA/
ELDORADO 

3
9 ANOS 

47
7 

1836 CLAN
DESTINO EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

TORRES 
(CIC) 

3
9 ANOS 

19
2 

681 SEM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

VILA 
VERDE I E II 

3
9 ANOS 

17
3 

684 EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

VENIZIA 2
9 ANOS 

38
1 

1467 EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 



60 

 

 

 
DRENAGEM: 

PARCIAL 

 
COLETA LIXO: 

REGULAR 

 
UBS: EXISTE 

 
CMEI/EMEI: 

EXISTE 

 
AREA ESP. 

LAZER: PARCIAL 

SETE DE 
SETEMBRO 

2
9 ANOS 

32
5 

1251 EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

MODELO 2
9 ANOS 

29
0 

1170 EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

SANDRA I 2
9 ANOS 

13
0 

501 EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

RESISTÊN
CIA 

2
9 ANOS 

54
5 

2098 EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

SANTA 
ANA 

2
9 ANOS 

32
4 

1247 EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

SANDRA II 
E III 

2
9 ANOS 

12
40 

4774 EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

FAZENDIN
HA 

3
9 ANOS 

46 175 EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

AUGUSTA 
B 

2
9 ANOS 

22
2 

843 SEM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

SÃO JOSÉ 
CIC 

3
9 ANOS 

12 45 SEM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

ALTO 
BARIGUI 

3
9 ANOS 

29
0 

1117 SEM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

ATENAS I 4
9 ANOS 

82 312 SEM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

OLINDA 2
9 ANOS 

17
8 

685 SEM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

NOVA 
BARIGUI 

3
9 ANOS 

12
74 

4905 SEM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

ANGRA 2
9 ANOS 

32
8 

1263 SEM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

VILA 
TAMBAÚ II E III 

1
3 ANOS 

65 247 SEM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

CAMPO 
ALEGRE III 

3
9 ANOS 

10
7 

408 SEM 
REGULARIZAÇ
ÃO 
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VILA 48  61 235 CLAN
DESTINO EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

CHÁCARA 
AUGUSTA 

2
7 ANOS 

28
5 

1097 CLAN
DESTINO EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

COLÔNIA 
AUGUSTA 

2
7 ANOS 

26 100 CLAN
DESTINO EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

JARDIM 
COLIBRI 

2
7 ANOS 

41
9 

1613 CLAN
DESTINO EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

COSTA I, 
COSTA II E COSTA 
III 

2
9 ANOS 

15
0 

578 CLAN
DESTINO EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

GRALHA 
AZUL (JARDIM 
ESPLANADA) 

3
9 ANOS 

22
6 

859 SEM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

SÃO 
MIGUEL I 

2
7 ANOS 

45 171 CLAN
DESTINO EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

ESPERAN
ÇA 

3
9 ANOS 

23
7 

711 SEM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

 VITÓRIA II 1
3 ANOS 

87 335 CLAN
DESTINO EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

BELO AR  35 135 CLAN
DESTINO EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

ATENAS II  12 46 CLAN
DESTINO EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

SÃO 
MIGUEL II 

1
2 ANOS 

22 77 CLAN
DESTINO EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

PEDRO 
MACHADO 

 10
0 

385 CLAN
DESTINO EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 
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INFRAESTRUTU
RA BÁSICA 

 
VIAS PÚBLICAS: 

COM 
INFRAESTRUTURA 

 
REDE 

ELETRICA/ILU. 
PÚBLICA: POSSUI 

 
REDE ESGOTO: 

PARCIAL 

 
REDE ÁGUA: 

POSSUI 

 
DRENAGEM: 

PARCIAL 

 
COLETA LIXO: 

REGULAR 

 
UBS: EXISTE 

 
CMEI/EMEI: 

EXISTE 

 
AREA ESP. 

LAZER: PARCIAL 

ÁREA 
NOVA - AUGUSTA 

1
9 ANOS 

38 144 SEM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

BARIGUI 
DA ESTAÇÃO 

3
9 ANOS 

45
6 

1756 EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

MORRO 
DA ESPERANÇA 

3
0 ANOS 

12
0 

456 EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

MORADIAS 
UNIDOS 
VENCEREMOS 

 15
4 

593 EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

FERROVIL
A - CAPITAL 
ECOLÓGICA III 

 52 200 EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

BARIGUI III 3
9 ANOS 

29
0 

1117 EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

LUANA 2
9 ANOS 

31
2 

1201 EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

BEM-TE-VI 
II 

2
2 ANOS 

8 30 EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

LOTEAME
NTO 24 HORAS 

 13
1 

504 EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

CAPITAL 
ECOLÓGICA I E II 

 23
0 

886 EM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

ROSE II  29 112 SEM 
REGULARIZAÇ
ÃO 

ROSE I 3

9 ANOS 

72

0 

2772 SEM 

REGULARIZAÇ

ÃO 

DAS 

INDÚSTRIAS 

 19 73 SEM 

REGULARIZAÇ

ÃO 

SANTA 

HELENA II 

 90 347 SEM 

REGULARIZAÇ

ÃO 

BELA 

VISTA I 

2

9 ANOS 

55

0 

2090 SEM 

REGULARIZAÇ

ÃO 
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De acordo com Companhia de Habitação Popular de Curitiba, em 2016, os 

assentamentos irregulares da Regional da CIC se distribuíam por uma área de 232,9 

hectares, o que representa cerca de 20% da área total ocupada por assentamentos 

irregulares em Curitiba. As mais de 14 mil residências localizadas nesses 

aglomerados subnormais representam 26% do total dos domicílios particulares da 

regional.  

Fora o adensamento habitacional promovido pelas ocupações irregulares, 

segundo dados do Ippuc (2013), entre 2000 e 2012, a prefeitura liberou alvarás para 

construção de 13.496 imóveis nessa área, sendo 85% destes destinados ao uso 

residencial, tornando o CIC o bairro que mais recebeu novas construções residenciais: 

com 3.643 novas casas e 3.480 novos apartamentos entre 2008 e 2012. O CIC 

também é o bairro com maior número de empreendimentos da Cohab, ao longo de 52 

anos foram construídas e entregues mais de 36 mil moradias.  

Além dos empreendimentos da Cohab, é possível verificar, através do Relatório 

de Alvarás de Construção, 2000-2016, organizado pelo Ippuc (2016), um 

aumento significativo dos empreendimentos imobiliários de interesse social. 

Financiado por programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida. O mercado 

imobiliário intensificou a produção de unidades residenciais na regional no período 

entre 2011 e 2016: em torno de 85% foram destinados a habitações unifamiliares, 

13% a unifamiliares em série e 3% a habitações coletivas. Abaixo pode ser visualizado 

o mapa que indica os diferentes níveis de precariedade urbana e intervenção da 

Cohab na geração de moradias para população. Segue tabela. 

 

 

Figura  - Localização da produção da COHAB e condições de precariedade urbana dos bairros 

de Curitiba, em 2010   
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Nesse ponto, convém elucidar a noção de “habitação adequada” ou 

habitabilidade, introduzida na agenda política de habitação a partir de documentos e 

projetos das Nações Unidas, tais como Comentário Geral nº. 4 (1992), do Comitê 

Econômico e Social das Nações Unidas – ONU, onde os seguintes atributos 

habitacionais são definidos como fundamentais no exercício do direito à moradia: a) 

segurança jurídica da posse; b) disponibilidade dos serviços, materiais, benefícios e 

infraestrutura; c) custo acessível com aluguel; d) habitabilidade; e) acessibilidade; f) 

localização; e g) adequação cultural. Nesse documento, considera-se essa 

perspectiva de análise, mas nesse momento os dados coletados possibilitam 

apresentar as condições de ocupação do domicílio; avaliação da infraestrutura 

habitacional; avaliação da infraestrutura básica e capacidade instalada. 

 

4.2.6.2 Condição de Ocupação do Domicílio 

 

O Censo 2010 estimou que se localizam na regional CIC: 40.969 casas (77,43% 

das moradias), 758 casas de vila ou condomínio (1,43%) e 11.181 apartamentos 
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(21,13%). Do total de domicílios particulares permanentes de Curitiba, 60% eram 

próprios já pagos; 11% próprios ainda pagando; 21% alugados, 6% cedidos e 1,8 % 

foram enquadrados em outra condição (como os invadidos). Na regional CIC os 

percentuais são:  cedidos (por empregador ou outra forma) com 5%, alugados com 

18% e outra condição (0,9%); com relação aos domicílios próprios já pagos, a 

regional representa 57% do total de Curitiba como aponta a tabela abaixo. 

 

 

Tabela – Distribuição dos domicílios particulares permanentes - Condição de 

Ocupação em Curitiba e na Regional do CIC 

DOMI

CÍLIOS 

PARTICULAR

ES 

PERMANENT

ES 

CONDIÇÃO 

DE 

OCUPAÇÃO 

CURITIBA CIC 

2000 2010 2000 2010 

 

PRÓPRIO 

QUITADO 

(UNIDADE) 

26

5.083 

5

6,3% 

34

8.051 

6

0,4% 

1

5.752 

5

6,8% 

3

0.220 

5

7% 

 PRÓPRIO EM 

AQUISIÇÃO 

(UNIDADE) 

87

.913 

1

8,7% 

67

.186 

1

1,7% 

1

8.685 

6

7,4% 

9

.978 

1

8,8% 

 

ALUGADO 

(UNIDADE) 

82

.322 

1

7,5% 

12

2.046 

2

1,2% 

5

.044 

1

8,2% 

9

.677 

1

8,3% 

 

CEDIDO POR 

EMPREGADO

R (UNIDADE) 

5.

377 

1

,1% 

3.

814 

0

,7% 

2

36 

0

,9% 

2

23 

0

,4% 

 

CEDIDO DE 

OUTRA 

22

.047 

4

,7% 

27

.332 

4

,7% 

2

.127 

7

,7% 

2

.421 

4

,6% 
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FORMA 

(UNIDADE) 

 

OUTRA 

CONDIÇÃO 

DE 

OCUPAÇÃO 

(UNIDADE) 

8.

421 

1

,8% 

7.

470 

1

,3% 

1

.650 

5

,9 

4

58 

0

,9% 

TOTA

L 

47

1.163  

57

5.899  

2

7.742  

5

2.977  

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010/ Elaboração: Banco de Dados IPPUC 

 

 

Dados de 2016 e 2017 da Pnad Contínua, do IBGE, apontam que, em Curitiba, 

os domicílios particulares permanente ocupados na condição de próprio quitado 

subiram para 61%, enquanto próprio pagando representavam 11%, domicílios 

alugados perfizeram 21% da amostra, cedidos entre 5% e 6% em outra condição. 

 

4.2.6.3 Infraestrutura Habitacional  

 

Ao se avaliar a infraestrutura, a habitação adequada, deve proteger contra o 

frio, calor, chuva, vento, umidade e eventos de risco como incêndios, 

desmoronamento, inundação e qualquer outro fator que ameace a integridade física, 

a saúde e a vida das pessoas. Nesse aspecto, o material utilizado na edificação da 

habitação se torna objeto relevante para discussão da adequação habitacional. 

Através de consulta aos dados da PNAD, pelo Sistema SIDRA, verificou-se que em 

2016, 86% dos domicílios de Curitiba tinham paredes externas de alvenaria com 

revestimento, percentual que aumentou para 92% em 2017. Os domicílios com 

paredes externas de alvenaria/taipa sem revestimento representavam 5,6% em 2016, 

caindo para 3% em 2017; aqueles com paredes externas de madeira apropriada para 

construção (aparelhada) diminuíram de 6,8 % para 4%.  A telha com laje de concreto 

foi utilizada em 46% das moradias, assim como a cerâmica, lajota ou pedra foi o tipo 

de piso predominante nas construções com percentual acima de 65%. Abaixo a tabela 

traz detalhes sobre o estudo. 

 



67 

 

 

Tabela – Distribuição dos domicílios particulares permanentes – Infraestrutura da 

habitação de Curitiba– PNAD 2016-2018 

VARIÁVEL DE 
ABERTURA CATEGORIA 2016 2017 

PAREDE 
ALVENARIA/TAIPA COM 

REVESTIMENTO 86,6% 92,1% 

PAREDE 
ALVENARIA/TAIPA SEM 

REVESTIMENTO 5,6% 3,1% 

PAREDE 

MADEIRA APROPRIADA 
PARA CONSTRUÇÃO 
(APARELHADA) 6,8% 4,1% 

TELHADO 
TELHA SEM LAJE DE 

CONCRETO 37,9% 37,6% 

TELHADO 
TELHA COM LAJE DE 

CONCRETO 48,3% 46,2% 

PISO 
CERÂMICA, LAJOTA OU 

PEDRA 69,3% 67,3% 

PISO 
MADEIRA APROPRIADA 

PARA CONSTRUÇÃO 26,9% 25,5% 

PISO CIMENTO 2,4% 2,3% 

SANITÁRIO 
POSSUÍA BANHEIRO DE 

USO EXCLUSIVO 99,8% 100% 

Fonte: Sistema SIDRA, PNAD 

 

 

4.2.6.4. Infraestrutura Básica 

 

Segundo o Censo 2010, cerca de 97% dos domicílios particulares permanentes 

localizados nos bairros da Regional CIC foram considerados adequados aos critérios 

de qualidade habitacional fixados pelo IBGE.  No bairro Augusta, 94% das moradias 

estavam em condição adequada; no bairro CIC, 97,59% e em São Miguel o percentual 

foi de 98,67%. Em relação ao abastecimento de água, a regional CIC conta 

com 99,46% dos domicílios ligados à rede de abastecimento de água: no bairro CIC 
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o percentual de domicílios ligados à rede é de 99,82; no Augusta são 96,41%, no São 

Miguel são 92,53%; no Rivera 72,53% tem abastecimento. A rede de esgotamento 

sanitário da regional do CIC está presente em 96,62% dos domicílios do bairro CIC; 

em 85,72% do São Miguel; 81,58% do Augusta e, com menor taxa, apenas 14,29% 

dos domicílios do Rivera contam com esgotamento, os demais (85,71%) utilizam fossa 

séptica. A coleta de lixo regular beneficia 99,95% dos domicílios do bairro CIC; 98,91% 

do Augusta; e 98,90% do Rivera e 98,17% do São Miguel. 

Segundo o Ippuc (2013), o percentual de domicílios da regional situada em área 

degradada e insalubre é de 7,21%. Em regra, são domicílios localizados em 

logradouros com lixo acumulado e esgoto à céu aberto. No bairro CIC, o percentual 

de domicílios com entorno insalubre é de 7,67%, o maior índice do município.  

Os dados apresentados relatam a situação de desigualdade relacionada à 

condição habitacional. Convivem na regional e no bairro CIC realidades habitacionais 

muito diversas. Desse modo, o estudo realizado sobre a região onde vai acontecer o 

projeto Tô de Boa demonstra a necessidade de um olhar acurado para realidade das 

pessoas que vivem em situação de moradia precária, em especial nas regiões onde 

não há regularização fundiária e acesso à infraestrutura básica. Destaca-se que a 

maior concentração desse tipo de habitação está na região centro-sul do bairro. 

Os aspectos construtivos podem ser tomados como indicadores de qualidade 

habitacional, mas também de qualidade de vida. Em regra, os indicadores mais 

utilizados para avaliar o nível de precariedade das moradias são: 1) densidade 

domiciliar; 2) salubridade; 3) segurança estrutural; 4) acesso aos serviços públicos 

básicos como água, esgoto e resíduos sólidos. Tais categorias são definidas como 

precárias (ou não) a partir dos seguintes critérios: adensamento excessivo, quando a 

unidade habitacional não comporta adequadamente o número de moradores que nela 

residem (identificada pelo número de moradores por dormitório); insalubridade, 

provocada por ausência de iluminação, ventilação, isolamento térmico/sonoro e por 

agentes ambientais que podem causar problemas de saúde diversos;  insegurança 

estrutural, indicada pela presença de rachaduras ou outras avarias físicas (em 

paredes, lajes e telhados); vazamentos hidráulicos; risco de acidentes ocasionados 

por exposição e/ou mau funcionamento de instalações elétricas. 

Não foi identificado nenhum levantamento específico referente à 

precariedade habitacional dos domicílios da regional CIC, nem mesmo daqueles 

situados nas ocupações irregulares. Portanto, há necessidade de um aprofundamento 
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dessa análise ao longo do projeto Tô de Boa. Ademais, o processo de pesquisa, 

avaliação e monitoramento do projeto será uma oportunidade para avaliação das 

demandas habitacionais desse território e as oportunidades provenientes disso. Afinal, 

se existem habitações precárias que precisam de melhoramento, uma possibilidade é 

capacitar trabalhadores para atuar na construção civil, instalação de rede hidráulica, 

elétrica, entre outros serviços. Transformando essa demanda territorial em 

potencialidade e oportunidade de emprego e renda para população local, 

especialmente os participantes do projeto Tô de Boa. 

 Identificou-se como capacidade técnica instalada para lidar com o problema 

habitacional da região o Plano Diretor de Curitiba e a presença de uma extensa área 

verde. Destaca-se essas duas potencialidades abaixo: 

 Plano Diretor de Curitiba - O crescimento habitacional e 

populacional (regularizado e irregular) que caracteriza o bairro CIC, afeta 

fortemente o desenvolvimento urbano, humano e ambiental dessa área. A 

administração pública de Curitiba tem atuado ativamente no sentido de 

estabelecer diretrizes para qualificar esse adensamento. O Plano Diretor de 

Curitiba (LEI Nº 14771 / 2015) fixa os parâmetros de densidade habitacional: 

determinando como baixa densidade o povoamento com até 80 habitações 

por hectare, média densidade de 81 a 200 por hectare e alta de 201 até 400. 

Ao longo dos anos a administração pública criou instrumentos legais (como 

as leis de zoneamento e o Plano Diretor de Curitiba) para qualificar o 

adensamento populacional e viabilizar uma ocupação territorial 

ambientalmente sustentável, com intervenções que seguem um modelo 

integrado de desenvolvimento urbano, humano e ambiental. Determina 

também leis de zoneamento e ordenamento urbano orientando as densidades 

populacional, habitacional e domiciliar (número de habitantes por hectare ou 

Km²) de cada área conforme as diferentes finalidades e parâmetros de 

ocupação, descritas no mapa a seguir: 

 

 

Figura - Zoneamento da Regional CIC 
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Fonte: IPPUC - Setor de Informação / Geoprocessamento/ Elaboração: IPPUC - Setor de 
Informação / Monitoração 

  

 

Como ilustra o mapa zoneamento, a regional CIC possui 17 zonas e setores, os 

dez principais são:   

1. Zona de Contenção (Z-CON, correspondente a 30% da área total da 

Regional), cujo uso e ocupação devem ser compatíveis com a proteção 

ambiental;  

2. Zona Industrial (ZI, com 28%) destinadas à implantação de atividades in-

dustriais de grande porte;  

3. Setor Especial de Habitação de Interesse Social (Sehis, compreende 14% de 

toda extensão territorial), também são consideradas área de interesse público 

para fins de urbanização e regularização fundiária;  

4. Zonas Residencial 1, 2 e 3 (ZR, abrangendo 5%) caracterizadas como áreas 

de baixa densidade;  

5. Zona Residencial do Passaúna ( ZR-P, com 1.870.471 m²), área residencial 

situada dentro do limite da Área de Proteção Ambiental (APA), onde a 

densidade permitida é de 10 habitações por hectare;  
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6. Zona de Serviços 1 e 2 (ZS, com 4%), onde são permitidas até 3 habitações 

transitórias, comércio e serviço;  

7. Zona Especial de Serviços (ZES, com área de 1.925.136 m²) situada na APA, 

franqueada para todos os tipos de serviços que não gerem efluentes;  

8. Zona de Uso Misto 1 (ZUM-1, com 4%), abarca regiões de média densidade;   

9. Zona Residencial 3 Transição (ZR3-T, com 3%), composta por loteamentos 

consolidados ou glebas vazias destinadas à ocupação residencial de média e 

baixa densidade;  

10. Unidades de Conservação (UC, com 3%) e o Eixo Conector Oeste (ECO1,2 e 

4, com 2%), caracterizado como de média densidade habitacional, faz conexão 

entre o Setor Estrutural e a CIC, direcionado às atividades comerciais, aos 

serviços, habitações coletivas, prédios públicos, entre outros. 

 Área Verde -  O bairro CIC está entre aqueles com a maior proporção 

de área verde por habitante (94,54m² de área verde por habitante) na cidade de 

Curitiba. São 16 milhões de metros quadrados, sendo 877.320 m2 constituídos 

por 92 equipamentos ambientais como parques, praças, bosques e entre outros. 

A regional CIC é servida por dois equipamentos ambientais de grande porte: o 

Parque Passaúna (com área total de 6,5 milhões de m²) e o Parque dos Tropeiros 

(com área de 173.474 m2). Abaixo, o mapa identifica as áreas verdes da 

Regional. 

 

 

Figura – Mapa das áreas verdes da Regional do CIC 
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4.2.7 Segurança  

 

A violência letal contra os jovens é um problema crônico no Brasil, mesmo que 

não exista um registro histórico sobre os dados, o mapa da violência (2019) demonstra 

uma tendência crescente deste tipo de registros em todo o país, inclusive no estado 

do Paraná, demonstrando a necessidade de uma intervenção estatal que não seja 

apenas voltada à repressão. Nesse sentido, o projeto Tô de Boa!, pretende atuar 

na prevenção de situações de violência e na resolução de conflitos desde a 

perspectiva do desenvolvimento alternativo, integral e sustentável. 

As informações analisadas neste tópico são provenientes dos dados 

compartilhados pela SES PR, parceira do projeto Tô de Boa no estado do Paraná. 

Tratam-se de dados sensíveis relacionados à segurança pública e que tem potencial 
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de contribuir com a identificação das regiões mais vulneráveis do bairro no que se 

refere a mortes violentas de jovens. 

O bairro CIC tem um número absoluto maior de mortes intencionais do que os 

outros bairros da cidade de Curitiba, conforme pode ser visto da tabela abaixo.  

Tabela: Número de mortes intencionais por bairro de Curitiba entre o ano de 

2019 e setembro de 2021 

 

 

.  

 

 

Os dez bairros com mais registros de mortes intencionais representam 60,5% 

de todos os registros no período de 2019 até agosto de 2021, sendo que o bairro CIC 

representa 19,25% desse grupo. Com relação ao total da cidade de Curitiba durante 

o mesmo período, o bairro CIC corresponde a 11,64% das mortes no município. Nos 

mapas a seguir, pode ser observada a espacialização das mortes violentas em 

Curitiba durante o referido período. Apesar de mostrar algumas variações entre os 

anos, se mantém sem grandes mudanças. Nesse contexto, o CIC aparece como uma 

das regiões mais afetadas pelo problema na cidade, como pode ser visto abaixo, onde 

o bairro aparece destacado em vermelho. 
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Mapa de mortes intencionais 2019 (SESP PR) 

 

 

Mapa de mortes intencionais 2020 (SESP PR) 
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Mapa de mortes intencionais até agosto de 2021 (SESP PR)
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Dentro do bairro CIC é possível verificar uma concentração de mortes violentas, 

no referido período, na porção centro-sul do bairro, sendo que em 2019 essa 

distribuição ficou mais evidente, conforme o mapa abaixo. 

 

 

Mapa de concentração de mortes intencionais no ano de 2019 (SESP PR).
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No ano de 2020, a configuração das mortes violentas tiveram uma alteração na 

sua espacialização, apresentando-se três agrupamentos maiores desses crimes e 

uma diversificação dos locais desses. Nesse contexto identifica-se a presença do 

problema na área norte do bairro mas sem um agrupamento evidente, conforme mapa 

seguinte. 

 

Mapa de concentração de mortes intencionais no ano de 2020 (SESP PR).
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Atualmente, com relação ao período de janeiro até agosto de 2021, a 

configuração das mortes violentas se mantém com o maior agrupamento na região 

centro-sul, com uma concentração menor na região norte. Abaixo o mapa mostra 

esses dados. 

  

Mapa de concentração de mortes intencionais no ano de 2020 (SESP PR).
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Ainda sobre os registros de mortes intencionais no bairro CIC, destaca-se a 

divisão entre os registros de feminicídio, homicídio doloso e roubo com morte/ 

latrocínio onde pode-se conferir que a imensa maioria se refere a homicídio doloso, 

conforme dados abaixo. 

 

 

Tipificação das mortes violentas no bairro CIC - 2019 até agosto de 2021 (SESP 

PR). 

 

 

 

Em relação às vítimas verifica-se que a maioria delas foram pessoas brancas 

e pardas, conforme segue abaixo. Aqui é importante frisar que os dados relativos a 

cor ou raça são inferidos, em sua imensa maioria, no local de crime, possibilitando 

possíveis erros por parte do agente público de segurança que realiza o registro. 

 

 

Homicídios dolosos no bairro CIC - 2019 até agosto de 2021 (SESP PR). 
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Em relação ao sexo, verifica-se nos dados fornecidos pela SES PR ao projeto 

Tô de Boa, que dos 72 casos de homicídios dolosos ocorridos no bairro CIC no 

período em análise, seis foram contra mulheres, totalizando 8,3% do total. Dessas 

mulheres vítimas de homicídios dolosos, duas foram declaradas brancas e quatro 

foram declaradas pardas. Desse modo, destaca-se que a maior parte das vítimas são 

do sexo masculino. Nesse sentido, observa-se que as vítimas de homicídios dolosos 

são os homens, sendo em número mais elevado de brancos e pardos.  

Em relação à faixa etária dos homens vítimas de homicídios dolosos, o maior 

número de registros está situado entre 16 e 38 anos, sendo 78,4% do total. O 

percentual restante está na faixa etária dos 39 aos 65 anos. O gráfico que segue 

demonstra o número de mortes por faixa etária e posteriormente o outro apresenta o 

número de mortes por idade. 

Homens vítimas de homicídios dolosos, por faixa etária, no bairro CIC - 2019 

até agosto de 2021 (SESP PR). 
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Homens vítimas de homicídios dolosos, por idade, no bairro CIC - 2019 até 

agosto de 2021 (SESP PR) 

 

 

 A partir das informações prestadas pela SESP PR é possível identificar que a 

região centro-sul do bairro apresenta uma vulnerabilidade maior para ocorrência de 
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mortes violentas de jovens no bairro CIC. Abaixo é apresentada a capacidade técnica 

instalada de segurança e justiça na região onde o projeto vai acontecer, visto que a 

parceria com elas pode contribuir para minimizar as situações de mortes e conflitos 

do território. A tabela a seguir retrata os equipamentos de segurança pública. 

 

 

Tabela: Capacidade técnica instalada do setor segurança pública bairro CIC 

 Equipamentos de Segurança 

Pública que atuam junto a população do 

Bairro CIC 

Localização 

 1 Módulo da Guarda Municipal  Rua da Cidadania 

2 Unidade Paraná Seguro - Polícia 

Militar  

Rua Aloísio André 

Noering, 100 – Vila Sabará 

3 Unidade Paraná Seguro - Polícia 

Militar  

Vila Sandra 

4 23 Batalhão da Polícia Militar Rua Brazílio de Araújo, 

458 - CIC  

5 1ª Companhia do 23º Batalhão de 

Polícia Militar 

Rua Davi Xavier Da 

Silva, 615 – CIC 

6  2º Companhia do 23º Batalhão de 

Polícia Militar 

Rua Aloísio André 

Noering, 100 – CIC 

7 Subgrupamento do Corpo de 

Bombeiros 

Rua Arthur Martins 

Franco, 180 – CIC 

8 11º Delegacia de Polícia Rua Manoel Valdomiro 

De Macedo, 2921 – CIC 

9 Casa de Custódia de Curitiba Rua José Cheinfert, s/n 

– CIC 
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10 Núcleo de Proteção à Criança e ao 

Adolescente Vítimas de Crimes no bairro 

Campina Siqueira 

Avenida Vicente 

Machado, 2560 - Bairro 

Campina do Siqueira 

11 Instituto de Identificação Rua da Cidadania 

 

 

 Em relação à Justiça o bairro conta com uma estrutura descentralizada. O 

Fórum de Justiça da CIC conta com atendimento da Vara de Família e Sucessões, 

Infância e Juventude, Juizado Especial Cível, Juizado Especial Criminal, Centro 

Judiciário, Defensoria Pública. Além disso, dispõe de uma sala para Polícia Militar, 

outra para a Ordem dos Advogados do Brasil e também para o Núcleo de Práticas 

Jurídicas. Em 2019 a direção local divulgou que entre as demandas mais comuns 

estão relacionadas ao Direito de Família e a relações de vizinhança (Tribunal de 

Justiça do Paraná,2019).  

O Fórum realiza parcerias com universidades na perspectiva de facilitar o 

acesso à justiça e promover conciliação e mediação de conflitos. Realizam atividades 

como a Semana Nacional de Conciliação. Por meio do Núcleo de Prática Jurídica tem 

parceria com a Universidade Santa Cruz e a Universidade Positivo. A primeira oferece 

atendimento jurídico e intervenções pedagógicas na brinquedoteca do Fórum para 

crianças que acompanham as pessoas que solicitam atendimento, com estudantes de 

direito e pedagogia. A segunda realiza mutirões de conciliação pré-processual na área 

da família e sucessões por meio de um evento realizado no campus universitário 

chamado Polo Avançado de Conciliação. Além disso, por meio do Programa 

Interdisciplinar de Solução de Conflitos estudantes de psicologia e direito contribuem 

em casos de disputa de guarda (Tribunal de Justiça do Paraná,2019). 

 

4.2.8 Saúde  

  

A saúde é um tema relevante para compreender as condições de 

vulnerabilidade de uma população. Nesse momento apresentaremos dois indicadores 

para análise: incidência de casos de Sars-Cov-2 e gravidez na adolescência. Ao longo 

do processo de avaliação sugere-se que outros indicadores sejam incorporados a 
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partir do diálogo com os demais atores do projeto, após finalizado o processo de 

focalização da unidade de atendimento. Desse modo, a análise sobre a condição de 

saúde do território poderá ser melhor detalhada por meio das ferramentas de 

monitoramento propostas. 

 

4.2.8.1 Sars-Cov-2 

 

O bairro CIC tem o maior coeficiente de incidência de Sars-Cov-2 em Curitiba, 

com 31.881 casos até setembro de 2021. Está entre os bairros com mais óbitos na 

cidade, (CURITIBA, 2021). Abaixo o mapa mostra a situação do município. 

 

 

Figura: Mapa da Incidência de Casos de Coronavírus nos Bairros de Curitiba - 

setembro 2021. 

 

 Fonte: Painel Covid. Prefeitura de Curitiba. PREFEITURA DE CURITIBA. Painel Covid. Base 
de Dados online - Setembro de 2021. Disponível https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/painelcovid/ 
Acesso em 11.12.2021 

  

 

https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/painelcovid/
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A alta incidência de casos e o número de mortes pelo Coronavírus no bairro 

podem indicar a presença de algumas situações de vulnerabilidade. Isso se deve ao 

fato de que o processo de adoecimento e perdas de pessoas da família tem impacto 

importante na manutenção da sobrevivência e na geração de recursos econômicos. 

Além das mortes, sequelas da doença também têm sido um importante enfrentamento 

a ser considerado desde o âmbito da saúde física e mental.  

 

4.2.8.2 Gravidez na Adolescência 

 

A gestação costuma ter impacto sobre a vida escolar das mulheres jovens e 

adolescentes. Entre os impactos largamente registrados pela literatura verifica-se que 

a gravidez na adolescência costuma ter um impacto negativo na relação dessas 

mulheres com a educação e o mercado de trabalho. Dificuldades no processo de 

escolarização da mãe podem refletir de modo impactante nas vulnerabilidades 

enfrentadas pelos seus filhos. Segundo a Pense, Pesquisa Nacional de Saúde do 

Escolar, (2021 citando KUBOTA, 2019 e ANAZAWA et al., 2016) a escolaridade da 

mãe é um importante indicador de condições econômicas da família e tem uma 

correlação com a alfabetização e a inserção dos filhos no mercado de trabalho sendo 

um fator de proteção para a saúde de crianças e adolescentes.  Desse modo, o olhar 

cuidadoso para essa questão visto que tem potencial de impacto por pelo menos duas 

gerações de um território. Em 2018 a CIC foi a segunda regional com o maior índice 

de gravidez na adolescência no município de Curitiba. O bairro CIC apresentou 12% 

dos nascidos vivos de mães com idade inferior a 20 anos. Superior em 8% ao índice 

do município (IPPUC, 2021). Indica-se como relevante aprofundar a compreensão 

sobre essa dimensão de vulnerabilidade do território e considerar as contribuições que 

o projeto pode dar para o desenvolvimento alternativo, integral e sustentável de 

mulheres jovens, apesar delas não serem as que mais morrem por violência ligada ao 

tráfico de drogas. Há que se considerar as dimensões de vulnerabilidade específica 

dessa população.  

O setor de saúde conta com uma importante capacidade técnica instalada no 

bairro CIC. São 20 unidades de saúde no território, sendo 17 delas unidades básicas, 

um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas e uma Unidade de Pronto 

Atendimento e um Centro Especializado em Odontologia. Em relação ao suporte à 
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saúde mental de adultos e crianças contam com equipamentos que atendem à 

demanda em outros territórios. 

 

 

Tabela: Estabelecimentos de Saúde do Bairro CIC 

N Equipamento de Saúde Horário de Atendimento 

1 Unidade de Saúde Atenas Segunda a sexta das 7h 
às 19h 

2 Unidade de Saúde Augusta Segunda a sexta das 7h 
às 19h 

3 Unidade de Saúde Barigui Segunda a sexta das 7h 
às 19h 

4 Unidade de Saúde Caiuá   Segunda a sexta das 
7h às 19h 

5 Unidade de Saúde Campo Alegre  Segunda a sexta das 7h 
às 19h 

6 Unidade de Saúde Cândido 
Portinari 

Segunda a sexta das 7h 
às 19h 

7 Unidade de Saúde Jardim 
Gabineto 

 Segunda a sexta das 7h 
às 18h 

8 Unidade de Saúde Nossa 
Senhora da Luz 

 Segunda a sexta das 7h 
às 19h 

9 Unidade de Saúde Oswaldo Cruz Segunda a sexta das 8h 
às 17h 

10 Unidade de Saúde Sabará  Segunda a sexta das 7h 
às 19h 

11 Unidade de Saúde São José Segunda a sexta das 7h 
às 19h 

12 Unidade de Saúde São Miguel Segunda a sexta das 7h 
às 19h 

13 Unidade de Saúde Taiz Viviane 
Machado 

 Segunda a sexta das 7h 
às 19h 
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14 Unidade de Saúde Tancredo 
Neves 

 Segunda a sexta das 7h 
às 19h 

15 Unidade de Saúde Vila Sandra  Segunda a sexta das 7h 
às 19h 

16 Unidade de Saúde Vila Verde  Segunda a sexta das 7h 
às 19h 

17 Unidade de Saúde Vitória Régia  Segunda a sexta das 7h 
às 19h 

18 Centro de Atenção Psicossocial 
em Álcool e Droga  

Segunda a sexta das 7h 
às 19h 

19 UPA – Unidade de Pronto 
Atendimento CIC 

24 horas 

20 Centro Especializado de 
Odontologia  

Segunda a sexta das 7h 
às 19h 

 

 

 

4.3 Articulação Intersetorial 

 

 Além dos setores e organizações já apresentados como capacidade instalada 

do bairro e da regional, conjuntamente com o estudo dos indicadores 

socioeconômicos, também se identificou outros potenciais parceiros. Anteriormente 

ficaram registadas as escolas, as unidades de saúde, as organizações que promovem 

a relação dos jovens com o mercado de trabalho, as estruturas de segurança pública 

e justiça, por exemplo. Identifica-se que também podem contribuir com a 

implementação do projeto Tô de Boa, compondo a rede intersetorial de gestão e 

sustentabilidade da proposta no território os seguintes setores e organizações: 

assistência social, esporte, ambiente, conselho tutelar, organizações da sociedade 

civil e feiras. 
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4.3.1 Assistência Social 

 

 O setor conta com seis unidades de atendimento no bairro CIC, sendo cinco 

Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e um Centro Especializado de 

Assistência Social (Creas). Nessas organizações são prestados serviços 

socioassistenciais para a população que se encontra em situação de vulnerabilidade 

social, causada pela pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivos, 

familiares, comunitários e/ou de pertencimento social. Incluem ações preventivas, de 

convivência e socialização, acolhida, sensibilização e mediações para o acesso ao 

mundo do trabalho, apoio e acompanhamento familiar e encaminhamento para a rede 

de serviços, entre outros. As famílias são cadastradas no Cadastro Único para 

Programas Sociais.  

 

 

Tabela: Unidades de Assistência Social que Atendem Moradores do 

Bairro CIC 

 Unidade de Assistência 

Social 

Horário de Atendimento 

1 CRAS Barigui Segunda à sexta-feira das 8h às 

17h 

2 CRAS Nossa Senhora da 

Luz 

Segunda à sexta-feira das 8h às 

17h 

3 CRAS Vila Sandra Segunda à sexta-feira das 8h às 

17h 

4 CRAS Vila Verde  Segunda à sexta-feira das 8h às 

17h 

5 CRAS Corbélia  Segunda à sexta-feira das 8h às 

17h 

6 CREAS   Segunda à sexta-feira das 8h às 

17h 
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4.3.2 Esporte 

 

 Em relação a esse setor destaca-se alguns equipamentos no bairro. O Clube 

da Gente é um complexo aquático que oferece aulas de natação e de hidroginástica. 

Além das atividades na piscina também tem ginástica e condicionamento físico, 

atividades esportivas, culturais e profissionalizantes. O Centro de Esporte e Lazer 

também é um espaço público que realiza orientação para prática esportiva e oferece 

atividades de lazer. Também existe o Centro de Iniciação ao Esporte e as academias 

ao ar livre que promovem a prática de atividade física. São 37 unidades dessas 

academias espalhadas pelo bairro. O CIC também conta com sete pistas de skate.  

 

4.3.3 Ambiente 

 

 A Secretaria do Meio Ambiente do Município de Curitiba realiza troca de lixo 

reciclável por hortaliças e frutas. Há pontos definidos onde acontece a troca direta 

com a população que está em situação de vulnerabilidade econômica. O bairro CIC 

conta com os seguintes pontos: Atenas, Caiuá, Campo Alegre, Camponesa, Estação 

Barigui, Jardim Eldorado, Jardim Gabineto, Nossa Senhora Aparecida, Nossa 

Senhora da Luz, Sabará, São Rafael, Terminal de Cargas, Vila Jardim Vitória, Vila 

Rose, Concórdia, Vila Sandra, Vila Tramontina, Vila Verde e Vila Verde 3.  

 

4.3.4 Conselho Tutelar 

 

Responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente. É um órgão permanente e autônomo que atua no bairro CIC das 8 às 18 

horas na rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2460. 

 

4.3.5 Organizações da Sociedade Civil 
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São entidades sem fins lucrativos que desenvolvem ações de atendimento e/ou 

assessoramento de forma contínua no bairro. Realizam atividades de atendimento e 

assessoramento. Em geral contribuem com a defesa e garantia de direitos, prestam 

serviços de proteção social básica destinados à população em situação de 

vulnerabilidade social. O bairro CIC conta com diversas delas. Abaixo podem ser 

vistas as instituições já mapeadas. 

 

 

               Tabela: Organizações Não Governamentais do Bairro CIC 

Organização Não Governamental no Bairro 

CIC 

Endereço 

Amélia Vida Nova Para Crianças Carentes Rua José Torres Neto, 

98 

 

Assistência Social Divina Misericórdia 

 

Rua São Romualdo, 

128 

 

Centro Volvo Ambiental 

 

Rua Eduardo Sprada, 

7135 

 

Nossa Senhora Da Luz Dos Pinhais 

 

Rua Davi Xavier Da 

Silva, 615 

Sagrada Família De Nazaré 

 

Rua Ulisses Aurélio 

Visinoni, 550 

 

São Leopoldo Rua Santa Eulália De 

Barcelona, 273 

 

Vida Promoção Social 

 

Rua Prof. Algacyr 

Munhoz Mader, 4465 

 

Nossa Senhora Aparecida 

 

Rua Alice Vauthier 

Macedo, 73 

Tramontina Rua Dino Gabrielli, 5 
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Vila Harmonia 

 

Rua Prof. Aroldo 

Straube Da Cunha, 49 

Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis Novo Amanhecer 

 

Rua Luiz Valenza, 163 

Centro de Assistência Social Divina 

Misericórdia 

 

Rua São Romualdo, 

128 

 

 

4.3.6 Feiras 

 

As feiras são espaços coletivos que promovem o comércio entre pequenos 

produtores. Pode ser um facilitador para a implementação de ações de economia 

solidária visto que são um espaço privilegiado de encontro e formação de rede. Foram 

identificadas duas modalidades de feiras no território: a) feira de artesanato, que 

comercializa produtos como pinturas, esculturas, entalhes e gravuras; e b) feiras 

livres, regulamentadas pela prefeitura, que vendem hortifrutigranjeiros, frios, entre 

outros. 

 

 

Tabela: Feiras que Atendem Moradores do Bairro CIC. 

Feira Endereço 

Feira de Artesanato Rua São Severino, S/N 

Feira Livre Campo Comprido RuaMaria HomanWisniewski, S/N 

Feira Livre Fazendinha Rua Rio do Sul, S/N 
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Cabe apontar que foram identificadas outras organizações como clube de 

mães, associações de moradores e igrejas. Porém, devido ao número elevado de 

registros, considerou-se adequado aguardar o processo de focalização para que se 

elenque, do levantamento realizado, aquelas que se aproximam e dialogam com os 

jovens que serão atendidos pelo projeto Tô de Boa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

5 ANÁLISE DO TERRITÓRIO: PONTOS FAVORÁVEIS, FRAGILIDADES, 

RISCOS E OPORTUNIDADES DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO-PILOTO 

 

A partir desse momento será feita a sistematização de algumas informações 

que se destacam no processo de diagnóstico no contexto onde estará situado o 

território do projeto Tô de Boa. Com isso pretende-se destacar pontos favoráveis, 

fragilidades, riscos e oportunidades para a implementação do projeto.  Assim como 

apresentar subsídios para a escolha do local onde será implantada a unidade piloto 

do Tô de Boa. 

 Conforme apontado anteriormente, o CIC é um dos bairros de Curitiba com 

maior número de mortes violentas no período de 2019 a 2021. Ao analisar os dados 

do bairro verificou-se que a maior parte das vítimas de homicídios dolosos estão na 

faixa etária proposta pelo Tô de Boa. Porém, não há registros de mortes de menores 

de 16 anos e identifica-se que o número de homicídios segue elevado após os 29 

anos, verificando-se a situação de vulnerabilidade especialmente até os 38 anos. A 

partir desses dados percebe-se que há uma oportunidade de focar o desenvolvimento 

de ações do projeto na faixa etária que apresenta maior vulnerabilidade para ser vítima 

de homicídio no bairro.  

 O georreferenciamento dos locais onde aconteceram as mortes aponta para 

uma maior concentração do problema na região-centro sul do bairro e Regional CIC. 

A partir dos documentos analisados verificou-se que estudos anteriores descrevem 

desigualdades significativas na região. No documento A Cidade que Queremos, 

Regional CIC elaborado pelo IPPUC (2013) a partir de oficinas de revisão do Plano 

Diretor de Curitiba realizadas junto às administrações regionais e lideranças 

comunitárias foi apontado a existência de “três CICs”. São elas: 1) a “CIC norte”, 

caracterizada pelo alto poder aquisitivo e qualidade de vida da sua população, onde 

os moradores teriam pleno  acesso aos equipamentos e serviços,  às áreas de lazer 

e as residências têm melhor padrão construtivo das edificações e da infraestrutura 

urbana, comparada às demais; 2) a CIC centro, identificada pelos problemas sociais 

e ambientais, tais como a concentração de habitações irregulares, a falta de pleno 

acesso da população aos equipamentos de educação e saúde, descrita também como 

“território de violência e  tráfico de drogas, bem como o depósito irregular de resíduos” 

(IPPUC, 2013, p. 24); e 3) a CIC Sul, onde se concentram a maior parte as indústrias 
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e empresas que caracterizam a origem histórica do bairro e sua função no 

planejamento urbano da cidade. Desse modo, considera-se relevante levar em 

consideração a composição entre essas informações para avançar no processo de 

constituição do local onde a unidade do projeto será instalada visto que o estudo 

realizado sobre a região aponta a região centro-sul como a mais vulnerável. 

 Outro problema associado à região e destacado pela comunidade, conforme 

apontado acima, é a existência de elevada quantidade de pessoas que têm uma 

condição habitacional vulnerável. O bairro CIC concentra o maior número de 

aglomerados subnormais da cidade. Identificou-se que essa dimensão é uma questão 

importante do território. Assim, propõe-se que ao longo do projeto haja um 

aprofundamento da compreensão da situação de moradia dos participantes do 

projeto, como poderá ser visto nos instrumentos em construção apresentados adiante. 

Em relação à infraestrutura, aos recursos físicos, humanos e financeiros que 

contribuem para avaliar a capacidade técnica instalada no bairro destaca-se algumas 

questões. A maior parte das escolas estaduais do bairro têm IDEB abaixo da média 

estadual (5,1 em 2019). Além disso, identifica-se um declínio do desempenho dos 

alunos ao longo do processo de escolarização, isto é, na fase inicial do Ensino 

Fundamental as notas tendem a ser maiores do que as da fase final e do Ensino 

Médio. Desse modo, é percebida a fragilidade do setor educação no atendimento da 

população adolescente e jovem. Cabe destacar que a participação na vida escolar é 

um fator de proteção para envolvimento dos jovens com situações de violência e 

tráfico de drogas. Propõe-se que o fortalecimento das relações dos participantes do 

projeto com as escolas do bairro seja desenvolvida e monitorada no sentido de 

promover a vinculação, prevenir ou reverter situações de evasão, como poderá ser 

visto no plano de monitoramento e avaliação. 

Os dados mostrados anteriormente revelam que tanto a evasão escolar como 

a desocupação vinham aumentando entre os jovens devido ao cenário atual de 

contração das políticas públicas, da lei do teto de gastos, da recessão econômica e 

da pandemia de Sars-Cov-2 percebe-se que esse quadro vem se agravando, porém 

não foi possível levantar dados atualizados específicos do território CIC. Assim esse 

projeto tem a oportunidade de investigar com mais profundidade a relação dos jovens 

do bairro com o trabalho e a geração de renda. Assim percebe-se a possibilidade de 

promover, durante o processo de monitoramento da ação, a identificação de 

facilidades e dificuldades, por meio dos instrumentos de pesquisa que estão sendo 
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produzidos. Pretende-se, com isso, promover a potencialização de ações de geração 

de trabalho e renda para essa população considerando suas especificidades.  

O CIC é o bairro de Curitiba com maior coeficiente de incidência e número de 

mortes por Covid-19. A perda de pessoas da família tem impacto na sustentação 

econômica e proteção das crianças, adolescentes e jovens. Essa é uma fragilidade a 

ser considerada na compreensão da realidade atual do território e que merece ser 

melhor compreendida, visto que não foi possível identificar nenhum estudo sobre o 

território considerando esse cenário. Verifica-se uma oportunidade de aprofundar a 

compreensão desse fenômeno no bairro CIC a partir das oportunidades de 

levantamento de dados desenvolvidas durante o projeto. Além disso, cabe lembrar 

que a pandemia não acabou e que o surgimento de novas variantes ou problemas no 

avanço da cobertura vacinal podem trazer riscos para execução do planejamento do 

projeto. Cabe destacar que essa dimensão necessitará de atenção constante da 

equipe executora. 

 Em relação à avaliação dos riscos para execução do projeto foi identificada a 

necessidade de avançar na construção de fluxos com os parceiros para promover e 

consolidar o engajamento de diferentes atores governamentais. O acesso a dados 

sensíveis da segurança pública é uma preocupação, visto que constituem parte 

significativa dos indicadores que serão utilizados para avaliação do projeto. Ainda é 

preciso avançar nesse ponto, como será explicitado mais adiante. Além disso, 

precisam ser consolidados os pontos focais dos diferentes entres federados para que 

se apropriem das vicissitudes do Tô de Boa em cada organização governamental 

envolvida. Ainda é necessário criar um cotidiano de trabalho integrado e participativo 

no processo de governança do Tô de Boa. Nesse sentido, a realização de uma agenda 

programada de ações de planejamento, acompanhamento e avaliação para efetivação 

dos grupos gestores é fundamental para o sucesso da ação, bem como uma 

repactuação em relação ao compartilhamento de informações sensíveis relacionadas 

aos dados de segurança pública. 

 Outro risco identificado para execução do projeto é o descompasso entre 

entrega e aprovação dos produtos e da prestação de contas com o recebimento dos 

recursos financeiros. Verifica-se a necessidade de qualificar o processo para que seja 

possível manter as pactuações realizadas no território. Desde a experiência com o 

primeiro produto esse processo de qualificação vem sendo feito entre Guayí, PNUD e 



97 

 

MJSP. A expectativa é que possa ser ainda mais qualificado de modo a manter o 

projeto funcionando sem intervalos ou interrupções. 
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6 PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

 O presente Plano de Monitoramento e Avaliação propõe um conjunto de ações 

com objetivo de monitorar as diferentes etapas de implantação do Projeto Tô de Boa 

e avaliar os resultados fortalecendo o engajamento social durante e depois da 

execução do projeto. Este também designa os principais indicadores que serão objeto 

de monitoramento e avaliação apresentando uma proposta para ser replicada, 

posteriormente, em outros contextos e estados. Servirá para informar a Senad sobre 

a execução e conhecer seus principais desafios e lições aprendidas. 

 

6.1 Ferramenta de Monitoramento e Avaliação  

 

Com a perspectiva de aprofundar os dados coletados e analisados ao longo do 

diagnóstico e viabilizar uma avaliação ex-post do Projeto Tô de Boa foram elaborados 

um conjunto de questões a serem investigadas mediante aplicação de metodologias 

diversas. Dentre essas questões, destacam-se os seguintes indicadores que 

podem ser observados na ferramenta que orientará o monitoramento e avaliação. A 

planilha também apresenta a linha de base das ocorrências criminais no território do 

bairro CIC, o cronograma de acompanhamento e os responsáveis pela produção das 

informações necessárias para efetivação do procedimento de coleta e análise da 

informação. 

 Em relação a linha de base das ocorrências criminais cabe destacar que ela 

será qualificada a medida que o se fortalecerá a troca de informações entre a 

instituição executora e setor de Centro de Análise, Planejamento e Estatística (Cape). 

Destaca-se a necessidade de qualificação dos dados no que se refere a segmentação 

por idade. Desse modo a planilha abaixo mostra na primeira coluna o dado que reflete 

a realidade encontrada no bairro CIC onde apenas as informações relacionadas aos 

homicídios já estão adequadas a proposta de monitoramento. Os demais indicadores 

ainda precisarão de qualificação da linha base para incorporar um detalhamento maior 

relacionado ao monitoramento da população atendida no Tô de Boa.  
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Tabela: Monitoramento das ocorrências criminais. 

 

Objetivo Monitorar as ocorrências criminais e as situações de violências que podem se relacionar com o envolvimento e cooptação de jovens pelo narcotráfico.             

Linha de Base Indicadores Meio de 
Verificação 

Cronograma de Verificação Responsáveis Observação 

  2019 2020 2021 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

Número de 
ocorrências de 
homicídio no 
território por 
idade (12 a 29 

anos) no bairro 
CIC  

16 13 7 Número de 
ocorrências de 
homicídio no 
território por 
idade (12 a 29 

anos) 

 
Boletim 

unificado da 
SESP com dado 
georrefenciado 

  X   X   X CAPE - SSP e 
Pesquisador

es 
 

Os dados de 
2021 

contemplam 
até o mês de 

setembro. 

Número de 
ocorrências de 

roubos no bairro 
CIC  

1451 1024 558 Número de 
ocorrências de 
roubos prática 

dos por pessoas 
de 12 a 29 anos 

 
Boletim 

unificado da 
SESP com dado 
georrefenciado 

  X   X   X 

Número de 
ocorrências de  
furtos no bairro 

CIC   

1195 743 337 Número de 
ocorrências de  

furtos 
praticados por 

pessoas de 12 a 
29 anos 

 
Boletim 

unificado da 
SESP com dado 
georrefenciado 

  X   X   X 

Número de 
ocorrências de 

tráfico de drogas 
no bairro CIC  

584 768 684 Número de 
ocorrências de 

tráfico de drogas 
por pessoas de 

12 a 29 anos 

 Boletim 
unificado da 

SESP com dado 
georrefenciado 

  X   X   X 

Número de 
ocorrências de 
apreensão de 

drogas no bairro 
CIC   

584 768 684 Número de 
ocorrências de 
apreensão de 
drogas com 

pessoas de 12 e 
29 anos  

 Boletim 
unificado da 

SESP com dado 
georrefenciado 

  X   X   X 
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Abaixo serão apresentadas as planilhas com os indicadores relacionados ao 

monitoramento da promoção do desenvolvimento alternativo, integral e sustentável; 

gestão do projeto e formação da equipe. Logo abaixo serão descritas as etapas, as 

ações e os fluxos do processo de monitoramento e avaliação. 

 

 

Tabela: Monitoramento da promoção do desenvolvimento alternativo, integral 

e sustentável. 

Objetivo Monitorar a promoção do desenvolvimento alternativo, integral e sustentável.      

  Meio de 

Verificação 

Cronograma de Verificação   Responsáveis 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

Número de 

jovens 

atendidos 

por oficina 

Lista de presença 

e relatório das 

oficinas 

X X X X X X Equipe Tô de 

Boa 

Número e 

ações de 

mediação de 

conflito 

realizadas 

Lista de presença 

e relatório das 

ações de 

mediação 

X X X X X X Equipe Tô de 

Boa 

Número de 

jovens 

frequentando 

a escola 

Questionário de 

acompanhamento 

de cada jovem 

envolvido no 

projeto 

X       X   Equipe Tô de 

Boa 

Número de 

jovens 

envolvidos 

com 

atividades de 

geração de 

renda 

Questionário de 

acompanhamento 

de cada jovem 

envolvido no 

projeto 

X       X   Equipe Tô de 

Boa 

Grau de 

satisfação 

dos 

participantes 

com as 

ações 

propostas 

pelo projeto 

Questionário de 

satisfação 

aplicado em todos 

os participantes 

do projeto 

    X     X Equipe Tô de 

Boa 
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Tabela: Monitoramento do processo de gestão 

Objetivo Monitorar o processo de gestão do projeto Tô de Boa              

Indicadores Meio de 
Verificação 

Cronograma de Verificação 
  

Responsáveis 

    Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6   

Grupo 
Gestor 

Interfederativo 
Implementado 

Registros por 
escrito das seis 

reuniões 
mensais e das 

extraordinárias 

X X X X X X Guayí, 
MJSP e SSP 

PR 

Grupo 
Gestor 

Comunitário 
Implementado 

Registros por 
escrito das seis 

reuniões 
mensais e das 

extraordinárias 

X X X X X X Equipe Tô 
de Boa e 

Grupo 
Gestor 

Interfederativo 

Rede 
intersetorial 
identificada 

Registro da 
comunicação 

oficial da 
equipe do 

projeto com as 
organizações 

X X X X X X Equipe Tô 
de Boa 

Audiência 
pública 

realizada 

Relatório final 
da audiência 

pública 
consolidado e 
compartilhado 

com os 
parceiros 

X           Equipe Tô 
de Boa e 

Grupo 
Gestor 

Interfederativo 

Seminário 
realizado 

Relatório final 
do seminário 
consolidado e 
compartilhado 

com os 
parceiros 

          X Equipe Tô 
de Boa e 

Grupo 
Gestor 

Comunitário 
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Tabela: monitoramento do processo de formação. 

Objetivo Monitorar o processo de formação da equipe Tô de Boa e dos parceiros do território  

Indicadores Meio de 

Verificação 

Cronograma de Verificação   Responsáveis 

    Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6   

Proposta 

político-

pedagógica 

para 

formação da 

equipe 

incluindo os 

planos de 

ensino 

formulada 

Documento 

contendo 

proposta 

político-

pedagógica 

com planos de 

ensino 

X           Guayí e 

equipe Tô de 

Boa 

21 membros 

da equipe 

Tô de Boa 

com curso 

realizado 

Registro de 

70% de 

presença nas 

atividades do 

curso  

X           Guayí  

 Todos os 

pontos 

focais 

parceiros 

com curso 

realizado 

Registro de 

70% de 

presença nas 

atividades do 

curso 

X           Equipe Tô de 

Boa, SESP 

PR, Prefeitura 

Municipal de 

Curitiba e 

Sociedade 

Civil 

organizada no 

território. 

Número de 

participantes 

do curso 

com 

avaliação 

realizada 

Instrumento de 

avaliação 

preenchidos 

X           Equipe Tô de 

Boa 

Cinco 

encontros 

de educação 

permanente 

realizados 

com a 

Equipe Tô 

de Boa  

Registros por 

escrito dos 

encontros 

  X X X X X Guayí 

 



103 

 

 

 As planilhas acima mostram os meios e o cronograma para dimensionar esses 

indicadores. Em função da curta duração e da complexidade do Projeto Tô de Boa, 

faz-se necessário diversificar os métodos de coleta de dados para responder às 

questões pertinentes ao seu monitoramento e avaliação. Para isso, a proposta é 

estreitar as relações intersetoriais e parcerias com órgãos do Estado, municípios e 

entidades não governamentais. Serão geradas informações por meio de pesquisas 

quantitativas e qualitativas com as instituições que atuam no território, a comunidade 

e público alvo do projeto. Devido à complexidade dos indicadores monitorados é 

possível que outras metodologias sejam incluídas para aferir a relação de causalidade 

entre o projeto e as mudanças nas condições de vida dos jovens.  

Nesse sentido, além de colocar em prática os ciclos da pesquisa-ação (isto é, 

o planejamento, a descrição e avaliação do processo da implantação do projeto para 

aprimorá-lo), caberá a equipe técnica de pesquisa qualificar ao máximo o processo de 

monitoramento e avaliação, em especial os instrumentos de pesquisa para abarcar 

um campo maior de possibilidades de avaliação dos indicadores da segurança 

pública, referentes à vulnerabilidade socioeconômica, da saúde,  da educação, 

mobilização social e da satisfação da população com o projeto.  

 

6.2 Etapas Necessárias à Implementação do Monitoramento e Avaliação 

 

Abaixo serão apresentadas as etapas de monitoramento e avaliação do projeto 

Tô de Boa. Destaca-se que tem como objetivo a melhoria das práticas realizadas ao 

longo da execução do projeto a partir do fazer dos próprios participantes. Desse modo, 

prevê ciclos de execução que contam com avaliações parciais visando o cumprimento 

dos objetivos pactuados e a sistematização das aprendizagens realizadas com o 

processo de execução. Procura disparar movimentos sinérgicos de planejamento-

ação-avaliação que permitam a integração de informações quantitativas e qualitativas. 

Ao fim do processo pretende-se consolidar a avaliação ex-post da experiência propor 

subsídios para implementação do Tô de Boa em outros lugares do país. 
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6.2.1 Etapa 1 – Territorialização 

 

Visa aprofundar o trabalho realizado no diagnóstico, compartilhar saberes e 

compromissos com a comunidade. 

 

Ações 

Diagnóstico das Instituições Estratégicas – levantamento de informações a 

partir da construção de vínculos com as instituições do território que dialogam com o 

tema do projeto. Nesse contexto, a ideia é desconstruir a proposta de uma “coleta de 

dados”, onde a instituição apenas fornece informações, mas faz, desse momento, um 

espaço de diálogo que promova o engajamento desses atores na proposta do Tô de 

Boa fomentando parcerias. Realização de entrevista semiestruturada e aplicação do 

instrumento Questionário de Mapeamento Institucional e Levantamento de Demanda 

Territorial. 

 Aproximação aos adolescentes e jovens do território, bem como seus 

responsáveis, onde o momento de busca de informações também funcionará 

como anúncio do projeto. Esse movimento em relação aos jovens conta com a 

aplicação do questionário Jovem Tô de Boa que visa identificar as demandas e os 

interesses dessa população. 

  Também se buscará entrevistar jovens sobre as questões sensíveis que precisam 

ser abordadas pelo projeto tais como envolvimento com o tráfico de drogas. 

Destaca-se que chegar a essas pessoas, não é uma tarefa fácil, mas necessária 

para conhecer a realidade desde a perspectiva das pessoas que serão atendidas 

pelo projeto. 

 Audiência Pública – momento de devolução das informações recolhidas para os 

participantes e parceiros e construção de uma proposta compartilhada de 

monitoramento e avaliação do projeto com a comunidade. Também se constituirá 

o Conselho Gestor Comunitário. Ele será corresponsável pelas ações praticadas 

para fomentar o desenvolvimento alternativo, integral e sustentável visando a 

diminuição da violência e envolvimento com o tráfico de drogas por meio do 

projeto Tô de Boa em articulação com os recursos já existentes no território. Nesse 

sentido, caberá discutir e dar seguimento a definição das metas a serem 
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assumidas para completar o processo de monitoramento e avaliação do projeto 

Tô de Boa proposto nesse documento 

 

Fluxo 

1.  Grupo Gestor Interfederativo pactua os instrumentos (Termo de Consentimento e 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido; Questionário de Mapeamento 

Institucional e Levantamento de Demanda Territorial; e Jovem Tô de Boa). 

2.   Equipe Tô de Boa e pontos focais dos entes federados fazem contato com as 

instituições 

3. Equipe de pesquisadores, analistas e articulador comunitário realizam 

levantamento das informações por meio dos questionários e analisam as 

informações. 

4. Equipe Tô de Boa constrói e apresenta a proposta de aprofundamento do 

diagnóstico a partir da focalização no território por meio do contato com as 

instituições estratégicas e pelos jovens atendidos por elas. 

5.     Grupo Gestor Interfederativo e equipe Tô de Boa realizam a audiência pública. 

 

 

6.2.2 Etapa 2 – Atualização e qualificação de informações sobre a 

população atendida pelo projeto 

 

Busca atualizar informações sobre a população atendida, especialmente 

para minimizar os problemas relacionados a desatualização dos dados do censo 

2010 e dar seguimento ao monitoramento das ocorrências criminais e homicídios. 

 

Ações 

 Aplicar questionário parental sobre aspectos socioeconômicos dos jovens e suas 

famílias.  

 Acompanhar bimensalmente os indicadores de criminalidade georreferenciados no 

território 

 

Fluxo 
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1.     Grupo Gestor Interfederativo pactua os instrumentos a serem utilizados com os 

jovens e com suas famílias. 

2.   Equipe Tô de Boa aplica questionário na população jovem atendida pelo projeto no 

início do percurso. 

3.  Equipe Tô de Boa aplica questionário nas famílias dos jovens atendidos. 

4.     Equipe de pesquisa analisa os dados levantados. 

5.     Equipe Tô de Boa, Grupo Gestor Interfederativo e Grupo Gestor Comunitário revisam 

o instrumento proposto aos jovens do projeto. 

6. Equipe Tô de Boa aplica questionário na população jovem atendida pelo projeto no 

final do percurso. 

7. Equipe de pesquisa analisa os dados georreferenciados das ocorrências criminais. 

8.     Equipe de pesquisa sistematiza e analisa as informações. 

9.     Grupo Gestor Comunitário, Grupo Gestor Interfederativo e Equipe Tô de Boa 

promovem seminário final do projeto para compartilhar e debater com a comunidade 

os resultados alcançados. 

 

 

6.2.3 Etapa 3 - Desenvolvimento Alternativo, Integral e Sustentável dos 

Jovens Participantes  

 

Estuda o processo político-pedagógico da implementação da unidade de 

desenvolvimento integral, alternativo e sustentável e das ações de mediação de conflitos 

junto aos jovens. 

 

Ações 

 Construir documento contendo o projeto político-pedagógico da unidade de 

atendimento do projeto Tô de Boa; 

 Registrar a presença dos jovens atendidos pelo programa; 

   Relatar as práticas de todos os encontros das oficinas por meio de relatórios. 

 Aplicar questionário de acompanhamento sobre questões relacionadas ao 

desenvolvimento alternativo, integral e sustentável 

 Acompanhar e registrar o processo qualitativo de desenvolvimento de cada jovem. 
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 Consolidar e analisar as práticas promovidas pelas oficinas por meio de relatórios 

mensais. 

 Registrar a presença dos participantes nas práticas de mediação de conflitos 

 Relatar as práticas de mediação de conflitos desenvolvidas por meio de relatório. 

  Consolidar e analisar as práticas de mediação de conflitos por meio de relatórios 

mensais. 

 Reaplicar questionário de acompanhamento sobre questões relacionadas ao 

desenvolvimento alternativo, integral e sustentável 

 Analisar os dados levantados no questionário e produzir mapa das demandas, 

conflitos e ações protetivas a partir da perspectiva dos pesquisados. 

 

Fluxo 

1.  Equipe Tô de Boa realiza oficina de construção do projeto político-pedagógico da 

unidade de atendimento e dos instrumentos de registro da equipe Tô de Boa. 

2. Equipe Tô de Boa realiza sessões periódicas de análise dos relatórios, planejamento 

e avaliação das práticas desenvolvidas. 

3. Equipe de pesquisa aplica questionário de acompanhamento do desenvolvimento 

alternativo, integral e sustentável 

4. Oficineiros realizam relatório de todos os encontros das oficinas. 

5. Oficineiros e analistas realizam relatório de acompanhamento do processo de 

desenvolvimento de cada jovem participante do projeto. 

6. Equipe de pesquisa analisa dados levantados pela aplicação do questionário e relatório 

de acompanhamento dos participantes e desenvolve mapa parcial das demandas, 

conflitos e ações protetivas a partir da perspectiva dos pesquisados. 

7.     Grupo Gestor Comunitário e Grupo Gestor Interfederativo realizam avaliação parcial 

das oficinas e práticas de mediação de conflitos. 

8. Equipe de pesquisa realiza nova aplicação dos questionários de acompanhamento do 

desenvolvimento alternativo, integral e sustentável. 

9.     Equipe de pesquisa realiza sistematização e análise final dos relatórios e das duas 

aplicações do questionário de acompanhamento do desenvolvimento alternativo, 

integral e sustentável 

10. Equipe de pesquisa aplica instrumento de satisfação dos participantes do Projeto Tô 

de Boa. 
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11. Equipe de pesquisa analisa a satisfação dos participantes do projeto 

12. Grupo Gestor Comunitário, Grupo Gestor Interfederativo e Equipe Tô de Boa 

promovem seminário final do projeto para compartilhar e debater com a comunidade 

os resultados alcançados 

 

6.2.4 Etapa 4: Gestão do Projeto Tô de Boa 

 

Coloca em análise o processo de gestão comunitária, interfederativa e 

intersetorial. 

 

Ação 

 Relatar por escrito todos os encontros do Grupo Gestor Interfederativo. 

 Sistematizar e analisar as práticas do Grupo Gestor Interfederativo 

 Construir relatório avaliativo do Grupo Gestor Interfederativo identificando as práticas 

que contribuíram e que dificultaram a implementação do projeto Tô de Boa 

  Registrar por escrito todos encontros do Grupo Gestor Comunitário 

 Sistematizar e analisar as práticas do Grupo Gestor Comunitário 

 Construir relatório avaliativo das práticas do Grupo Gestor Comunitário que 

contribuíram e que dificultaram a implementação do projeto Tô de Boa 

  Registrar o processo de comunicação oficial entre a equipe Tô de Boa e as 

organizações da comunidade. 

  Construir relatório identificando as relações intersetoriais que contribuíram e que 

dificultaram a implementação do projeto Tô de Boa 

 

Fluxo 

1.  Grupo Gestor Comunitário e Grupo Gestor Interfederativo realizam reuniões ordinárias 

mensais. 

2.  Equipe de pesquisa realiza sessões periódicas de análise dos relatórios das reuniões. 

3.    Equipe de pesquisa sistematiza e analisa parcialmente os relatórios das reuniões. 

4. Equipe de Analistas, o Coordenador de Articulação Comunitária e o Secretário 

registram a comunicação com as organizações. 
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5. Equipe Tô de Boa realiza sessões periódicas de análise dos registros das 

comunicações com as organizações. 

6. Grupo Gestor Comunitário e Grupo Gestor Interfederativo realizam avaliação parcial 

do processo de gestão a partir das análises produzidas pela equipe de pesquisa. 

7. Equipe de pesquisa sistematiza e analisa a rede de colaboração intersetorial. 

8. Equipe Tô de Boa elabora análise parcial do projeto (produto 6). 

9. Equipe de pesquisa realiza sistematização e análise final dos relatórios das reuniões e 

do processo de comunicação com as organizações. 

10. Grupo Gestor Comunitário, Grupo Gestor Interfederativo e Equipe Tô de Boa 

promovem seminário final do projeto para compartilhar e debater com a comunidade 

os resultados alcançados 

  

6.2.5 Etapa 5 - Formação da equipe Tô de Boa e dos atores do território 

  

Analisa o processo de formação desenvolvido junto aos profissionais que 

atuam no projeto. 

 

Ações 

  Consolidar documento com a proposta político-pedagógica da formação da equipe 

incluindo os planos de ensino das atividades de formação dos profissionais envolvidos 

 Registrar por meio de lista de presença a participação dos atores envolvidos 

 Aplicar instrumento de avaliação do processo de formação junto aos participantes. 

  Analisar os instrumentos de avaliação. 

 Realizar encontros de educação permanente da equipe Tô de Boa. 

 Promover revisão do processo de formação. 

 

Fluxo 

1.  Equipe Guayí e Tô de Boa realizam oficina de construção do projeto de formação dos 

profissionais envolvidos no projeto. 

2.  Grupo Gestor Interfederativo debate e contribui com a proposta de formação. 

3.  Equipe Tô de Boa e parceiros participam do processo de formação. 
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4.  Equipe de pesquisa aplica instrumento de avaliação das práticas de formação 

realizadas. 

5.  Equipe de pesquisa sistematiza e analisa as informações coletadas pelo instrumento 

de avaliação. 

6.  Equipe Tô de Boa realiza encontros de educação permanente. 

7. Equipe de pesquisa sistematiza e analisa os relatos dos encontros de educação 

permanente. 

8.  Grupo Gestor Interfederativo e Grupo Gestor Comunitário apoiam a revisão da 

proposta de formação do projeto Tô de Boa partir da análise realizada pela equipe de 

pesquisa. 

9.     Equipe Tô de Boa revisa o projeto de formação dos profissionais envolvidos no 

projeto e propõe ação de formação a ser implementada em outros lugares (produto 

7). 

10.     Grupo Gestor Comunitário, Grupo Gestor Interfederativo e Equipe Tô de Boa 

promovem seminário final do projeto para compartilhar e debater com a comunidade 

os resultados alcançados. 

 

6.3 Instrumentos 

 

 Além dos dados oriundos da Cape, que subsidiarão a construção dos 

Relatórios de Monitoramento da Segurança Pública no Território Tô de Boa, este plano 

de monitoramento prevê a aplicação de instrumentos de pesquisas e realização de 

grupos focais junto aos moradores. Em consonância com os pressupostos da 

pesquisa-ação, apresentamos uma proposta inicial de instrumentos de pesquisa e 

monitoramento elaborados com base nos objetivos e metodologias (de verificação e 

análise) descritos a seguir:   

 

6.3.1 Instrumento 1 - Questionário de Mapeamento Institucional e 

Levantamento de Demanda Territorial  

 

Objetivos 
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- Levantamento de informações para a elaboração do diagnóstico da atuação 

das instituições governamentais e não-governamentais no território de intervenção do 

Projeto Tô de Boa; 

- Conhecer e caracterizar a população atendida pelas instituições que atuam 

no território; 

- Conhecer e caracterizar o território de atuação das instituições e identificar os 

principais problemas, demandas, conflitos e potencialidades; 

- Avaliar as possibilidades de constituição de parcerias e atuação intersetorial 

no âmbito do projeto Tô de Boa. 

 

 Metodologia 

 

- Mapeamento das instituições que atuam no território; 

- Apresentação do Projeto Tô de Boas e da proposta de pesquisa às 

instituições; 

- Envio do questionário para avaliação prévia; 

- Aplicação do questionário através do Google Forms para pessoas vinculadas 

a essas instituições; 

- Tratamento das informações levantadas. 

 

 Análise 

 

-Descrição e análise das características da instituição; 

- Descrição e análise da percepção dos informantes sobre o público atendido 

pelas instituições; 

-Verificação, descrição e análise de dados populacionais e territoriais; 

-Verificação, descrição e análise das demandas e as potencialidades do 

território. 

 

6.3.2 Instrumento 2 - Questionário Jovem Tô de Boa 
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Entrevista Semiestruturada com perguntas quantitativas e qualitativas sobre 

dados pessoais, familiares, sociais e sobre os assuntos de interesse dos jovens 

público-alvo do projeto. 

 

 Objetivo 

 

- Traçar o perfil dos jovens moradores do território; 

- Identificar as demandas e os interesses dessa população; 

- Estabelecer critérios de elegibilidade para participação nas oficinas do Projeto 

Tô de Boa; 

 

 Metodologia 

 

- Divulgar a pesquisa juntamente com divulgação do projeto Tô de Boa e o 

chamamento para pré-inscrição nas oficinas; 

- Solicitar que os jovens preencham o questionário no momento da inscrição 

nas oficinas (menores de 18 anos respondem as questões após os responsáveis 

assinarem os Termos de Consentimento e Assentimento Livre e Esclarecido) 

- Realizar atividades de divulgação do projeto junto às escolas, Cras, 

equipamentos de esporte e lazer, entre outras instituições governamentais e não 

governamentais presentes no território e aplicar o questionário junto aos jovens 

envolvidos nessas atividades (mediante assinatura do Termo de Consentimento); 

- Disponibilizar questionário para preenchimento online através de link no 

Google Forms; 

- Tratamento de dados referente ao questionário. 

 

 Análise 

 

- Analisar o perfil dos respondentes; 

- Avaliar a perspectiva dos jovens sobre o lugar onde moram e a condição 

socioeconômica deles próprios; 

- Verificar as áreas de interesses do público alvo do Projeto. 
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6.3.3 Instrumento 3 - Jovenscreen  

 

 Levantamento por meio de perguntas que permitam uma aproximação da 

realidade dos jovens do Território Tô de Boa e classificação das situações vivenciadas 

cotidianamente. 

 

 Objetivo 

 

- Avaliar as condições de saúde (física e mental) e socioeconômicas dos jovens 

do território; 

- Avaliar o nível de vulnerabilidade dos jovens do território aos imperativos do 

narcotráfico e do uso de drogas; 

- Mapear as situações cotidianas que levam os jovens a se envolverem com o 

narcotráfico (como consumidores ou agentes); 

- Identificar jovens em situação de risco ou perigo por envolvimento com drogas; 

- Mapear ações protetivas (individuais e comunitárias), isto é, ações com 

objetivo de evitar o envolvimento dos jovens com narcotráfico; 

- Atribuir à pesquisa o caráter de levantamento de informações que possam 

orientar os setores da saúde, assistência social, educação, segurança pública e 

demais áreas dos governos estadual e municipal na prevenção do narcotráfico e uso 

de drogas. 

 

 Metodologia 

 

- Estabelecer uma amostra a partir do número de jovens pesquisados pelo 

Instrumento 2; 

- Seleção de jovens de 12 a 29 anos, moradores do CIC e que, 

preferencialmente, tenham respondido o Instrumento 2 (Questionário Tô de Boa) para 

compor os grupos de monitoramento; 

- Aplicação mensal do questionário ao grupo de monitoramento pelo período 

de 3 meses (menores de 18 anos respondem às questões após os responsáveis 

assinarem o Termo de Consentimento); 
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- Disponibilizar o link do Google Forms para que os grupos respondam as 

perguntas; 

- Tratamento e análise dos dados do JovenScreens; 

- Produção de relatório trimestral com os dados do monitoramento; 

- Elaboração de um questionário parental a ser aplicado junto aos pais e 

responsáveis pelos jovens do grupo de monitorado; 

- Aplicação do questionário parental;  

- Tratamento e análise dos dados do questionário parental; 

- Realização de Grupo Focais com jovens do grupo de monitoramento e com 

seus responsáveis para aprofundar o debate sobre os dados oriundos da aplicação 

dos dois questionários. 

 

 Análise 

 

-  Utilizar método escala de Likert para construção de índices estatísticos de 

vulnerabilidade, de risco de perigo; 

- Analisar os dados do monitoramento dos grupos pesquisados;  

- Proceder uma análise comparativa entre os grupos de jovens, entre períodos 

pesquisados e entre as respostas do Jovenscreens e do questionário parental; 

- Produzir mapa das demandas, conflitos e ações protetivas a partir da 

perspectiva dos pesquisados. 

 

6.3.4  Instrumento 4 - Avaliação das Oficinas 

 

Entrevista semiestruturada com perguntas sobre o nível de satisfação do 

participante com as oficinas realizadas pelo Projeto Tô de Boa. 

 

 Objetivo 

 

- Aferir o nível de satisfação dos participantes das oficinas do Projeto Tô de 

Boa; 

- Avaliar a qualidade das oficinas ofertadas pelo Projeto; 
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 Metodologia 

 

- Aplicar questionário de avaliação aos participantes que concluírem as oficinas 

do Projeto; 

- Tratar os dados avaliativos do questionário; 

- Elaborar um relatório de apresentação da avaliação da satisfação dos 

participantes. 

 

 Análise 

 

- Analisar a satisfação dos participantes com as oficinas. 

 Por ora, a equipe de pesquisa da Guayi elaborou três questionários (incluídos 

nos Anexos) para ilustrar como pretende proceder a abordagem quantitativa e 

qualitativa referentes monitoramento e avaliação do Projeto Tô de Boa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

7. PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 

 

O plano para implantação do espaço físico do projeto-piloto “Tô de Boa” são 

estratégias para promover um espaço adequado e localizado em uma área de 

vulnerabilidade social do bairro Cidade Industrial de Curitiba, para tanto, foram 

realizadas as seguintes atividades:  

1) Levantamento de informações junto a SESP/PR para identificar as áreas mais 

vulneráveis à violência e ao tráfico de drogas e foi viabilizado através do acesso a 

informações do banco de dados e mapas; 

2) A equipe de pesquisa do projeto efetuou a análise dos referidos dados buscando 

identificar as áreas mais vulneráveis à violência e ao tráfico de drogas; 

3) Foi realizado então, um levantamento de imóveis para aluguel junto ao mercado 

imobiliário local que viabilizasse as dependências físicas (uma sala para equipe 

técnica; uma sala para administrativo; uma sala mediação de conflito; uma sala para 

recepção, além de banheiros e cozinha) adequadas às necessidades do Projeto. Para 

definição do espaço físico também foi considerada a adequação do imóvel ao contexto 

da pandemia de Covid-19, observando questões relativas ao distanciamento e 

ventilação do ambiente. 

4) Foi realizada reunião com representantes do Governo Municipal e Estadual 

dando ciência do diagnóstico local produzido, o qual referendou a comunidade para 

instalação do Projeto, bem como avaliação de estruturas do governo e entidades 

parceiras que pudessem compartilhar ou locar o espaço para abrigar o projeto na 

região. 

5) Após avaliação de possíveis locais, a comunidade Sabará foi definida então 

para recepcionar o projeto, com isso, foi escolhido o espaço junto ao Centro de 

Assistência Social Divina Misericórdia – CASDM como o adequado para receber a 

sede administrativa do projeto. Quanto às oficinas, serão realizadas em locais 

compartilhados e cedidos tanto pelo CASDM quanto por outras instituições parceiras, 

sejam elas públicas ou da sociedade civil. 

6) O momento atual é de tratativas para a efetivação das formalidades relativas à 

locação da sede junto ao CASDM, bem como de providenciar a aquisição dos demais 

equipamentos e infraestrutura necessária à implantação do espaço físico do projeto- 

piloto Tô  de Boa. 
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Os recursos estimados para a implantação do espaço físico são os seguintes: 

Despesa 

 

Custo  Periódico*, 

Mensal** ou 

Total*** 

Frequência 

 

Aquisição / Locação de móveis 

e utensílios para equipar a sede do 

Projeto e viabilizar o desenvolvimento 

das atividades 

R$ 3.428,57 Periódico 

Aquisição / Locação de 

equipamento de informática e 

eletrônicos viabilizar o 

desenvolvimento das atividades do 

Projeto 

R$ 6.453,26 Periódico 

Pagamento de água da Sede 

do Projeto 

R$ 230,00 Mensal 

Aquisição regular de Produtos 

de Higiene e Limpeza para 

manutenção da sede do Projeto 

R$ 771,43 Periódico 

Contratação de Serviço de 

Banda Larga para a Sede do Projeto 

R$ 450,00 Mensal 

Contratação de Plano de 

Telefonia fixa e móvel para a Equipe 

do Projeto. 

R$ 350,00 Mensal 

Pagamento de aluguel da 

Sede do Projeto (taxas de impostos 

inclusas) 

R$ 4.000,00 Mensal 
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Aquisição de dispensador de 

álcool gel com pedal a serem 

instalados na sede do Projeto 

R$ 700,00 Total 

Aquisição de dispensador de 

álcool gel para parede a serem 

instalados na sede do Projeto 

R$ 600,00 Total 

Pagamento de luz da Sede do 

Projeto 

R$ 650,00 Mensal 

Contratação de Serviços de 

limpeza e higienização dos ambientes 

da Sede do Projeto 

R$ 2.080,00 Periódico 

Contratação de Serviços de 

manutenção do Espaço Físico onde 

será instalada a Sede do Projeto e 

sua preparação para entrega após 

conclusão do Projeto 

R$ 2.000,00 Periódico 

Contratação de Empresa 

Especializada para implantar e 

realizar monitoramento e segurança 

da Sede do Projeto 

R$ 700,40 Mensal 

Aquisição de equipamentos de 

alarme e videomonitoramento da 

Sede do Projeto 

R$ 6.400,00 Total 

*Periódico: existe previsão deste tipo de despesa em mais de um produto. 

**Mensal: previsão de despesa ao longo da execução do projeto. 

***Total: só há a previsão desta despesa no produto 2. 
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ANEXOS 

 

 

ESBOÇO DO INSTRUMENTO 2 

 

(Questionário de entrevista semiestruturada composto por questões quanti-

qualitativas  as ser aplicado durante processo de pré-inscrição para as oficinas do 

Projeto Tô de Boa) 

QUESTIONÁRIO JOVEM TÔ DE BOA 

1. NOME COMPLETO: 

 

 

2. QUAL SUA IDADE? 

 

 

3. QUAL SEU GÊNERO? 

 FEMININO  

 MASCULINO  

 NÃO BINÁRIO 

 

4. COM RELAÇÃO SUA 

COR/RAÇA, VOCÊ SE 

CONSIDERA? 

 BRANCA(O) 

 PARDA(O) 

 PRETA(O) 

 AMARELA(O)/ASIÁTICO 

  INDÍGENA(O) 

 

5.  VOCÊ TEM ALGUMA 

DEFICIÊNCIA? 

 SIM.  QUAL DEFICIÊNCIA? 

 NÃO 

6. QUAL SEU ENDEREÇO? 

 

7. HÁ QUANTO TEMPO MORA 

NESSE LOCAL? 

  MENOS DE 1 ANO 

 DE 1 A 5ANOS  

 DE 6 A 10 ANOS  
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 MAIS DE 10 ANOS 

 

QUESTIONÁRIO  DE MAPEAMENTO INSTITUCIONAL E LEVANTAMENTO DE 

DEMANDA TERRITORIAL 

1. IDENTIFICAÇÃO GERAL DA INSTITUIÇÃO 

1.1- NOME DA INSTITUIÇÃO:  

1.2 - QUAL A LOCALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO (RUA/Nº/ BAIRRO)? 

1.3 - QUAL TELEFONE DA INSTITUIÇÃO? 

1.4 - QUAL O E-MAIL DA INSTITUIÇÃO? 

1.5 - QUAL O HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA INSTITUIÇÃO? 

1.6 - HÁ QUANTO TEMPO A INSTITUIÇÃO ESTÁ EM 

FUNCIONAMENTO/ATUAÇÃO NESTE TERRITÓRIO?  

1.7 - QUAL O PÚBLICO PRIORITÁRIO DA INSTITUIÇÃO? 

2. IDENTIFICAÇÃO DO INFORMANTE 

2.1 - NOME DO INFORMANTE (PESSOA DESIGNADA PELA INSTITUIÇÃO PARA 

RESPONDER AO QUESTIONÁRIO): 

 

 

2.2 - VÍNCULO DO ENTREVISTADO 

COM A INSTITUIÇÃO:  

 EMPREGATÍCIO 

 VOLUNTÁRIO 

 PROPRETÁRIO/BENFEITOR 

 USUÁRIO/BENEFECIÁRIO 

 OUTRO. QUAL? 

2.3- DESCREVA SEU CARGO, FUNÇÃO OU ATIVIDADE DESEMPENHADA 

NESTA INSTITUIÇÃO: 

  

 

2.4 – VOCÊ DISCUTIU AS 

RESPOSTAS APRESENTADAS A SEGUIR 

COM OS DEMAIS MEMBROS DA 

INSTITUIÇÃO A QUAL REPRESENTA? 

 SIM 

 NÃO 

3. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
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3.1- SOBRE A INSTITUIÇÃO: 

 TRATA-SE DE UMA 

INSTITUIÇÃO PÚBLICA 

GOVERNAMENTAL 

 TRATA-SE DE UMA 

INSTITUIÇÃO NÃO 

GOVERNAMENTAL 

 OUTRO. QUAL? 

 

3.2- ÁREA DE ATUAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO (ESCOLHER ATÉ 3 

ALTERNATIVAS): 

 SAÚDE 

 EDUCAÇÃO 

 ESPORTE E LAZER 

 CAPACITAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 OUTRA. QUAL? 

 

3.3- ORIGEM DOS RECURSOS DE 

FINANCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO: 

 EXCLUSIVAMENTE PÚBLICOS 

 EXCLUSIVAMENTE 

PRIVADOS 

 RECURSOS PÚBLICOS E 

PRIVADOS 

 OUTRA. QUAL? 

 

3.4- A INSTITUIÇÃO POSSUI 

INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA ATENDER 

SEU PÚBLICO? 

 SIM 

 NÃO 

3.5- OBSERVAÇÕES SOBRE AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA INSTITUIÇÃO 

(TAMANHO, CAPACIDADE, LIMITAÇÕES, CONDIÇÕES ESTRUTURAIS): 

 

 

3.6- A INSTITUIÇÃO CONTA COM 

QUADRO DE PESSOAL (PROFISSIONAIS, 

TÉCNICOS OU VOLUNTÁRIOS) PARA 

ATENDER SEU PÚBLICO? 

 SIM 

 

NÃO 
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3.7 - QUEM COMPOEM O QUADRO 

DE PESSOAL QUE ATENDE O PÚBLICO 

DA INSTITUIÇÃO? 

 PROFISSIONAIS 

REMUNERADOS COM FORMAÇÃO 

ACADÊMICA/TÉCNICA 

 FUNCIONÁRIOS 

REMUNERADOS SEM 

QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA 

 VOLUNTÁRIOS COM 

FORMAÇÃO ACADÊMICA/TÉCNICA 

 VOLUNTÁRIOS SEM 

QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA 

 NÃO POSSUI QUADRO DE 

PESSOAL 

3.8 -OBSERVAÇÕES SOBRE QUADRO DE PESSOAL (COMPOSIÇÃO DO 

QUADRO DE PESSOAL): 

 

3.9 - QUAL O NÚMERO APROXIMADO DE PESSOAS ATENDIDAS 

MENSALMENTE PELA INSTITUIÇÃO? 

 

3.10 - SUA INSTITUIÇÃO 

PARTICIPA DE ALGUMA REDE DE APOIO 

OU DE AÇÕES DIRECIONADAS AOS 

JOVENS DA FAIXA ETÁRIA DE 12 A 29 

ANOS? 

 SIM 

 

NÃO 

4. CARACTERIZAÇÃO POPULACIONAL 

4.1 - SOBRE A FAIXA ETÁRIA DA 

MAIORIA DAS PESSOAS ATENDIDAS 

PELA INSTITUIÇÃO: 

 A MAIORIA É MENOR DE 10 

ANOS 

 A MAIORIA TEM ENTRE 11 E 

14 ANOS 

 A MAIORIA TEM ENTRE 15 E 

19 ANOS 

 A MAIORIA TEM ENTRE 20 E 

29 ANOS 
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 A MAIORIA TEM ENTRE 30 E 

60 ANOS 

 A MAIORIA É MAIOR DE 60 

ANOS 

 NÃO SABE RESPONDER 

 

4.2 - SOBRE A CONDIÇÃO 

SOCIOECONÔMICO DAS FAMÍLIAS DAS 

PESSOAS ATENDIDAS PELA 

INSTITUIÇÃO, VOCÊ DIRIA QUE: 

 

A MAIORIA TEM RENDA 

FAMILIAR MENSAL INFERIOR A R$ 

89,00 POR PESSOA 

 

A MAIORIA TEM RENDA 

FAMILIAR MENSAL ENTRE R$89,01 

E R$ 178,00 POR PESSOA 

 

A MAIORIA TEM RENDA 

FAMILIAR MENSAL ENTRE 

R$179,00 A R$ 600,00 POR PESSOA 

 A MAIORIA NÃO TEM RENDA 

 NÃO SABE RESPONDER 

 

4.3- SOBRE O GÊNERO DAS 

PESSOAS ATENDIDAS PELA 

INSTITUIÇÃO: 

 A MAIORIA É DO GÊNERO 

FEMININO 

 A MAIORIA É DO GÊNERO 

MASCULINO 

 A MAIORIA É TRANSGÊNERO 

OU NÃO BENÁRIA 

4.4- QUANTO À RAÇA/ETNIA: 

 A MAIORIA É BRANCA 

 A MAIORIA É PRETO OU 

PARDO 

 A MAIORIA É 

AMARELO/ASIÁTICO 

 A MAIORIA É INDÍGENA 

 NÃO SABE RESPONDER 
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4.5-QUAL A ESCOLARIDADE DA 

MAIORIA DAS PESSOAS ATENDIDAS 

PELA INSTITUIÇÃO? 

 A MAIORIA NÃO É 

ALFABETIZADA 

 A MAIORIA CURSOU APENAS 

O FUNDAMENTAL 1 (DO 1 AO 5 

ANO) 

 A MAIORIA CURSOU APENAS 

O FUNDAMENTAL 2 (DO 6 AO 9 

ANO) 

 A MAIORIA CURSOU O 

ENSINO MÉDIO 

 A MAIORIA CURSOU O 

ENSINO SUPERIOR 

 NÃO SABE RESPONDER 

 

 4.6- COM RELAÇÃO AO ACESSO À 

SEGURIDADE SOCIAL DAS FAMÍLIAS 

DAS PESSOAS ATENDIDAS PELA 

INSTITUIÇÃO, VOCÊ DIRIA QUE 

 A MAIORIA TEM ACESSO AOS 

PROGRAMAS DE SEGURIDADE 

SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE 

RENDA DO GOVERNO (COMO O 

BOLSA FAMÍLIA, AUX. 

EMERGENCIAL, BPC/LOAS E 

OUTROS.) 

 A MAIORIA NECESSITA, MAS 

NÃO TEM ACESSO AOS 

PROGRAMAS DE SEGURIDADE E 

TRANSFERÊNCIA DE RENDA. 

 A MAIORIA NÃO SE 

ENQUADRA NOS CRITÉRIOS 

SOCIOECONÔMICOS DOS 

PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA 

DE RENDA OU NÃO NECESSITA 

DELES 

 NÃO SABE RESPONDER 
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 4.7- COM RELAÇÃO AO 

TRABALHO E RENDA, VOCÊ DIRIA QUE A 

MAIORIA DOS RESPONSÁVEIS OU DAS 

PESSOAS ATENDIDAS PELA 

INSTITUIÇÃO:  

 TRABALHA E POSSUI UMA 

RENDA. 

 A MAIORIA ESTÁ 

DESEMPREGADA, MAS POSSUI 

UMA RENDA. 

 A MAIORIA ESTÁ 

DESEMPREGADA E NÃO POSSUI 

NENHUMA RENDA. 

 A MAIORIA É APOSENTADA 

 NÃO SABE RESPONDER 

 

4.8- COM RELAÇÃO À MORADIA:  A MAIORIA DAS PESSOAS 

ATENDIDAS MORA EM CASA 

PRÓPRIA 

 A MAIORIA MORA EM CASA 

ALUGADA 

 A MAIORIA MORA EM CASA 

EMPRESTADA 

 OUTRA CONDIÇÃO DE 

MORADIA 

 A MAIORIA É SEM TETO OU 

MORADORA DE RUA 

 NÃO SABE RESPONDER 

5. CARACTERIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE DO TERRITÓRIO  

5.1- SOBRE A ÁREA (LOTEAMENTO) 

ONDE SEU PÚBLICO MORA, VOCÊ DIRIA: 

 TRATA-SE DE ÁREA DE 

OCUPAÇÃO IRREGULAR 

(INVASÃO) 

 TRATA-SE DE ÁREA 

OCUPAÇÃO IRREGULAR, MAS QUE 

ESTÁ EM PROCESSO DE 

REGULARIZAÇÃO 
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 TRATA-SE DE ÁREA 

REGULARIZADA 

 OUTRO 

 NÃO SABE RESPONDER 

 

5.2- NOS ÚLTIMOS 6 MESES, VOCÊ 

TOMOU CONHECIMENTO DE ALGUM 

CONFLITO ENVOLVENDO MORADORES 

DO TERRITÓRIO ONDE SUA 

INSTITUIÇÃO? 

 SIM 

 NÃO 

 

5.3 - NOS ÚLTIMOS 6 MESES, VOCÊ TOMOU 

CONHECIMENTO DE ALGUM CONFLITO 

ENVOLVENDO MORADORES DO 

TERRITÓRIO ONDE SUA INSTITUIÇÃO 

ATUA (ESCOLHER ATÉ 5 

ALTERNATIVAS)? 

 SIM (SIGA PARA QUESTÃO 

5.4) 

 

NÃO (PULE PARA 5.5) 

 

5.4 – QUAL TIPO DE CONFLITO 

VOCÊ TOMOU CONHECIMENTO? 

 ENTRE VIZINHOS 

 RELACIONADO(S) AO 

NARCOTRÁFICO 

 DE TORCIDAS DE TIMES 

FUTEBOL 

 DE  RELIGIÃO 

 DISPUTA POLÍTICA 

 GANGUES OU GRUPOS 

RIVAIS 

 OUTROS. QUAL? 

 

5.5- QUAL O GÊNERO DOS 

MORADORES QUE NORMALMENTE SE 

ENVOLVEM EM CONFLITOS? 

 NA MAIORIA DAS VEZES SÃO 

DO GÊNERO FEMININO 

 NA MAIORIA DAS VEZES SÃO 

DO GÊNERO MASCULINO 
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 AMBOS OS GÊNEROS SE 

ENVOLVEM IGUALMENTE EM 

CONFLITOS 

 NÃO SABE RESPONDER 

 

5.6- QUAL/QUAIS A(S) FAIXA(S) 

ETÁRIA(S) DOS MORADORES QUE 

NORMALMENTE SE ENVOLVEM EM 

CONFLITOS?  

 ENTRE 11 E 14 ANOS 

 ENTRE 15 E 18 ANOS 

 MAIS DE 18 E MENOS 30 

ANOS 

 MAIS DE 30 E MENOS DE 60 

ANOS 

 IDOSOS COM MAIS DE 60 

ANOS 

 NÃO SABE RESPONDER 

 

5.7 - EM SUA OPINIÃO, QUAL O 

TIPO DE VIOLÊNCIA A QUE A MAIORIA 

DAS PESSOAS ATENDIDAS PELA SUA 

INSTITUIÇÃO ESTÁ MAIS VULNERÁVEL 

(ESCOLHA ATÉ 5 ALTERNATIVAS)? 

 ASSASSINATO 

 AGRESSÃO E LESÃO 

CORPORAL 

 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/ 

PSICOLÓGICA 

 ASSALTOS E ROUBOS 

 TRÁFICO DE DROGAS 

 VIOLÊNCIA POLICIAL 

 VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO 

 VIOLÊNCIA PRATICADA POR 

AGENTES DO ESTADO OU 

SERVIDOR PÚBLICO 

 VIOLÊNCIA MOTIVADA POR 

DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO E 

SEXUALIDADE 

 VIOLÊNCIA MOTIVADA POR 

RACISMO 
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 VIOLÊNCIA MOTIVADA POR 

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA 

 OUTROS TIPOS DE 

VIOLÊNCIA 

 NÃO SABE RESPONDER 

 

5.8 - NOS ÚLTIMOS 6 MESES, 

VOCÊ TOMOU CONHECIMENTO DE 

CASOS DE VIOLÊNCIA ENVOLVENDO 

PESSOA(S) DO TERRITÓRIO ONDE SUA 

INSTITUIÇÃO ATUA?  

 SIM (SIGA PARA 5.9_ 

 NÃO (PULE PARA 5.10) 

 

5.9 – QUAL TIPO DE VIOLÊNCIA 

(ESCOLHA ATÉ 5 ALTERNATIVAS)? 

 ASSASSINATO(S) 

 AGRESSÃO E LESÃO 

CORPORAL 

 TRÁFICO DE DROGAS 

 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/ 

PSICOLÓGICA 

 ESTUPRO E VIOLÊNCIA 

SEXUAL 

 ASSALTOS E ROUBOS 

 VIOLÊNCIA DE MOTIVADA 

POR DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO 

E SEXUALIDADE 

 VIOLÊNCIA POLICIAL OU 

PRATICADA POR OUTRO AGENTE 

DO ESTADO OU/E SERVIDOR 

PÚBLICO 

 VIOLÊNCIA MOTIVADO POR 

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA 

 VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO 
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 VIOLÊNCIA MOTIVADA POR 

RACISMO 

 OUTRO TIPO. QUAL? 

6. CARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DOS JOVENS MORADORES DO TERRITÓRIO 

6.1 – EXISTE REDE DE APOIO AOS 

JOVENS DE 12 A 29 ANOS, COM A QUAL 

ELES PODEM CONTAR? 

 SIM (SIGA PARA 6.2) 

 NÃO (PULE PARA 6.3) 

 

6.2 – QUAL TIPO DE REDE DE 

APOIO AOS JOVENS? 

  ASSISTÊNCIA 

EDUCACIONAL 

  ASSISTÊNCIA RELIGIOSA 

 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 

  ASSISTÊNCIA PARA 

INTEGRAÇÃO NO MERCADO DE 

TRABALHO 

 ASSISTÊNCIA 

ENFRENTAMENTO AO USO DE 

DROGAS 

 ASSISTÊNCIA À PREVENÇÃO 

E CUIDADO À SAÚDE 

 ASSISTÊNCIA À PRÁTICA 

ESPORTIVA 

 ASSISTÊNCIA À PRÁTICA 

CULTURAL 

  ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA 

 ASSISTÊNCIA FAMILIAR 

 

6.3- QUAIS ATIVIDADES MOBILIZAM A PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS 

MORADORES DO TERRITÓRIO?  
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 NADA SATISFEITO/A (SIGA PARA 

QUESTÃO 9) 

6.4- ONDE OS JOVENS MORADORES DO TERRITÓRIO COSTUMAM SE 

REUNIR NOS MOMENTOS DE LAZER OU/E PARA PRÁTICA ESPORTIVA?  

 

6.5-QUAIS AS OPORTUNIDADES DISPONÍVEIS PARA OS JOVENS QUE ESTÃO 

PROCURANDO EMPREGO OU EM BUSCA DE CAPACITAÇÃO PARA O MERCADO DE 

TRABALHO?  

 

 

6.6- QUAIS DIFICULDADES OS JOVENS MORADORES DO TERRITÓRIO 

ENFRENTAM PARA SE INSERIREM NO MERCADO DE TRABALHO LOCAL? 

 

6.7 – INDIQUE AO MENOS UM JOVEM DE 12 A 29 ANOS QUE PODERIA 

PARTICIPAR DE OFICINAS CULTURAIS E PROFISSIONALIZANTES A SEREM 

REALIZADAS EM 2022. 

 

 

 

 

6.8- DAS ÁREAS CITADAS A 

SEGUIR MARQUE AQUELAS QUE SUA 

INSTITUIÇÃO TEM INTERESSE EM 

REALIZAR PARCERIAS OU/E ATUAR EM 

CONJUNTO (ESCOLHER ATÉ 5 

ALTERNATIVAS) 

 EDUCAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

 ATIVIDADES CULTURAIS E 

DE PRÁTICAS ESPORTIVAS 

 GERAÇÃO DE TRABALHO E 

RENDA 

 ECONOMIA SOLIDÁRIA E NO 

COOPERATISMO 

 PREVENÇÃO AO USO DE 

DROGRAS 

 ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

COMBATE A FOME 

 SAÚDE E BEM-ESTAR 
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 SEGURANÇA, NO COMBATE 

À VIOLÊNCIA, TRÁFICO DE 

DROGAS E CRIMINALIDADE 

 PROMOÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS 

 DESENVOLVIMENTO DE 

POLÍTICAS DE HABITAÇÃO E 

INFRAESTRUTURA URBANA 

 MEDIAÇÃO DE CONFLITO 

 ORGANIZAÇÃO E 

MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA 

 PROMOÇÃO DA 

IGUALDADEDE DE GÊNERO E 

SEXUALIDADE 

 PROMOÇÃO DA IGUALDADE 

RACIAL 

 RECICLAGEM, 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE 

 

6.9- DAS ATIVIDADES CITADAS, 

QUAIS TÊM MAIOR POTENCIAL PARA 

MOBILIZAR A COMUNIDADE ONDE A 

SUA INSTITUIÇÃO ATUA (ESCOLHER 

ATÉ 5 ALTERNATIVAS)? 

 FEIRAS DE ARTESANATO 

 FEIRAS DE ALIMENTOS 

 FEIRA DO LIVRO 

 FEIRA DE 

TROCAS/BRECHÓS 

 HORTA COMUNITÁRIA 

 CAMPEONATO ESPORTIVO 

 FESTIVAIS CULTURAIS E 

SHOW DE TALENTOS 

6.10- INDIQUE MORADORES(AS) QUE PODERIAM COLABORAR NA 

ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS SEMELHANTES A ESSES CITADOS NAS 

PERGUNTAS ANTERIORES: 
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8. VOCÊ SE SENTE SATISFEITO 

(A) EM MORAR NESSE 

BAIRRO? 

 POUCO SATISFEITO/A  (SIGA PARA 

QUESTÃO 9) 

 NEM SATISFEITO/A NEM INSATISFEITO/A 

(PULE PARA QUESTÃO 10) 

 MUITO SATISFEITO/A (PULE PARA 

QUESTÃO 10) 

 EXTREMAMENTE SATISFEITO/A (PULE 

PARA QUESTÃO 10) 

9. POR QUÊ? 

10. QUANTAS PESSOAS MORAM 

NA MESMA CASA QUE VOCÊ? 

 MORA SOZINHO(A) 

  DE 1 A 3 MORADORES 

 DE 4 A 6 MORADORES 

 ACIMA DE 7 MORADORES 

 MORA SOZINHO(A) 

 

11. ASSINALE QUAL SEU 

PARENTESCO COM AS 

PESSOAS QUE MORAM COM 

VOCÊ? (PODE MARCAR MAIS 

DE UMA RESPOSTA) 

 

 MÃE 

 PAI  

 IRMÃO(S)/IRMÃ(S). QUANTOS? 

 CÔNJUGE/COMPARANHEIRO/NAMORAD

O 

  FILHOS. QUANTOS? 

  AVÓ(S) 

 TIO(S)/TIA(S) 

  AMIGO(S) 

  OUTROS  

 

 EU SOU O ÚNICO RESPONSÁVEL 

6.11- VOCÊ PODERIA INTERMEDIAR NOSSO CONTATO COM ESSES 

MORADORES? 

 

6.12 – CASO POSSA, NOS DIGA COMO: 
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12. QUEM É A PESSOA 

RESPONSÁVEL PELO 

DOMICÍLIO ONDE VOCÊ 

MORA? 

  EU, JUNTAMENTE COM OUTRO(A) 

MORADOR(A). QUEM? 

 MINHA MÃE É A RESPONSÁVEL 

 MEU PAI É O RESPONSÁVEL 

 MEUS PAIS SÃO RESPONSÁVEIS 

 IRMÃO(S)/IRMÃ(S) SÃO RESPONSÁVEIS 

 CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A)/NAMORAD

O(A) 

 AVÔ(S)/ AVÓ(S) 

 TIO(S)/TIA(S) 

 AMIGO(S) SEUS 

 OUTRA PESSOA. QUEM?  

 

13. A CASA ONDE VOCÊ MORA É: 

 

 PRÓPRIA QUITADA 

 PRÓPRIA AINDA PAGANDO 

 ALUGADA  

 EMPRESTADA POR EMPREGADOR 

 EMPRESTADA POR OUTRO 

 MORADOR DE RUA 

 

14.  VOCÊ SE SENTE 

SATISFEITO (A) EM MORAR NA 

CASA ONDE VIVE 

ATUALMENTE? 

 NADA SATISFEITO/A (SIGA PARA 

QUESTÃO 15) 

 POUCO SATISFEITO/A (SIGA PARA 

QUESTÃO 15) 

 NEM SATISFEITO/A NEM INSATISFEITO/A 

(PULE PARA QUESTÃO 16) 

 MUITO SATISFEITO/A 

 EXTREMAMENTE SATISFEITO/A 

15. POR QUÊ? 

 

16.  VOCÊ ESTUDA?  SIM (SIGA PARA QUESTÃO 17) 

 NÃO (PULE PARA QUETÃO 18) 
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17. EM QUAL CURSO E 

QUAL ANO VOCÊ ESTÁ 

MATRICULADO? 

MARCAR RESPOSTA DAS QUESTÕES 17 E  

18 

 
FUNDAMENTA 1 

REGULAR 
 

1 

ANO 

 FUNDAMENTA 1 EJA   
2 

ANO 

 
FUNDAMENTAL 2 

REGULAR 
 

3 

ANO 

 FUNDAMENTA 2 EJA  
4 

ANO 

18. QUAL SUA 

ESCOLARIDADE? 

 
ENSINO MÉDIO 

REGULAR 
 

5 

ANO 

 ENSINO MÉDIO EJA   
6 

ANO 

 
PÓS-MÉDIO/CURSO 

TÉCNICO 
 

7 

ANO 

 
ENSINO 

SUPERIOR/TECNOLOGO 
 

8 

ANO 

 
PÓS-

RADUAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO 
 

9 

ANO 

 

19. VOCÊ POSSUI 

CELULAR? 

 NÃO POSSUO CELULAR  

 
POSSUO CELULAR PRÉ-PAGO COM 

INTERNET  

 
POSSUO CELULAR PRÉ-PAGO SEM 

INTERNET 

 
POSSUO CELULAR PÓS-PAGO COM 

INTERNET  

 

20. NA SUA CASA TEM 

COMPUTADOR (DESKTOP OU 

NOTEBOOK)? 

 SIM (SIGA PARA 21) 

 NÃO (PULE PARA 22) 

21. QUANTOS COMPUTADORES? 
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22. COM RELAÇÃO AO 

ACESSO À INTERNET QUAL 

FRASE MELHOR DESCREVE 

SUA SITUAÇÃO ATUAL 

 NUNCA TEVE INTERNET NA MINHA CASA 

 
TINHA INTERNET NA MINHA CASA, MAS 

NOS ÚLTIMOS MESES FOI CANCELADA 

 

SÓ CONSIGO ACESSAR A INTERNET 

FORA DE CASA (NA ESCOLA, LAN HOUSE, 

LOCAL DE TRABALHO, ETC) 

 

ACESSO INTERNET NA MINHA CASA, 

MAS A REDE É DE TERCEIROS (REDE DE 

PARENTES, VIZINHOS, COMÉRCIO, REDE 

ABERTA) 

 

TENHO INTERNET NA MINHA CASA, MAS 

O SERVIÇO É LIMITADO, RESTRITA PELO 

CONSUMO DE DADOS DO PACOTE DE 

FRANQUIA 

 
TENHO INTERNET ILIMITADA NA MINHA 

CASA 

 

23. COM QUE 

FREQUÊNCIA VOCÊ ACESSA A 

INTERNET? 

  NUNCA ACESSO 

 RARAMENTE ACESSO  

 ÀS VEZES ACESSO 

  ACESSO A INTERNET DIARIAMENTE 

 
ESTOU PERMANENTEMENTE 

CONECTADO À INTERNET 

 

24. VOCÊ TEM UM 

EMPREGO REMUNERADO? 

 SIM (PULE PARA QUESTÃO 26 E 27) 

 NÃO (SIGA PARA QUESTÃO 25) 

 

25. NA ÚLTIMA SEMANA 

VOCÊ PROCUROU EMPREGO? 

 SIM (PULE PARA QUESTÃO 28) 

 NÃO (PULE PARA QUESTÃO 28) 

 

 COM CARTEIRA REGISTRADA 
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26. FORMA DE 

CONTRATAÇÃO E TRABALHO: 

 SEM REGISTRO EM CARTEIRA. 

 AUTÔNOMO EM EMPREENDIMENTO 

PRÓPRIO. 

 AUTÔNOMO PRESTANDO DE SERVIÇO. 

 AUTÔNOMO EM EMPREENDIMENTO 

FAMILIAR 

27. QUANTAS HORAS SEMANAIS VOCÊ 

TRABALHA? 

 

28.  COM RELAÇÃO ÀS 

OPORTUNIDADES DE 

EMPREGO E CRESCIMENTO 

PROFISSIONAL, COMO VOCÊ 

SE SENTE? 

 

 NUNCA TENHO OPORTUNIDADES 

 RARAMENTE TENHO OPORTUNIDADES 

  ALGUMAS VEZES TENHO 

OPORTUNIDADE 

 COM FREQUÊNCIA TENHO 

OPORTUNIDADE  

 SEMPRE TENHO OPORTUNIDADE 

 

29. SOMANDO A SUA 

RENDA COM A RENDA DAS 

PESSOAS QUE MORAM COM 

VOCÊ, QUANTO É, 

APROXIMADAMENTE, A 

RENDA FAMILIAR MENSAL? 

 NENHUMA RENDA 

  ATÉ ½  SALÁRIO MÍNIMO (ATÉ R$ 550,00) 

  DE ½ A 1  SALÁRIOS MÍNIMOS (DE R$ 

550,01 ATÉ R$ 1.100,00) 

 DE 1 A 1 ½  SALÁRIOS MÍNIMOS (DE R$ 

1100,01 ATÉ R$ 1.650,00) 

 DE  1 ½  A 2 SALÁRIOS MÍNIMOS (DE R$ 

1.650,01 ATÉ R$ 2.200,00) 

 DE 2  A 2  ½  SALÁRIOS MÍNIMOS (DE R$ 

2.200,01 ATÉ R$ 2.750,00) 

 DE 2  ½ A 3  SALÁRIOS MÍNIMOS (R$ 

2.750,01 ATÉ 3.300,00) 

 ACIMA DE 3  SALÁRIOS MÍNIMOS (R$ 

3.300,01) 

 

 SIM (SIGA PARA QUESTÃO 31) 
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30. NOS ÚLTIMOS 6 

MESES, VOCÊ OU ALGUÉM 

QUE MORA COM VOCÊ 

RECEBEU AUXÍLIO 

FINANCEIRO DE ALGUM 

PROGRAMA DE 

TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

DO GOVERNO? 

 NÃO (PULE PARA QUESTÃO 32) 

 

31. RECEBEU AUXÍLIO 

DE QUAL PROGRAMA DE 

GOVERNO? 

 AUXÍLIO EMERGENCIAL COVID 

 BOLSA FAMÍLIA/ AUXÍLIO BRASIL 

 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA (BPC/LOAS) 

 CARTÃO COMIDA BOA 

 OUTRO PROGRAMA 

 

32. COMO VOCÊ SE 

SENTE COM RELAÇÃO A SUA 

CONDIÇÃO ECONÔMICA E A 

DE SEUS FAMILIARES? 

 
NADA SATISFEITO/A (SIGA PARA 

QUESTÃO 33) 

 
POUCO SATISFEITO/A (SIGA PARA 

QUESTÃO 33) 

 
NEM SATISFEITO/A NEM INSATISFEITO/A 

(PULE PARA QUESTÃO 34) 

 
MUITO SATISFEITO/A (PULE PARA 

QUESTÃO 34) 

 
EXTREMAMENTE SATISFEITO/A (PULE 

PARA QUESTÃO 34) 

33. POR QUE NÃO SE SENTE SATISFEITO COM A CONDIÇÃO ECONÔMICA SUA 

E DE SEUS FAMILIARES? 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________ 
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34. DAS ATIVIDADES 

CITADAS A SEGUIR, ENUMERE 

POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA 

AS 5(CINCO) QUE MAIS TE 

INTERESSAM: 

 

 JOGAR VIDEOGAME 

  PRATICAR ESPORTE 

 LER, ESTUDAR E APRENDER COISAS 

NOVAS 

 ESCUTAR MÚSICA OU TOCAR ALGUM 

INSTRUMENTO  

 ASSISTIR TV, FILMES E SÉRIES   

 PASSEAR NO PARQUE E FAZER 

ATIVIDADES EXTERNAS  

 ENCONTRAR AMIGAS E AMIGOS (AS) 

PARA CONVERSAR  

 PINTAR E DESENHAR 

 INTERAGIR NAS REDES SOCIAIS 

 ARRUMAR MINHA CASA E REALIZAR 

ATIVIDADES DOMÉSTICAS 

 IR A FESTAS, BAILES, BARZINHOS E 

BALADAS 

 IR A SHOWS  

 IR AO CINEMA  

 IR AO SHOPPING  

 FREQUENTAR EVENTOS DA IGREJA  

 VIAJAR E FAZER TURISMO 

  PARTICIPAR DE ATIVIDADES EM 

FAMÍLIA 
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ESBOÇO DO INSTRUMENTO 3 

 

(Questionário de entrevista semiestruturada composto por questões quanti-

qualitativas para o monitoramento da vulnerabilidade dos jovens do território) 

 

QUESTIONÁRIO JOVENSCREEN5 

DATA: ___/___/______ 

Olá,  

 

Queremos que você nos conte como você se sente. Primeiro, vamos pedir 

para que você leia cada questão   cuidadosamente. Depois marque a primeira 

resposta que vier na sua cabeça. Combinado?!! 

Lembra-se:   isto   não   é   um   teste, portanto   não   existem   respostas   

erradas.   É muito!!! Importante que você responda TODAS as questões. Suas 

respostas precisam ser muito sinceras e objetivas.  Quando   você for pensar na  

sua resposta lembre-se do que você está vivendo na atualidade ou viveu nas últimas 

semanas.  

 

Tá de boa?  

 

1. VOCÊ ACEITA RESPONDER NOSSO 

QUESTIONÁRIO? 

 SIM ( PULE PARA QUESTÃO 3) 

 NÃO (SIGA PARA QUESTÃO 2) 

2. TÁ DE BOA, VOCÊ NÃO QUER RESPONDER O QUESTIONÁRIO! MAS QUE TAL 

VOCÊ NOS DIZER O MOTIVO? 

 

3. QUAL SEU GÊNERO? 

 

 MASCULINO  

 FEMININO 

 NÃO BINÁRIO 

4. QUANTOS ANOS VOCÊ TEM? 

                                                 
5 Adaptado do instrumento KIDSCREEN-52, um questionário de Saúde direcionado às Crianças e Adolescentes que pode ser 

aplicado por formulário online, composto por  questões caracterizadas como transculturais. 

 



140 

 

5. VOCÊ TEM ALGUMA DEFICIÊNCIA, 

DOENÇA OU CONDIÇÃO FÍSICA QUE 

TE OBRIGUE A TOMAR 

MEDICAMENTOS? 

 SIM (SIGA PARA 

QUESTÃO 6) 

 NÃO (PULE PARA 

QUESTÃO 7) 

6. QUAL DEFICIÊNCIA, DOENÇA OU PROBLEMA DE SAÚDE VOCÊ TEM? 

7. NESTE MOMENTO, COMO VOCÊ 

DESCREVERIA SUA SAÚDE FÍSICA? 

 

 EXCELENTE (PULE PARA 

QUESTÃO 9) 

 BOA (PULE PARA 

QUESTÃO 9) 

 MAIS OU MENOS (SIGA 

PARA QUESTÃO 8) 

 RUIM (SIGA PARA 

QUESTÃO 8) 

 PÉSSIMA (SIGA PARA 

QUESTÃO 8) 

8. PODERIA NOS CONTAR POR QUE VOCÊ CONSIDERA QUE SUA SAÚDE NÃO 

ESTÁ BOA? 

 

 

9. QUANTO A SUA SAÚDE MENTAL, 

PSICOLÓGICA, COMO VOCÊ 

DESCREVERIA? 

 EXCELENTE (PULE PARA 

QUESTÃO 11) 

 BOA (PULE PARA 

QUESTÃO 11) 

 MAIS OU MENOS (SIGA 

PARA QUESTÃO 10) 

 RUIM (SIGA PARA 

QUESTÃO 10) 

 PÉSSIMA (SIGA PARA 

QUESTÃO 10) 

10. PODERIA NOS CONTAR POR QUE VOCÊ CONSIDERA QUE SUA SAÚDE 

MENTAL NÃO ESTÁ BOA? 
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11. NOS ÚLTIMOS DIAS, COM QUE 

FREQUÊNCIA VOCÊ SENTE-SE BEM 

DISPOSTO E COM ENERGIA PARA 

FAZER AS ATIVIDADES DO DIA A DIA? 

 NUNCA ESTOU BEM 

DISPOSTO(A) E COM ENERGIA 

(SIGA PARA QUESTÃO) 

 RARAMENTE ESTOU BEM 

DISPOSTO(A) E COM ENERGIA 

(SIGA PARA QUESTÃO 12) 

 AS VEZES ESTOU BEM 

DISPOSTO(A) E COM ENERGIA 

(SIGA PARA QUESTÃO 12) 

 COM FREQUÊNCIA 

ESTOU BEM DISPOSTO(A) E 

COM ENERGIA (PULE PARA 

QUESTÃO 13) 

 SEMPRE ESTOU BEM 

DISPOSTO(A) E COM ENERGIA 

(PULE PARA QUESTÃO 13) 

12. POR QUE VOCÊ SE SENTE ASSIM? 

13. SENTISTE-SE BEM POR ESTAR 

VIVO? 

  NADA BEM (SIGA PARA 

QUESTÃO 14) 

 POUCO BEM (SIGA PARA 

QUESTÃO 14) 

  RELATIVAMENTE BEM (PULE 

PARA QUESTÃO 15) 

 MUITO BEM (PULE PARA 

QUESTÃO 15) 

 EXTREMAMENTE BEM (PULE 

PARA QUESTÃO 15) 

14. POR QUE VOCÊ ACHA QUE SE SENTE ASSIM? 

15. VOCÊ SE SENTE SATISFEITO(A) 

COM SUA VIDA NESTE MOMENTO? 

 NADA SATISFEITO(A) /(SIGA 

PARA QUESTÃO 16) 

  POUCO SATISFEITO(A)/ (SIGA 

PARA QUESTÃO 16) 
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 RELATIVAMENTE 

SATISFEITO(A)/ (PULE PARA 

QUESTÃO 17) 

 MUITO SATISFEITO(A)/ (PULE 

PARA QUESTÃO 17) 

 EXTREMAMENTE 

SATISFEITO(A)/ (PULE PARA 

QUESTÃO 17) 

16. POR QUE VOCÊ ACHA QUE SE SENTE ASSIM? 

 

17. VOCÊ SE SENTE FELIZ COM SUA 

MANEIRA DE SER? 

 NUNCA ME SINTO FELIZ 

MINHA MANEIRA DE SER /(SIGA 

PARA QUESTÃO 18) 

 RARAMENTE ME SINTO FELIZ 

MINHA MANEIRA DE SER /(SIGA 

PARA QUESTÃO 18) 

 ALGUMAS VEZES ME SINTO 

FELIZ MINHA MANEIRA DE SER 

/(SIGA PARA QUESTÃO 19) 

  COM FREQUÊNCIA ME SINTO 

FELIZ MINHA MANEIRA DE SER 

/(SIGA PARA QUESTÃO 19) 

  SEMPRE ME SINTO FELIZ 

MINHA MANEIRA DE SER /(SIGA 

PARA QUESTÃO 19) 

18. POR QUE VOCÊ ACHA QUE SE SENTE ASSIM? 

 

19. VOCÊ SE SENTE SOZINHO (A)? 

 SEMPRE ME SINTO SOZINHO 

(A) /(SIGA PARA QUESTÃO 20) 

 COM FREQUÊNCIA ME SINTO 

SOZINHO (A) /(SIGA PARA QUESTÃO 

20) 
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 ALGUMAS VEZES ME SINTO 

SOZINHO/A (PULE PARA QUESTÃO 

21) 

  RARAMENTE ME SINTO 

SOZINHO(A) /(PULE PARA QUESTÃO 

21) 

 NUNCA ME SINTO ME SINTO 

SOZINHO(A)/ (PULE PARA QUESTÃO 

21) 

20. POR QUE VOCÊ ACHA QUE SE SENTE ASSIM? 

21. VOCÊ ACHA QUE SEUS 

FAMILIARES TE COMPREENDEM? 

 NUNCA ME COMPREENDEM  

 RARAMENTE ME 

COMPREENDEM  

 ALGUMAS VEZES ME 

COMPREENDEM 

 COM FREQUÊNCIA ME 

COMPREENDEM 

  SEMPRE ME COMPREENDEM 

22. VOCÊ SE SENTE FELIZ QUANDO 

ESTÁ EM CASA? 

 NUNCA ME SINTO FELIZ EM 

CASA  

 RARAMENTE ME SINTO FELIZ 

EM CASA  

 ALGUMAS VEZES ME SINTO 

FELIZ EM CASA 

 COM FREQUÊNCIA ME SINTO 

FELIZ EM CASA 

 SEMPRE ME SINTO FELIZ EM 

CASA 

23. VOCÊ CONVERSA SOBRE SEUS 

PROBLEMAS COM SEUS 

FAMILIARES? 

 NUNCA CONVERSO SOBRE 

MEUS PROBLEMAS  

 RARAMENTE CONVERSO 

SOBRE MEUS PROBLEMAS  
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  ALGUMAS VEZES CONVERSO 

SOBRE MEUS PROBLEMAS 

 COM FREQUÊNCIA 

CONVERSO SOBRE MEUS 

PROBLEMAS  

 SEMPRE ME CONVERSO 

SOBRE MEUS PROBLEMAS  

24. QUAIS ASSUNTOS QUE VOCÊ NUNCA CONVERSOU COM SEUS FAMILIARES, 

MAS GOSTARIA DE PODER CONVERSAR? 

25. VOCÊ CONSIDERA QUE O 

DINHEIRO DA SUA FAMÍLIA É 

SUFICIENTE PARA AS DESPESAS 

DOMÉSTICAS? 

 NUNCA É SUFICIENTE  

 RARAMENTE É SUFICIENTE   

 ALGUMAS VEZES É 

SUFICIENTE   

 COM FREQUÊNCIA É 

SUFICIENTE   

 SEMPRE É SUFICIENTE   

26. VOCÊ SE SENTE SATISFEITO(A) 

COM A SUA CONDIÇÃO 

ECONÔMICA E A DE SEUS 

FAMILIARES? 

 NADA SATISFEITO(A)  

 POUCO SATISFEITO(A)  

 RELATIVAMENTE 

SATISFEITO(A) 

 MUITO SATISFEITO(A) 

 EXTREMAMENTE 

SATISFEITO(A) 

27. NO MOMENTO VOCÊ TEM UM 

EMPREGO REMUNERADO? 

 TRABALHO COM CARTEIRA 

REGISTRADA 

 TRABALHO SEM REGISTRO 

EM CARTEIRA 

 TRABALHO COMO 

AUTÔNOMO EM EMPREENDIMENTO 

PRÓPRIO  

 TRABALHO COMO 

AUTÔNOMO PRESTANDO DE 

SERVIÇO 
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 TRABALHO COMO 

AUTÔNOMO EM EMPREENDIMENTO 

DA MINHA FAMÍLIA   

 ESTOU DESEMPREGADO E 

PROCURANDO EMPREGO 

 NÃO TRABALHO E NÃO 

ESTOU PROCURANDO EMPREGO 

28. VOCÊ SE SENTE SATISFEITO (A) 

COM A CASA ONDE MORA 

ATUALMENTE? 

 NADA SATISFEITO(A)  

 POUCO SATISFEITO(A)  

 RELATIVAMENTE 

SATISFEITO(A) 

 MUITO SATISFEITO(A) 

 EXTREMAMENTE 

SATISFEITO(A) 

29. VOCÊ SE SENTE SATISFEITO (A) 

COM O BAIRRO ONDE VIVE 

ATUALMENTE? 

 NADA SATISFEITO(A)  

 POUCO SATISFEITO(A)  

 RELATIVAMENTE 

SATISFEITO(A) 

 MUITO SATISFEITO(A) 

 EXTREMAMENTE 

SATISFEITO(A) 

30. VOCÊ SENTE QUE CORRE RISCO 

DE SER VÍTIMA DE ALGUM TIPO 

DE VIOLÊNCIA? 

 SEMPRE SINTO QUE CORRO 

RISCO (SIGA PARA QUESTÃO 31) 

 COM FREQUÊNCIA SINTO 

QUE CORRO RISCO (PULE PARA 

QUESTÃO 21) 

 ALGUMAS VEZES SINTO QUE 

CORRO RISCO (PULE PARA 

QUESTÃO 32) 

 RARAMENTE SINTO QUE 

CORRO RISCO (PULE PARA 

QUESTÃO 32) 
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 NUNCA SINTO QUE CORRO 

RISCO (PULE PARA QUESTÃO 34) 

31. POR QUE SENTE QUE CORRE RISCO? 

32. EM QUAIS SITUAÇÕES VOCÊ EVENTUALMENTE SENTE ISSO? 

33. VOCÊ SENTE RECEIO DE 

PRATICAR ALGUM TIPO DE 

VIOLÊNCIA? 

 SEMPRE SINTO RECEIO (SIGA 

PARA QUESTÃO 34) 

 COM FREQUÊNCIA SINTO 

RECEIO (SIGA PARA QUESTÃO 34) 

 ALGUMAS VEZES SINTO 

RECEIO (SIGA PARA QUESTÃO 34) 

 RARAMENTE SINTO RECEIO 

(SIGA PARA QUESTÃO 34) 

 NUNCA SINTO RECEIO (PULE 

PARA QUESTÃO 35) 

34. EM QUAIS SITUAÇÕES VOCÊ SENTE ESSE RECEIO? 

35. COM RELAÇÃO AO USO DE 

DROGAS, QUAL A FRASE QUE 

MELHOR DEFINE SUA 

EXPERIÊNCIA PESSOAL  

 NUNCA EXPREMENTEI 

NENHUM TIPO DE DROGAS 

(INCLUINDO ALCOOL) 

 EXPERIMENTEI DROGAS 

LÍCITAS (COMO ALCOOL, FUMO), 

MAS NÃO FAÇO USO FREQUENTE 

(SIGA PARA QUESTÃO 36) 

  EXPERIMENTEI DROGAS 

ILÍCITAS (COMO MACONHA), MAS 

NÃO FAÇO USO FREQUENTE (SIGA 

PARA QUESTÃO 36) 

 FAÇO USO FREQUÊNTE DE 

DROGAS (LÍCITAS OU ILÍCITAS) 

(SIGA PARA QUESTÃO 36) 

 FAÇO COTIDIANO DE 

DROGAS (SIGA PARA QUESTÃO 36) 

36. COMO SE SENTE EM RELAÇÃO AO ISSO? 



147 

 

37. QUAL DROGA VOCÊ JÁ FEZ OU 

FAZ USO? 

 

MEDICAÇÕES PSICOATIVAS 

(CALMANTE, ENIBIDOR DE APETITE, 

ESTIMULANTE, ANSIOLÍTICO, ETC) 

 BEBIDAS ALCOÓLICAS  

 FUMO 

 MACONHA 

 ESTERÓIDES E ANFETAMINAS 

 LSD, EXTÂSE E AFINS 

 COCAÍNA, HEROÍNA, ETC 

 CRACK E METANFETAMINA 
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Esboço do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

REPRESENTANTE LEGAL DO JOVEM ENTRE 12 A 17 ANOS 

 

 

Prezado(a) Senhor(a) 

 

O projeto Trabalho Orientado de Desenvolvimento Econômico e 

Biopsicossocial Baseado na Oferta de Alternativas (Tô de Boa) é uma parceria entre 

a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Guayí, a Secretaria Nacional 

de Políticas sobre Drogas (SENAD), através do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública (MJSP), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a 

Secretaria da Segurança Pública do Estado do Paraná (SSP PR) e a Prefeitura de 

Curitiba. Entre as atividades deste acordo está a realização de um estudo do território 

onde o projeto será implementado, o bairro Cidade Industrial (CIC). 

O objetivo central do projeto Tô de Boa é a diminuição da vulnerabilidade 

econômica e social de jovens, no âmbito do desenvolvimento alternativo, integral e 

sustentável. 

A primeira etapa deste estudo foi desenvolvida com as instituições constituídas 

no bairro CIC. A segunda está sendo dirigida aos jovens de 12 a 29 anos (público alvo 

do projeto) e tem como objetivo alcançar informações que serão muito importantes 

para execução do trabalho e para que os resultados sejam os melhores possíveis à 

comunidade. 

Gostaríamos de ter seu consentimento para a participação do(a) jovem sob sua 

responsabilidade. A participação do adolescente consiste no preenchimento de um 

questionário por meio de um celular ou computador com acesso à internet. Durante o 

preenchimento, se ele(a) se sentir desconfortável em responder alguma pergunta, terá 

liberdade para não responder ou para interromper a entrevista a qualquer momento.  

As informações serão coletadas diretamente pela internet e armazenadas, sem 

o nome ou qualquer outro tipo de identificação do(a) adolescente, no servidor da Guayí 

pelo período de 05 (cinco) anos.  

As informações fornecidas serão utilizadas somente nesta pesquisa, totalmente 

confidenciais, e analisadas em conjunto com as respostas dos outros participantes 
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para descrever o perfil do jovem do bairro CIC.  O resultado da pesquisa será 

divulgado em uma audiência pública que acontecerá no bairro e o(a) Sr.(a) será 

convidado(a) a participar. 

Se o Sr.(a) quiser ver o questionário, caso tenha alguma dúvida sobre a 

pesquisa, durante a sua participação, ou posteriormente, o(a) Sr.(a) pode entrar em 

contato conosco através do e-mail todeboa@guayi.org.br, ou junto à instituição 

parceira a qual seu filho está vinculado. 

O(a) Sr.(a) está recebendo este termo em duas vias idênticas, uma delas deverá 

ser preenchida, assinada e devolvida à instituição parceira a qual seu filho está 

vinculado, a outra é sua. 

 Após todo o exposto, o Sr.(a) autoriza 

__________________________________  

responder a pesquisa? (  ) Sim    (  ) Não 

Nome:  __________________________________  

Assinatura  __________________________________  

  

O Projeto Tô de Boa agradece sua participação 

 

Marcelo Bordin 

Coordenador Geral Projeto-piloto Tô de Boa 

E-mail: todeboa@guayi.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:todeboa@guayi.org.br
mailto:todeboa@guayi.org.br
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Esboço Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (aplicado aos jovens de 

12 a 29 anos) 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

Prezado Jovem,  

  

O projeto Trabalho Orientado de Desenvolvimento Econômico e 

Biopsicossocial Baseado na Oferta de Alternativas (Tô de Boa) é uma parceria entre 

a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Guayí, a Secretaria Nacional 

de Políticas sobre Drogas (SENAD), através do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública (MJSP), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a 

Secretaria da Segurança Pública do Estado do Paraná (SSP PR) e a Prefeitura de 

Curitiba. Entre as atividades deste acordo está a realização de um estudo do território 

onde o projeto será implementado, o bairro Cidade Industrial (CIC). 

O objetivo central do projeto Tô de Boa é a diminuição da vulnerabilidade 

econômica e social de jovens, no âmbito do desenvolvimento alternativo, integral e 

sustentável. 

A primeira etapa deste estudo foi com as instituições constituídas no bairro CIC. 

A segunda está sendo dirigida aos jovens de 12 a 29 anos (público alvo do projeto) e 

tem como objetivo alcançar informações que serão muito importantes para execução 

do Projeto e para que os resultados sejam os melhores possíveis à comunidade. 

A sua participação consiste no preenchimento de um questionário por meio de 

celular ou computador com acesso à internet. Durante o preenchimento, se você se 

sentir desconfortável ao responder a alguma pergunta do questionário terá liberdade 

para não responder e passar para a próxima ou para interromper a entrevista a 

qualquer momento.  

As informações serão coletadas diretamente pela internet e armazenadas, sem 

o nome ou qualquer outro tipo de identificação, no servidor da Guayí pelo período de 

05 (cinco) anos.  

As informações fornecidas serão utilizadas somente nesta pesquisa, totalmente 

confidenciais, e analisadas em conjunto com as respostas dos outros participantes 

para descrever o perfil do jovem do bairro CIC.  O resultado da pesquisa será 
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divulgado em uma audiência pública que acontecerá no bairro e você será 

convidado(a) a participar. 

Se você tiver alguma dúvida sobre a pesquisa, durante a sua participação ou 

posteriormente, você pode entrar em contato conosco através do e-mail 

todeboa@guayi.org.br 

Você está recebendo este termo em duas vias idênticas. A primeira via deverá 

ser preenchida, assinada e devolvida à instituição parceira a qual está vinculado. A 

outra via é sua. Guarde-a. 

 Após todo o exposto, você quer participar da pesquisa preenchendo o 

questionário?  

(  ) Sim    (  ) Não 

Nome:  __________________________________  

Assinatura  __________________________________ 

 

O Projeto Tô de Boa agradece sua participação. 

 

Marcelo Bordin  

Coordenador Geral do Projeto-piloto Tô de Boa 

E-mail: todeboa@guayi.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:todeboa@guayi.org.br
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