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1. INTRODUÇÃO 

 

 Este relatório tem por objetivo apresentar a evolução do projeto Tô de 

Boa, especificamente em relação ao treinamento da equipe de profissionais, 

incluindo a equipe operacional, bem como profissionais do governo do estado e da 

prefeitura municipal de Curitiba escolhidos para o acompanhamento e articulação do 

projeto-piloto. Ainda consta neste documento, o relatório de implantação da estrutura 

e os materiais didáticos e complementares utilizados na formação. 

 Ainda que a vacinação contra a Covid-19 esteja em um momento avançado e 

que os casos graves de internamentos e mesmos os óbitos tenham diminuído, a 

opção da equipe técnica foi pelo treinamento on line para que todos os participantes 

ficassem seguros. Esse treinamento via internet também dá a opção para que 

futuros encontros de qualificação possam sem efetivados em uma possível adoção 

do projeto em outros estados. 
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2. RELATÓRIO DE FORMAÇÃO 

 

2.1. Formação em Economia Solidária e Juventudes 

 

As juventudes são frequentemente abordadas por perspectivas diversas, 

incluindo a de categoria etária que homogeneiza e naturaliza modos de subjetivação; 

criminaliza e discrimina o que foge a esse padrão, numa estratégia de enfraquecer a 

potencialidade dos e das jovens serem sujeitos de transformação social. Nesta 

perspectiva, é possível identificar movimentos juvenis de contestação e resistência 

que possuem um caráter autogestionário, de práxis pedagógica libertadora e de 

transformação social, aproximando-se das vivências e princípios da Economia 

Solidária. 

Assim, considera-se que o trabalho associado pode ser para as juventudes 

não apenas uma via para a inclusão produtiva, mas um espaço de experiências que 

possibilite criar outros modos de vida, de organização social, de subjetivação, de 

relação com a natureza. A vivência da autogestão pode fortalecer seu papel de 

sujeito político e favorecer o rompimento com o lugar atribuído ao/à jovem de 

sujeitar-se a uma inclusão precarizada, de ser objeto do consumismo e de adequar-

se ao modelo de adulto “produtivo‟‟ segundo os ditames do capitalismo. 

 

  Objetivos: 

Promover um debate sobre Economia Solidária e Economias 

Transformadoras para o trabalho com as juventudes; 

Discutir elementos facilitadores para a introdução da temática com grupos de 

jovens; 

Apresentar possíveis caminhos metodológicos para o desenvolvimento da 

temática com grupos de jovens. 

 

Equipe Técnica Executora: 

Marcelo Bordin (mediador) 

Marcos Regazzo (painelista) 

Helena Bonumá (painelista) 
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Qualificação dos Painelistas 

Marcos Regazzo é psicólogo formado pela Universidade Estadual de Londrina 

(UEL), especialista em Gestão de Projetos Sociais pela Universidade Pitágoras, 

Unopar, e desenvolve pesquisa de mestrado em Tecnologia e Sociedade pela 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Participa ativamente em 

políticas públicas, sendo conselheiro titular no Conselho Estadual de Economia 

Solidária do Paraná; membro da Coordenação do Fórum Paranaense de Economia 

Solidária, do Grupo de Trabalho de Economia Popular Solidária da Cáritas Paraná. 

Além de ser conselheiro suplente no Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, 

Migrantes e Apátridas do Paraná; membro do Conselho Gestor da Cáritas Curitiba; 

da Coordenação da Escola de Fé-Política da Arquidiocese de Curitiba e da 

Coordenação Nacional da Pastoral da Juventude. 

 Helena Bonumá é especialista em Gestão Estratégica Pública pela 

Universidade de Campinas/Fundação Perseu Abramo, (Unicamp/FPA). Graduada 

em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ufrgs. 

Coordenadora do Projeto Nacional de Fomento à Redes de Cooperação Solidária 

para Mulheres. Integrante do Conselho Gestor Nacional da Rede de Economia 

Solidária e Feminista. Tem experiência com o movimento de mulheres, seja 

trabalhadoras rurais, urbanas, sindical, e com mulheres em situação de 

vulnerabilidade e pobreza. Coordenadora da Guayí – Democracia, Participação e 

Solidariedade. 

 

Conteúdo programático abordado 

Juventudes e mundo do trabalho; 

Economia Solidária; 

Economias Transformadoras; 

Estratégias para o trabalho com jovens sobre a Economia Solidária; 

Economia Solidária e Feminista; 

Protagonismo juvenil. 

 

Metodologia 
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O curso foi executado através de formato on-line em virtude da pandemia de 

Covid-19. As exposições foram orais com com a utilização de recursos visuais, por 

meio do programa Power Point, por parte do painelista Marcos Regazzo e exposição 

oral por parte da painelista Helena Bonumá. A carga horária executada nesta 

atividade foi de 4 (quatro) horas. 

 

Recursos Didáticos Utilizados 

Apresentação em PowerPoint; 

Apresentação oral; 

Debate com o corpo discente a partir dos seus questionamentos. 

 

Recepção do público 

Os participantes se mostraram bastante receptivos com o tema e o debate se 

pautou pela ideia da dádiva, a partir dos escritos do Antropólogo Marcel Mauss 

sobre a dádiva, de dar e receber, pensando na construção conjunta das políticas 

públicas. Nunca impor sem discutir com quem quer que seja o público que receberá 

a política pública; 

Tiveram alguns comentários, exemplificando uma atividade de economia 

solidária com jovens, que foi a experiência do complexo de empreendimentos de 

economia solidária em Bagé – RS, em parceria com o Ministério da Juventude e 

Ministério do Trabalho; 

Houve ainda a discussão sobre a visão do jovem enquanto gerente de si 

mesmo, o fenômeno da uberização, desafios para trabalhar com outras perspectivas 

de economia para uma juventude que ainda precisa entender o capitalismo 

enquanto momento histórico; 

Finalmente, houve um entendimento comum entre os participantes no sentido 

da importância do tema na execução do projeto, quando se pensa em alternativas 

de trabalho para juventude. 

 

Avaliação do Conteúdo Programático 

A questão da Economia Solidária é um eixo estruturante do projeto Tô de Boa, 

pensada sobretudo como alternativa preventiva ao ingresso de adolescentes e 
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jovens no mercado ilegal de substâncias consideradas proibidas; bem como 

possibilidade de construção de outras formas de organização do trabalho e de 

economia com um viés emancipatório. Um olhar científico e uma análise material 

das condições das juventudes foi bastante importante nessa formação. Afastando-

nos de perspectivas meramente etárias ou negativas sobre juventude e traçando 

análises a partir do seu atual contexto marcadamente de crise, os participantes 

puderam se apropriar de noções técnicas que permitem realizar inserções nos 

territórios e atuações junto ao público do projeto de forma qualificada. Além disso, a 

organização do programa e as indicações bibliográficas possibilitam aos 

participantes o acesso a conteúdos de aprofundamento, superando, assim, a 

condição de apenas ouvintes das exposições e repositores dos conceitos, para 

agentes de reelaboração e alargamento das apresentações em suas realidades, a 

partir das especificidades do contexto de atuação. Seria importante trazer nos 

materiais experiências concretas de grupos de jovens e EcoSol complementando 

noções conceituais. 

 

Lista de Presença das atividades 

Carimbo de data/hora Nome Telefone E-mail 

12/01/2022 09:08:57 Marcelo Bordin 41991360617 
marcelobordin05@gmail.

com 

12/01/2022 09:09:34 Samara 41 99259 8635 
samarasociologia@gmail.

com 

12/01/2022 09:13:26 
Naara Guirro de 

Oliveira 
43998367790 nah_guirro@hotmail.com 

12/01/2022 09:42:21 Matheus da Silva Kich 41992532745 matheuskich@gmail.com 

12/01/2022 09:45:45 
Letícia Christofoli 

Rödel 
51 996620301 leticiacrodel@gmail.com 

12/01/2022 09:46:57 Lucas H P Duarte 41999571663 
lhpduarte@protonmail.co

m 

12/01/2022 09:47:16 
Conceição Aparecida 

dos Santos 
41 997029912 

santos250278@yahoo.co

m.br 

12/01/2022 10:08:31 Marcos Vinicius (43) 99977-8229 regazzo.marcos@gmail.c

mailto:marcelobordin05@gmail.com
mailto:marcelobordin05@gmail.com
mailto:samarasociologia@gmail.com
mailto:samarasociologia@gmail.com
mailto:leticiacrodel@gmail.com
mailto:lhpduarte@protonmail.com
mailto:lhpduarte@protonmail.com
mailto:santos250278@yahoo.com.br
mailto:santos250278@yahoo.com.br
mailto:regazzo.marcos@gmail.com
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Regazzo om 

12/01/2022 10:13:18 
Valnei Francisco de 

França Filho 
41992173741 Valnei.fils@gmail.com 

12/01/2022 10:14:40 André Mombach 51986091313 
andremombach@yahoo.c

om.br 

12/01/2022 10:21:28 
Rosnele Cordova 

Armstrong Maciel 
+5541991316771 osnelec@gmail.com 

12/01/2022 10:27:18 
Jose Antonio Bruno 

Knob 
(51) 989348788 

brunoknob@yahoo.com.b

r 

12/01/2022 10:28:25 Marlene chrispim 41 998075083 
marlenechrispin@hotmail

.com 

12/01/2022 11:06:48 
Ana Alice Santos 

Bueno 
46991035359 

anaalicebueno@hotmail.c

om 

12/01/2022 11:32:05 
Helena Gomes 

Bonuma 
5137378611 

helenabonuma2014@gm

ail.com 

 

 

Registros Fotográficos 

 

 

mailto:regazzo.marcos@gmail.com
mailto:Valnei.fils@gmail.com
mailto:andremombach@yahoo.com.br
mailto:andremombach@yahoo.com.br
mailto:osnelec@gmail.com
mailto:brunoknob@yahoo.com.br
mailto:brunoknob@yahoo.com.br
mailto:marlenechrispin@hotmail.com
mailto:marlenechrispin@hotmail.com
mailto:anaalicebueno@hotmail.com
mailto:anaalicebueno@hotmail.com
mailto:helenabonuma2014@gmail.com
mailto:helenabonuma2014@gmail.com
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2.2 Formação em Mediação de Conflitos e Juventudes 

 

Este tópico pretende expor um panorama da temática relativa à mediação de 

conflitos tendo como ponto focal as juventudes. A partir daí, apresentar a construção 
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sócio histórica da mediação, pensando como os conflitos se apresentam, bem como, 

dialogar sobre como adequar os conceitos básicos da mediação de forma 

pedagógica para que possam ser usados, tanto nas atividades junto aos jovens, 

como também para que seja uma proposta a ser aplicada e absorvida pelas pessoas 

impactadas transversalmente pelo projeto na resolução pacífica dos conflitos. 

 

Objetivos 

Qualificar a discussão teórico-prática da equipe e parceiros; 

Reconhecer a centralidade da mediação de conflitos para o desenvolvimento 

do projeto; 

Pensar a mediação de conflitos de forma didática, adequando sua aplicação 

ao público-alvo do projeto. 

 

Equipe Técnica Executora 

Marcelo Bordin (mediador) 

Letícia Christofoli Rödel (painelista) 

Samara Feitosa (painelista) 

 

Qualificação das Painelistas 

Samara Feitosa possui graduação em História pela Universidade Federal do 

Paraná (1989) e em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná (2000), 

mestrado em Tecnologia pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná 

(2004). Doutorou-se em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná (2013). 

Sua area de atuação é a segregação social, direitos humanos, segurança pública, 

violência e relações de gênero. 

Letícia Christofoli Rödel possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais 

pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2007). Possui 

experiência em projetos sociais, especialmente voltados à mediação comunitária e 

segurança pública. Sua area de atuação é a mediação de conflitos, direitos 

humanos, segurança pública, relações sociais e comunitárias. 

 

 Conteúdo programático 



13 

 

 

 

 Panorama sócio histórico da mediação; 

Cenário recente das ações em políticas públicas na construção de uma 

cultura de medição; 

Sensibilização e reforço na atuação de lideranças locais na solução pacífica 

de conflitos; 

Cenário local dos conflitos envolvendo jovens; 

Ferramentas para promoção da mediação/solução pacífica de conflitos; 

Propostas de ações no território. 

 

Metodologia 

O curso foi executado através de formato on line em virtude da pandemia de 

Covid-19. A metodologia utilizada foi o dialogada expositiva com uso de recursos 

como o programa Power Point. A carga horária executada nesta atividade foi de 4 

(quatro) horas. 

 

Recursos Didáticos Utilizados 

Programa Power Point. 

Apresentação oral. 

Debate com o público. 

 

Recepção do público  

O público foi muito receptivo com os dois painéis apresentados, gerando um 

bom debate. A temática em tela suscitou discussões acerca das ações já existentes 

no território, voltados à mediação de conflitos e as possibilidades do projeto unir 

esforços com as mesmas para fortalecer a construção de uma cultura de solução 

pacifica de conflitos.  

Foi possível perceber, inicialmente, um positivo nivelamento do conhecimento 

dos envolvidos no projeto com o tema e a viabilidade da promoção de uma cultura 

de paz alicerçada em conceitos oriundos da mediação (como diálogo, escuta ativa, 

respeito protagonismo, etc.). 

Além disso, a partir das apresentações e dos debates gerados, trazendo para 

o campo prático do projeto que é bastante amplo e dinâmico, principalmente em 
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relação ao seu tempo de execução, surgiu a ideia de, para além de trazer a 

Mediação no dia a dia das oficinas com os jovens, dissiminar tais conceitos a partir 

das articulações comunitárias realizadas ao longo da execução do projeto (seja em 

escolas, unidades de saúde, serviços de assistência social, associações 

comunitárias, etc.).  

 

Avaliação do Conteúdo Programático 

O conteúdo se apresenta como uma das bases de orientação para o projeto, 

na medida em que o mesmo se propõe a fornecer elementos básicos que fomentem 

o desenvolvimento de uma de solução pacífica de conflitos entre os participantes 

das oficinas e atividades desenvolvidas durante sua execução. 

 

Lista de Presenças 

Carimbo 

de data/hora Nome Telefone E-mail Entidade 

13/01/2022 

09:07:40 Marcelo Bordin 41991360617 marcelobordin05@gmail.com Guayi Curitiba 

13/01/2022 

09:08:14 

Naara Guirro de 

Oliveira 43998367790 nah_guirro@hotmail.com 

Guayí - Projeto "Tô 

de Boa!" 

13/01/2022 

09:08:29 

Matheus da Silva 

Kich 41992532745 matheuskich@gmail.com Projeto Tô de Boa 

13/01/2022 

09:11:10 Renato 41988523588 delegadorenato@gmail.com Sesp Pr 

13/01/2022 

09:16:49 Samara 41 992598635 samarasociologia@gmail.com To de Boa! Ctba 

13/01/2022 

09:17:50 

Lays Gonçalves 

da Silva 41987292479 lays.goncalvess@gmail.com Projeto Tô de Boa 

13/01/2022 

09:18:11 

Jose Antonio 

Bruno Knob 51989348788 brunoknob@yahoo.com.br Guayí 

13/01/2022 

09:29:00 

Ana Alice Santos 

Bueno 46991035359 anaalicebueno@hotmail.com 

Núcleo Estadual de 

Política Sobre 

Drogas - PR 

13/01/2022 Conceição 41 997029912 santos250278@yhoo.com.br Guayi 
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09:57:40 Aparecida dos 

Santos 

13/01/2022 

10:00:06 

Rosnele Córdova 

Armstrong Maciel 41 991316771 rosnelec@gmail.com 

Prefeitura 

Municipal de 

Curitiba - Regional 

CIC 

13/01/2022 

10:00:19 Marlene Chrispim 41 998075083 marlenechrispin@hotmail.com Regional CIC 

13/01/2022 

10:39:13 

Letícia Christofoli 

Rödeel 51 996620301 leticiacrodel@gmail.com Guayí - Tô de Boa 

 

 

Registros Fotográficos 
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2.3 Formação em Segurança Pública, Drogas e Juventudes 

 

No Brasil, a história da segurança pública tem sido a história do confronto 

bélico baseado em um intenso acúmulo social da violência estatal, influenciado 

pelos intensos processos ditatoriais que influenciaram na nossa formação 

socioeconômica. Ainda nesse sentido, as influências de outros países na formatação 

do sistema de justiça criminal brasileiro priorizaram as corporações militares de 
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polícia (como por exemplo, a missão francesa de treinamento para a Força Pública 

de São Paulo no início do século XX) e a ideia de “guerra às drogas” (fomentada 

pelos Estados Unidos da América, após a segunda metade do século XX). 

A partir dessa constatação, pode-se inferir que a segurança pública no Brasil 

é um constante “estado de trauma” (MIR, 2005) com uma alta letalidade, seja por 

parte do Estado e seu sistema de justiça criminal, dos grupos de criminosos 

armados ou da falta do senso comunitário na resolução de conflitos que acabam por 

resultar em situações de violência física e óbitos. Sem deixar de mencionar os casos 

endêmicos de corrupção, seja na esfera pública, seja na esfera privada, que 

proporcionam uma sensação de constante impunidade. 

Com base nesse contexto, o encontro sobre segurança pública, drogas e 

juventudes tem como escopo principal debater os aspectos dos processos históricos 

de formação das instituições do sistema de justiça criminal no Brasil, em especial as 

polícias e como a militarização histórica dessas organizações exerce um papel 

constitutivo das violências nas relações entre elas e a populações em geral, o papel 

histórico e social das substâncias denominadas “drogas” e a sua  construção do seu 

sentido “negativo” nos dias de hoje. 

 

Objetivos 

Promover um debate acerca da Segurança pública, drogas e juventudes;   

Difundir um entendimento social e histórico da formação das instituições do 

sistema de justiça criminal ; 

Debater e criar uma visão desmistificada da polícia e das drogas com grupos 

de jovens. 

Pensar em outras possibilidades de segurança pública com um viés de 

proteção da pessoa e dos seus direitos elementares como cidadão; 

Compreender as drogas como um fato social imbuído de um sentido criado 

pela humanidade, em suas diversas sociedades; 

 

Equipe Técnica Executora 

Marcelo Bordin (mediador e painelista ) 

Aknaton Toczek Souza  (painelista) 
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Qualificação dos Painelistas 

Marcelo Bordin é geógrafo (UFPR), cientista político (Uninter) com mestrado 

em Geografia e doutorado em Sociologia, ambos pela UFPR. É sargento da reserva 

remunerada da Polícia Militar do Paraná. Atuou como professor dos cursos de 

graduação em Criminologia e Relações Internacionais do Centro Universitário 

Curitiba nos anos de 2020 e 2021 e atualmente é pesquisador da Rede Nacional de 

Pesquisas em Militarização da Educação, do Grupo de Pesquisas em Segurança, 

Violência e Justiça da Univerdade Federal do ABC, UFABC e do Centro de Estudos 

em Segurança Pública e Direitos Humanos da UFPR. Tem pautado suas pesquisas 

no campo da segurança pública com foco nas instituições policiais e nos processos 

de militarização e hipermilitarização do cotidiano e nas aplicações das tecnologias 

digitais na criação em novas formas de controle. 

Aknaton Toczek Souza é doutorando em Direito pela Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), pós-doutorando em Sociologia Política na Universidade Vila Velha 

(UVV), doutor em Sociologia na UFPR onde foi bolsista; é mestre em Sociologia pela 

UFPR; possui graduação em Direito; especialista em Sociologia Política (UFPR), 

especialista em Direito Penal e Criminologia do Instituto de Criminologia e Política 

Criminal (ICPC/UFPR). Possui experiência na área de Direito Público, com ênfase 

em Direito Penal e Sociologia do Crime, atuando principalmente nos seguintes 

temas: Teoria do Delito, Sociologia do Crime, Sociologia Política, 

Neoconservadorismo e autoritarismo, Sistema de Justiça Criminal, Etnografia do 

Direito. Atualmente pesquisa: Educação jurídica e concursos públicos (doutorado) e 

Fascismo judicial (pós-doutorado). É pesquisador do Centro de Estudos em 

Segurança Pública e Direitos Humanos - CESPDH/UFPR. Pesquisador colaborador 

da Universidade Vila Velha no Grupo de Pesquisa em Subjetividade, Poder e 

Resistências. É docente da faculdade de Direito do Centro Universitário Santa 

Amélia, Unisecal. 

 

Conteúdo programático 

História da polícia no Brasil, militarização e hipermilitarização; 

Antropologia das drogas e evolucionismo da política de drogas; 
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Guerra e criando inimigos. 

 

Metodologia 

O Curso foi executado através de formato on line em virtude da pandemia de 

Covid-19. As exposições foram orais com a utilização de recursos visuais (programa 

Prezi) por parte do painelista e exposição oral por parte do painelista e mediador Dr. 

Marcelo. A carga horária executada nesta atividade foi de 4 (quatro) horas. 

 

Recursos Didáticos Utilizados 

Apresentação em Prezi; 

Apresentação oral 

Debate com o corpo discente a partir dos seus questionamentos; 

 

Percepção do Público  

A partir da exposição o público reagiu com: 

Reflexões a partir da antropologia das drogas, as diversas formas de uso das 

substâncias, seja esse uso baseado no aspecto social, cultural ou ritualístico dos 

diversos povos no mundo inteiro, a exemplo de algumas culturas indígenas e sua 

relação histórica com a Ayahuasca. 

Intuições a respeito da importância que o panorama social do território, onde 

está sendo executado o Tô de Boa traz para o projeto e sua organização como um 

todo, a necessidade de um olhar atento à questão das drogas e o trato cuidadoso 

com esse tema no dia-a-dia do trabalho da equipe. 

Debate sobre a eficiência da ilusão criada pela guerra urbana às drogas, esse 

fenômeno capaz de construir lados, oposições, ilusões e trabalhadoras e 

trabalhadores que ingressam na segurança pública como pessoas descartáveis 

assim como os civis e as pessoas colocadas socialmente como criminosas, 

reforçando estereótipos sociais de origem racial e de classe. 

 

 Avaliação do Conteúdo Programático 

A questão da segurança pública e das drogas são pontos centrais no projeto 

Tô de boa, uma vez que a integração pacífica das forças de segurança com a 
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comunidade é primordial na construção de uma nova abordagem para o problema 

do uso, tráfico e da cooptação pelos grupos de criminosos armados. A abordagem 

histórica a respeito da militarização (e da hipermilitarização da vida), assim como da 

criminalização das drogas e seus diversos processos criminalizantes nos últimos 

cem anos, chega para colaborar com a conscientização da equipe a respeito do 

panorama social apresentado pelo território onde é realizado o projeto, pois ele 

carrega as características abordadas pelos painelistas: território periférico, 

população majoritariamente negra formada por famílias de baixa renda, não raro 

convivem com conflitos fundiários diariamente que sofrem com o tráfico de drogas e 

também com o recrudescimento das atividades policiais na região. 

Os painéis apresentaram o contexto de militarização e amplitude dos 

processos criminalizantes a partir de dois eixos: (i) o aumento das atividades 

militares por parte das forças policiais, com aparatos, treinamento e também com a 

própria atividade das forças militares no âmbito da segurança pública a partir do 

início do séc. XX; (ii) a evolução ocorrida nas políticas de drogas, visando 

principalmente sua proibição, no mesmo período. 

Esses processos criminalizantes carregam raízes em comum como os 

séculos de escravidão, as ações militares estrangeiras em solo brasileiro, que 

acabaram por importar lógicas militares para o Brasil, assim como influências 

estrangeiras no desenvolvimento das políticas de drogas de cunho proibicionista. 

Tais processos sofreram mudanças ao longo das décadas, absorveram tecnologias 

e praticamente protagonizaram as bases das políticas de Segurança Pública no 

Brasil nos últimos cem anos com a chamada “Guerra às Drogas”, iniciada nos anos 

70 nos Estados Unidos da América e importada ao Brasil. É possível extrair das 

apresentações a militarização como ideologia, colocada nas palavras dos painelistas 

como “hipermilitarização”, sendo essa “imposição de alguém que se considera acima 

do outro por qualquer circunstância; é a expansão de ideias militares para todos os 

setores da sociedade; é o culto ao militar; é o ser-militar, sem assim ser.” (BORDIN, 

Marcelo; GROTTI, Vyctor. 2020). 

A relação “militaresca” de subjugação da sociedade civil aos militares em uma 

democracia, mas com políticas ditatoriais, é o ponto central do desequilíbrio na 

relação entre as forças armadas, o Estado e os cidadãos, que se veem no alvo 
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dessa política pública, quando deveriam ser os principais beneficiários. Institutos e 

conceitos de pesquisa que surgiram nas últimas décadas como “cultura do medo'', 

"cultura do controle”, “cultura do pânico” etc. para tratar de temas sociais envolvendo 

políticas de segurança pública são sintomas desse desequilíbrio. Assim, a proposta 

de apresentar as pesquisas qualifica o olhar do projeto para o próprio projeto e o 

público alvo formado pela juventude periférica curitibana e seus familiares por 

extensão, pois esse processo histórico ganhou novos atores ao longo das décadas, 

como o tráfico de drogas. 

Com a proibição surgiu o mercado paralelo no mundo inteiro que, sendo 

paralelo, se sustenta fora da legalidade institucional formando as facções 

paramilitares e as consequências sociais advindas desse surgimento como o 

aumento da violência. A relação entre segurança pública como se coloca hoje e o 

tráfico, fomenta uma lógica de retroalimentação desses extremos, que transpassa a 

questão econômica e envolve também a disputa por capital político. Tal contexto 

impõe a necessidade de reflexão e transformação dessa relação, que passa 

necessariamente (não só) pela integração pacífica das polícias dentro das 

comunidades para que os problemas sociais de uso, tráfico e cooptação dos jovens 

pelo tráfico sejam abordados de forma qualitativa, que é objetivo central do projeto. 

 

 Lista de presença 

Carim

bo de 

data/hora Nome Telefone E-mail Entidade 

14/01/

2022 

09:01:43 Marcelo Bordin 

419913606

17 marcelobordin05@gmail.com Guayi Curitiba 

14/01/

2022 

09:01:50 

Matheus da 

Silva Kich 

419925327

45 matheuskich@gmail.com Projeto Tô de Boa 

14/01/

2022 

09:03:51 

Valnei 

Francisco de 

França Filho 

419921737

41 VaLnEi.FiLs@gmail.com Tô de Boa 

14/01/ Conceição 41 santos250278@yahoo.com.b Guayi 

mailto:santos250278@yahoo.com.br
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2022 

09:10:43 

Aparecida dos 

Santos 

997029912 r 

14/01/

2022 

09:13:50 

Naara Guirro 

de Oliveira 

439983677

90 nah_guirro@hotmail.com Guayí - Projeto "Tô de Boa!" 

14/01/

2022 

09:14:11 Renato 

419885235

88 delegadorenato@gmail.com Sesp pr 

14/01/2022 

09:14:13 

Josias 

Bervanger 

(51) 99559-

4003 jobervanger@gmail.com jornalista Tô de Boa 

14/01/2022 

09:14:28 Samara 99259 8635 

samarasociologia@gmail.co

m Tô de Boa! Ctba 

14/01/2022 

09:14:49 

Lays 

Gonçalves da 

Silva 

419872924

79 lays.goncalvess@gmail.com Projeto Tô de Boa 

14/01/2022 

09:15:04 

Leticia 

Christofoli 

Rödel 

51 

996620301 leticiacrodel@gmail.com Guayí - Tô de Boa 

14/01/2022 

09:32:44 

Jose Antonio 

Bruno Knob 

+55519893

48788 brunoknob@yahoo.com.br Guayí 

14/01/2022 

10:27:29 

Marlene 

Chrispim 

41 

998075083 

marlenechrispin@hotmail.co

m Regional CIC 

14/01/2022 

10:41:58 

Rosnele 

Córdova 

Armstrong 

Maciel 

+55419913

16771 rosnelec@gmail.com 

Prefeitura Municipal de Curitiba- 

Regional CIC 

14/01/2022 

11:23:11 

Lucas H P 

Duarte 

419995716

63 lhpduarte@protonmail.com Tô de boa! 

14/01/2022 

11:24:08 

Aknaton 

Toczek Souza 

42 

991053202 aknatontoczek@gmail.com UFPR – UNISECAL 

 

 

mailto:santos250278@yahoo.com.br
mailto:samarasociologia@gmail.com
mailto:samarasociologia@gmail.com
mailto:marlenechrispin@hotmail.com
mailto:marlenechrispin@hotmail.com
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2.4 Relatório de Avaliação dos Seminários 

 

2.4.1 Avaliação dos Resultados Alcançados com o Seminário 

A avaliação em relação aos resultados alcançados com a atividade é de que 

foi extremamente positiva, visto que, além de proporcionar momentos bastante ricos 

em conhecimento, houve uma importante interação, mesmo que de forma virtual, 

entre todos que diretamente estão envolvidos na execução do projeto (Coordenação 

da Guayí, Coordenação e Equipe Técnica Tô de Boa, Parceiros indicados pelo 

Estado do PR e pela Prefeitura Municipal de Curitiba. Sendo possível a partir de 

então nivelar o conhecimento de todos os envolvidos com relação aos eixos 

estruturantes do projeto qualificando o desenvolvimento e programação das 

atividades futuras na exexcução do projeto. 

Nos anexos deste relatório está a lista com todos os participantes (ouvintes e 

painelistas) durante os três dias de seminário. Neste documento, consta os 

seguintes dados: nome, telefone, e-mail, atividade profissional, função, vínculo 

institucional e de que forma foi sua particiapação em cada um dos dias da formação.   

 

2.4.2 Avaliação pelos participantes das atividades desenvolvidas 

Foi desenvolvido um questionário com objetivo de avaliar os três espaços 

oferecidos pelo Seminário de Formação em Direitos Humanos e Juventudes através 

do projeto Tô de Boa. As mesas foram as seguintes: 

12/01/2022 – Economia Solidária e Juventudes 

13/01/2022 – Mediação de Conflito e Juventudes 

14/01/2022 – Segurança Pública, Drogas e Juventudes 

 

O questionário 

O instrumento foi dividido em duas sessões. Na primeira, são apresentadas 

três questões de identificação: Nome, e-mail e entidade. Por fim desta sessão, uma 

questão de requisito para se avançar para a próxima sessão ou encerrar o 

formulário. É necessário participar apenas como ouvinte para avaliar a atividade. Na 

segunda sessão, está a avaliação propriamente dita. No total de sete questões, seis 
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são em formato múltipla escolha em respostas de escala, da qual “1” significa 

“discordo totalmente” e “5” significa “concordo totalmente”. 

Os (as) ouvintes avaliaram cada uma das três mesas segundo as premissas: 

Contribuição para o aprendizado; 

Adequação da mesa ao contexto do seminário; 

Inteligibilidade da exposição; Organização dos tópicos; 

Bom uso dos recursos audiovisuais; 

Bom uso do tempo disponível. 

Para encerrar a última sessão, foi adicionada uma caixa para resposta aberta, 

solicitando sugestões e impressões sobre a mesa. Os dados foram coletados 

até o dia 26/01/2022. 

 

 

 

Na área de identificação, o nome e e-mail não são obrigatórios. Colocado 

como requisito apenas a entidade, considerando a importância em coletar 

avaliações diversas. 
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Para respostas na opção “Não participei / Participei como facilitador (a)'', o 

questionário se encerra e registra apenas a primeira sessão. 
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Pergunta aberta não obrigatória. 

 

Os dados coletados 

Mesa 1: Economia Solidária e Juventudes 

Sessão 1 

Entidades presentes 

 

 

 

Participantes 
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Sessão 2 

Contribuição para o aprendizado

 

 

 

Adequação da mesa ao contexto do seminário
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Inteligibilidade da exposição

 

 

 

 Organização dos tópicos
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Bom uso dos recursos audiovisuais

 

 

 

 Bom uso do tempo disponível

 

 

 

Sugestões e impressões 

N 

Deixe aqui suas sugestões e/ou impressões sobre 

essa mesa: 
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1 

A mesa trabalhou os temas previstos e todos os 

painelistas mostraram conhecimento do tema e fizeram de 

uma forma bem compreensível 

2 

Excelentes apresentações! Uma troca de 

experiências fundamental para a boa execução do trabalho 

que se inicia! 

3 O tema foi útil a todos. 

4 

Achei necessário mais tempo para interação entre os 

participantes. 

5 Muito boa a exposição 

 

 

Mesa 2: Mediação de Conflito e Juventudes 

Sessão 1 

Entidades presentes 

 

 

 

Participantes 
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Sessão 2 

Contribuição para o aprendizado 

 

 

 

Adequação da mesa ao contexto do seminário 
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Inteligibilidade da exposição

  

 

 

Organização dos tópicos 
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 Bom uso dos recursos audiovisuais
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Bom uso do tempo disponível

 

 

 

Sugestões e impressões 

N Deixe aqui suas sugestões e/ou impressões sobre essa 

mesa: 

1 A mesa trouxe um tema importante para o seminário e 

seu objetivo e os painelistas mostraram conhecimento do tema 

e a exposição foi adequado e compreensível 

2 Sugestão de haver uma maior continuidade entre as 

visões apresentadas sobre a compreensão da categoria 

mediação e de sua prática, tanto nos materiais de apoio 

apresentados quanto na fala das palestrantes. 

3 Necessário tempo para interação entre os participantes 
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4 Ótima exposição 

Mesa 3: Segurança Pública, Drogas e Juventudes 

Sessão 1 

Entidades presentes 

 

 

 

Participantes 
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Sessão 2 

Contribuição para o aprendizado

 

 

 

Adequação da mesa ao contexto do seminário

 

 

 

Inteligibilidade da exposição 
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Organização dos tópicos
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Bom uso dos recursos audiovisuais

 

 

 

 Bom uso do tempo disponível

 

 

 

Sugestões e impressões 
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N Deixe aqui suas sugestões e/ou impressões sobre essa mesa: 

1 

A mesa trouxe um tema importante para o objetivo do seminário, os 

painelistas demonstraram conhecimento no assunto e a apresentação foi 

adequada e compreensível 

2 

Sugestão de haver um maior enfoque nos impactos de um histórico 

militarizado das polícias no Brasil na realidade da segurança pública no 

Paraná e no recorte das juventudes. Outro ponto, estruturar os tempos de fala 

do início até o debate, e apresentar questões norteadoras aos participantes 

para garantir maior qualidade do debate no tema da Segurança Pública. 

3 

Discussões bem fundamentadas e de importância vital para a 

compreensão dos cenários relativos à segurança pública. Certamente 

contribuem para a boa execução do projeto . 

4 

Necessário tempo para interação entre os participantes. 

5 

Excelente debate sobre o tema 
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3.MATERIAIS DIDÁTICOS 

 

Os presentes mareriais didáticos que seguem são frutos do acúmulo do 

seminário e foram produzido para subsidiar futuros treinamentos para as equipes do 

programa Tô de Boa visando uma compreensão das possibilidades que podem ser 

trabalhadas dentro de áreas com forte influência da criminalidade, em especial do 

tráfico de drogas. Estes conteúdos de formação se propoem como um elemento de 

orientação, ficando ao critério de cada equipe a utilização de outros materiais que 

possam complementar as diferenças regionais onde o programa seja aplicado.  

 

 

3.1 Economia Solidára e Juventudes 

  

Neste módulo da nossa formação vamos conhecer os conceitos de 

Juventudes e Economia Solidária. Queremos apresentar a juventude, enquanto 

diversidade de expressões e potencialidades, inserida na economia capitalista. 

Vamos mostrar como as juventudes são afetadas pela crise neoliberal, e seus 

desafios no mundo do trabalho. Em contraste, queremos estimular o debate sobre 

alternativas à lógica capitalista de organização do trabalho, através da economia 

solidária como estratégia de prevenção à violência, a partir da inclusão produtiva de 

jovens em situação de vulnerabilidade a violência. 

Vale destacar que a Economia Solidária tem se constituído como uma 

importante referência para muitos daqueles que buscam transformar e humanizar as 

relações sociais de produção e consumo na sociedade em que vivemos. Para 

muitos ela é uma alternativa de geração de trabalho e renda. Para outros, se 

constitui como uma ferramenta para a construção e afirmação de um nova forma de 

existência, na qual a justiça social, o respeito ao meio ambiente, à diversidade 

cultural, à igualdade de gênero, sejam princípios de referência comum a todos. 

Desse modo, a economia solidária se habilita como uma estratégia 

interessante para promover alternativas econômicas à juventude brasileira que 

estejam em condição de vulnerabilidade, envolvidas ou sob risco de envolvimento 

com o narcotráfico. 
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Você terá contato com os seguintes tópicos: 

Juventudes e o mundo do trabalho; 

Economia Solidária; 

Economia Solidária Feminista; 

Protagonismo Juvenil 

 

Ao final, reunimos dicas de livros, vídeos, podcasts e sites para você 

aprofundar e ampliar seu aprendizado. Além das referências bibliográficas. 

 

Bons estudos! 

 

3.1.1 Juventudes e mundo do trabalho 

 

A atual dinâmica do mundo do trabalho se apresenta aos indivíduos, 

praticamente com dois desafios imediatos que são: 1) a dificuldade de acesso e 2) a 

manutenção da condição de empregada(o). A situação de desemprego é um 

fantasma bem conhecido pela população brasileira por tornar muitas famílias 

vulneráveis, sendo responsável por fragilizar as condições de saúde física e 

emocional das estruturas familiares. Segundo pesquisas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Pesquisa - IBGE, até o 3º trimestre de 2021 o desemprego alcançou 

13,5 milhões de pessoas, isso significa que da população com idade apropriada ao 

trabalho, 12,6% está desocupada. Não é difícil encontrar pessoas que falem sobre o 

medo em compor a parcela da população que está entregue à própria sorte – 

desempregada ou presa em um subemprego 1 , na intenção/responsabilidade de 

prover meios à sobrevivência da família, Ricardo Antunes (2015) trata das 

metamorfoses do mundo do trabalho brasileiro o correlacionando com os processos 

globais, e compreende as necessidades de elevação da nossa produtividade no 

início dos anos 90, isso significou para a classe trabalhadora brasileira a 

intensificação das jornadas de trabalho e redução do número de trabalhadoras(es), 

                                                 
1

 Subemprego: trabalho caracterizado pela informalidade, flexibilização, subcontratatualidade, 

precarização, trabalho em tempo parcial -temporário, semiescravidão; (ANTUNES, Ricardo. 
p.127,2015) 
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terceirização das forças de trabalho, ou seja, expressiva desregulamentação da 

legislação trabalhista. Com esse cenário, os trabalhos possíveis exigem uma nova 

roupagem de pessoa para contratação: polivalente e multifuncional. 

Com a juventude 2  não tem sido diferente. Essa fase da vida que se 

caracteriza como especial pelos inúmeros desafios relacionados ao desenvolvimento 

pessoal, à construção das relações sociais e também de trabalho. A perspectiva de 

futuro entre os jovens têm se (re)organizado de forma preocupante. A 

desestruturação do mundo do trabalho, como por exemplo a chamada “uberização”3, 

tem se apresentado como alternativa possível para que os jovens sejam inseridos na 

parcela economicamente produtiva, necessária ao sistema capitalista. Este sistema 

depende dessa estrutura nas relações de produção, que forneça minimamente o 

poder de consumo, se alimente da precarização dos processos de trabalho e 

exploração da mão de obra disponível. O resultado dessa equação é, para além da 

desigualdade social, uma geração de pessoas esgotadas, inseguras e que 

apresentam cada dia menos perspectiva de futuro, porque se dedicaram mais aos 

estudos que suas gerações anteriores, valorizando o discurso de que o diploma 

seria passaporte ao “bom trabalho”. É importante citar aquilo que se pretende dizer 

com a expressão “bom trabalho” – aquele que pudesse oferecer remuneração justa 

e coerente, a partir da força de trabalho produzida e relativa a carga horária 

necessária para essa produção em determinada função, respeitados os direitos 

trabalhistas, respeito às condições humanas, respeitados os direitos humanos, 

equidade nas relações de gênero, ou seja, um bom trabalho é aquilo ou aquele que 

se distancia das relações desrespeitosas que acabam sendo um padrão 

historicamente estabelecido entre empregador(a) x empregada(o) ou capitalista 

(aquele/a que detém os meios de produção) x trabalhador(a) (aquele/a que vende 

sua força de trabalho). Ainda no século XIX (1848) Marx e Engels produziram 

conteúdo sobre as relações resultantes da luta de classes: 

 

                                                 
2
 A Lei nº12.582/2013 institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os 

princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude - 
Sinajuve. 
3
 Uberização segundo Tom Slee (2017,p.15) é um modelo de trabalho informal, inseguro e barato, 

que se utiliza de novas tecnologias em sua logística, para aumento progressivo do faturamento. 
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Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, membro das 

corporações e aprendiz, em suma, opressores e oprimidos, estiveram em 

contraposição uns aos outros e envolvidos em uma luta ininterrupta, ora 

disfarçada, ora aberta, que terminou sempre com a transformação 

revolucionária da sociedade inteira ou com o declínio conjunto das classes 

em conflito. (MARX  e  ENGELS) 

 

Dessa forma é possível enxergar que as relações conflitantes a partir do 

trabalho existem desde que foram estabelecidas e que na contemporaneidade estão 

ainda mais íntimas do modelo heterogestor, definido por Singer (2002) como 

administração hierárquica, formada por níveis sucessivos de autoridade, entre os 

quais as informações e consultas fluem de baixo para cima e as ordens e instruções 

de cima para baixo.  

A chamada “Geração Z4” experimenta a desilusão que é chegar à idade 

produtiva e perceber que os esforços realizados, baseados nessa promessa de 

estabilidade financeira e satisfação produtiva, é extremamente ilusória. Tão 

frustrante e por consequência, desestimulante. Com a pandemia por Covid-195, esse 

processo se agravou por conta da necessidade de distanciamento social e grandes 

períodos de isolamento. Hoje falamos da nova categoria jovem chamada “NEM-

NEM”, nem estudo – tanto porque percebeu que este não significa garantia de boas 

condições de trabalho, quanto porque teve que lidar com a dinâmica um tanto 

quanto “autodidata” imposta pelas questões sanitárias; nem trabalho – uma vez que 

há um vasto exército de mão de obra disponível, altos níveis de desemprego e as 

crises econômica, sanitária e social no mundo. No Brasil não poderia ser diferente. 

As juventudes têm sofrido com o mundo do trabalho cada vez mais 

desumanizado e desestruturado, demanda de toda sociedade a responsabilidade de 

pensar para além do tradicional, refazer, recomeçar. É característica das juventudes 

a vontade de fazer diferente, o fôlego necessário para o estímulo à transformação 

social. As trocas intergeracionais são muito bem vindas nestes processos, pois é 

necessário revisitar o passado, analisar as raízes históricas da construção dos 

processos de trabalho especialmente nesse país que ainda enaltece o autoritarismo, 

                                                 
4
 Segundo aponta Francisco Porfírio (2022) entende-se por Geração Z, a população nascida na 

primeira década do século XXI, fim dos anos 90. 
5
 A OMS – Organização Mundial de Saúde, declarou na data de 11 de Março de 2020, estado de 

pandemia pelo vírus Sars-Cov-2 – Corona Vírus. 
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a anti democracia e mantém discurso e administração ainda pautada na ideologia 

escravocrata. Tem sido notada como alternativa de enfrentamento das 

desigualdades sociais, a economia solidária. O fortalecimento das bases, dos 

movimentos sociais, a valorização dos vínculos familiares e comunitários, a 

aproximação com a educação popular, o empoderamento da juventude quanto à 

práticas de autogestão e busca da equidade nas relações de gênero, são pilares 

indispensáveis para que seja possível o exercício da autonomia. Humanizar os 

processos de trabalho a partir da EcoSol, como alternativa sustentável dentro do 

sistema econômico vigente que quer nos ver fragilizados, desorganizados e nos 

manter dependentes, é uma expressão perspicaz do exercício da liberdade.  

 

3.1.2 Economia Solidária 

 

A economia solidária se caracteriza por um conjunto de atividades 

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

distribuição centrada na valorização do ser humano e na autogestão. Há diferentes 

compreensões, abordagens teóricas e experiências em andamento de economia 

solidária no Brasil e no Mundo. As raízes da economia são diversas e, 

consequentemente, diversas são as compreensões. Porém todas as experiências 

compartilham princípios de: 

 

Solidariedade;  

Cooperação; 

Participação; 

Autogestão; 

Democracia;  

Respeito ao meio ambiente; 

Equidade das relações de gênero. 

 

Quando falamos de economia solidária estamos falando de uma nova forma 

de pensar a organização da produção, distribuição e o consumo de bens e serviços. 

Esta forma significa, na prática, a autogestão do trabalho, onde quem trabalha 
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participa nas decisões conforme o tipo de organização. A autogestão é um grande 

desafio, dada a formação econômica e social brasileira. Nossas relações de trabalho 

são profundamente autoritárias e se apoiam em mais de 300 anos de escravização 

de indígenas, africanos e seus descendentes. Com repercussões em nossos dias, 

na desvalorização e precarização das trabalhadoras e trabalhadores. Por exemplo, 

as reformas trabalhistas aprovadas pelo Congresso Nacional, em 2017.  

Economia solidária significa também trabalho coletivo e solidário. Há 

diversas formas de organização coletiva do trabalho. Pode ser associado, 

cooperativo e informal. Trata-se de um trabalho articulado coletivamente em 

parcerias, redes e fóruns compostos por diversos atores. A prática da solidariedade 

é um contraponto à lógica capitalista, integrando novos aprendizados, motivando o 

protagonismo e o desenvolvimento das comunidades, promovendo a mobilização e 

participação coletiva para a construção de alternativas econômicas que fortaleçam 

as condições de vida e criem estratégias de superação do isolamento e da 

fragilidade de pessoas e empreendimentos do território frente a um mercado de 

trabalho competitivo e, cada vez mais, excludente. Não se pode confundir esses 

conceitos com nenhuma nova forma de empreendedorismo individual. Esse novo 

modo de organizar a economia pressupõe seu caráter social e a construção do bem 

viver. 

As origens destas noções podem ser encontradas tanto nos primórdios do 

capitalismo industrial, na Europa Ocidental, como nos quilombos da América Latina. 

Quando acontece o processo de expropriação dos meios de trabalho e se passa ao 

trabalho assalariado, no contexto europeu, surgem as primeiras cooperativas de 

trabalhadores contra esse processo de exploração do homem pelo homem. O 

sucesso produtivo dos quilombos, da mesma forma, é fruto do trabalho livre, 

cooperativo e da solidariedade social, em contraste ao sistema escravista que se 

desenvolvia nos latifúndios. De modo que, está no DNA desta alternativa econômica 

de relação de trabalho o enfrentamento à lógica capitalista e colonial. 

Enquanto ação organizada, a economia solidária tem seu surgimento a partir 

da crise global de 1980, e acentuadamente na América Latina, com diversas 

experiências de governos autoritários, altos níveis de fome e desemprego. A 

economia solidaŕia é desenvolvida como resposta da classe trabalhadora à realidade 
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crítica, através da organização coletiva em vista do desenvolvimento territorial e 

transformação social. A década seguinte será marcada por experiências concretas 

de economia solidária no Brasil, com empresas recuperadas pelos próprios 

trabalhadores, Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) ligadas às 

universidades e diversos empreendimentos que vão se firmando e se fortalecendo 

em redes por todo o país. A primeira década do século XXI assiste a um salto na 

articulação de âmbito nacional pela criação de importantes políticas públicas. Inicia-

se um processo de institucionalização da economia solidária, através do Fórum 

Social Mundial de 2001, em Porto Alegre; pela  criação do Conselho Nacional de 

Economia Solidária, Fórum Brasileiro de Economia Solidária e fóruns Regionais e 

aprovação da Lei . Na década de 2010, se assiste, ao mesmo tempo, avanços e 

retrocessos, sobretudo, a partir de 2016, com a reorientação neoliberal da agenda 

pública em âmbito nacional. 

Como pode ser possível perceber. As iniciativas da economia solidária podem 

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

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

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

redes de empreendimentos, produtores e consumidores; grupos e clubes de trocas e 

mercados de trocas solidárias, com o uso da moeda social, de recuperação de 

empresas, através da autogestão, pelo estabelecimento de cadeias solidárias de 

produção, comercialização e consumo, pela organização econômica de 

comunidades tradicionais (quilombolas, povos indígenas, etc.), pelas cooperativas 

habitacionais autogestionárias; grupos culturais, pela agroindústria familiar; entre 

outras iniciativas. 

No Brasil, especificamente, à esta diversidade de iniciativas, soma-se a 

pluralidade de atores envolvidos na economia solidária, que podem ser de três tipos:  

 

EES - Empreendimentos Econômicos Solidários: Parte central da EcoSol. 

São grupos de pessoas jovens, adultas ou idosas que produzem, comercializam e 

consomem bens e serviços. São organizados de diversos modos como bancos 

populares, clubes de troca, cooperativismo popular, associações, etc.  
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EAF - Entidades de Apoio e Fomento: São organizações que oferecem 

financiamento, suporte e capacitação técnica aos EES. Por exemplo: Cáritas 

Brasileira, MST, Universidades, etc. 

GP - Gestores Públicos: São as instâncias governamentais nos três níveis: 

municipal, estadual e federal. 

 

Assim, a Economia Solidária pode ser entendida de três modos: 1) movimento 

associado de trabalhadores; 2) projeto de geração de trabalho e renda; e 3) política 

pública. Esses três modos se articulam organicamente dentro de uma sociedade que 

busca a emancipação das pessoas por meio do trabalho. Destaca-se que as ações e 

os objetivos da Economia Solidária não se limitam ao campo estritamente 

econômico, mas envolvem a luta pelos direitos humanos e da natureza, tendo por 

horizonte a superação do capitalismo e construção de uma sociedade pautada no 

bem viver. 

 

3.1.3 Economia Solidária e Feminista 

 

A economia solidária e o feminismo percorrem caminhos parecidos na luta por 

existir e juntos fazem ainda mais sentido. Essas duas potências podem ser 

enxergadas enquanto dois lados da mesma moeda: a economia solidária é uma 

alternativa econômica autogestionária que se pauta na solidariedade enquanto 

fomenta a defesa dos direitos humanos; o feminismo é uma constante de conflitos 

que busca igualdade de gênero, objetiva o reconhecimento das capacidades 

femininas no sentido de romper com a ideologia misógina patriarcal. Ambos têm a 

determinação de apresentar e fortalecer alternativas que superem os modelos 

conservadores de pensar, estruturar, executar e avaliar políticas públicas, capazes 

de responder às diversas necessidades sociais. 

A realidade da população brasileira é tão dinâmica quanto é desafiadora. Os 

meios de comunicação todos os dias apontam pesquisas que trazem à tona os 

números de pessoas desempregadas, que vivem em situação de pobreza ou 

extrema pobreza, dados sobre a fome e também sobre mortalidade. Até a data desta 

produção, o IBGE oferecia uma projeção de que em 2022 cerca de 51,13% da 
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população brasileira seja composta por mulheres. Há alguns anos (2004) uma outra 

observação interessante surgiu com o  projeto que o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea) chamou de “Retrato das desigualdades de gênero e raça” 

e apresentou além de pesquisas próprias, outras informações disponibilizadas por 

parcerias com o próprio IBGE, com a entidade das Nações Unidas para a Igualdade 

de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres) e com a Secretaria 

de Políticas para as Mulheres do Ministério da Justiça e Cidadania (SPM). Além de 

tantas outras questões, esta pesquisa falou sobre o significativo aumento das 

mulheres na função de responsáveis pela família, como ilustrado na imagem que 

segue abaixo, retirada da apresentação: 

 

 

  

 

A partir dessa lógica de crescimento da mulher enquanto chefe de família, 

que ainda considerou apenas as mulheres que (con)vivem em casal com filhos, 

enquanto há tantas outras mulheres que são mãe solo ou mulheres solteiras e sem 

filhos, mulheres solteiras que dividem casa com familiares mas ainda assim são as 

responsáveis familiar, entendemos a dimensão de todos os papéis que as mulheres 
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vêm assumindo na sociedade brasileira. Todavia fazer desses dados fonte de 

satisfação acerca da luta feminista por representatividade dentro dos núcleos 

familiares e ocupacionais, seria uma ingenuidade tremenda. O cotidiano de relações 

abusivas (assédio sexual e/ou moral), diferença nos proventos para desempenho 

das mesmas funções que pessoas do sexo masculino, informalidade, subvalorização 

e outros tantos impasses e injustiças que as mulheres enfrentam no mundo do 

trabalho (e não só nele), significam o quanto distante está a valorização da mulher 

na esfera produtiva enquanto pessoa capaz de ocupar este espaço, sendo assim o 

sistema econômico vigente se beneficia da oferta crescente e mais barata de mão 

de obra. 

 

As relações entre gênero e classe nos permite constatar que, no universo 

do mundo produtivo e reprodutivo, vivenciamos também a efetivação de 

uma construção social sexuada, onde os homens e as mulheres que 

trabalham são, desde a família e a escola, diferentemente qualificados e 

capacitados para o ingresso no mercado de trabalho. E o capitalismo tem 

sabido apropriar-se desigualmente dessa divisão sexual do trabalho. 

(ANTUNES. p.109, 2006) 

  

Dentro desse quadro as mulheres têm visto na economia solidária um espaço 

potente e que oferece ferramentas e alternativas para o enfrentamento dessas 

violências perpetradas pelo Estado insuficiente na proteção social, pela sociedade 

machista e pelo mundo do trabalho explorador. Os corpos femininos que são 

constantemente subestimados sobre quais atividades podem desenvolver, qual 

comportamento precisam apresentar, qual estado civil atingir, qual corpo deve 

alcançar, sobre qual idade e quantos filhos ter, estão cada vez mais próximas dos 

espaços sociais de considerável relevância ao que tange participação social, 

autonomia pessoal e de renda. As mulheres estão assumindo associações de 

moradores e tornando-se porta vozes de todo um conjunto de pessoas, identificando 

e plantando o espírito de solidariedade, lutando por igualdade de gênero e respeito 

às diversidades, discutindo acessibilidade às pessoas com deficiências do seu bairro, 

estimulando o exercício da democracia, estão projetando sobre suas realidades e 

buscando formas sustentáveis de vida, de cuidado com meio ambiente, produzindo 

feiras de alimentos e produtos diversos com foco à geração de renda, reunindo 
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pessoas para discutir sobre como o trabalho “formal” as escraviza, adoece, mal 

remunera e ainda as distancia de suas famílias e dos momentos de lazer, sobre a 

ausência do poder público perante as situações de vulnerabilidades as quais a 

população está exposta. Ou seja, têm se aproximado e se apropriado das 

estratégias de autogestão e economia popular e feminista, muitas vezes até sem 

conhecer esses conceitos. Esses espaços servem de fortalecimento para as 

mulheres, que juntas alimentam sua autoestima, produzem renda, autonomia e 

constroem laços importantíssimos dentro de suas subjetividades. 

Os movimentos feministas têm se organizado para enfrentar os desafios – 

que são muitos para a manutenção de suas organizações de ecosol. No material de 

aprofundamento, estão algumas sugestões sobre iniciativas que se propõem a este 

enfrentamento, na construção diligente e necessária, de iniciativas populares ao 

desenvolvimento, ao reconhecimento do potencial da autogestão enquanto 

alternativa econômica de enfrentamento ao sistema capitalista operante. A própria 

Guayí – Democracia, Participação e Solidariedade tem uma vasta experiência com a 

Economia Solidária Feminista. No período de 2010 a 2012, essa entidade fez 

parceria com a Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes) no projeto 

“Brasil Local: Economia Solidária e Economia Feminista” para realização de 

mapeamento, foram mais de 300 Empreendimentos de Economia Solidária (EES) 

compostos por mulheres de nove estados nas cinco regiões do país: Rio Grande do 

Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pará, Ceará, Rio Grande do 

Norte e Pernambuco. Este projeto trouxe como desdobramento à Guayí, a Rede de 

Economia Solidaria Feminista, que se mantém no propósito de articular 

nacionalmente os empreendimentos autogestionários e promover espaços para 

troca de experiências e de práticas para sustentabilidade. A Senaes foi instituída no 

Ministério do Trabalho em junho de 2003, quando o país enfrentava os desarranjos 

deixados pela década de 90 buscando alternativas em ações dentro da lógica da 

economia solidária, como enfrentamento às vulnerabilidades – em especial a 

econômica. A partir disso, foi identificada pela Senaes a necessidade de quantificar 

essas iniciativas, de tal forma que fossem utilizadas como fonte de dados para 

direcionamento de políticas públicas e em seguida foi desenvolvido um banco de 

dados dos empreendimentos de economia solidária de todo o Brasil, composto por 
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informações de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) e de Entidades de 

Apoio, Assessoria e Fomento (EAF), chamado de Sies – Sistema Nacional de 

Informações em Economia Solidária. O último levantamento disponível no sítio 

eletrônico data o ano de 2013 – ou seja, neste ano de 2022 o Brasil completa nove 

anos sem informações recolhidas pelo poder público. 

Embora seja fundamentalmente popular e autônoma, a economia solidária 

tem assistido muitas famílias brasileiras em meio às crises do capital desde a 

década de 70 e no atual cenário pandêmico não tem sido diferente. Desta feita é 

inevitável que o Estado seja permanentemente provocado (federação, estados e 

municípios) com as realidades sociais para que perceba a responsabilidade de 

oferecer apoio político e financeiro, através da elaboração e financiamento de 

políticas públicas ao que tange a economia solidária e políticas para mulheres. 

Consideramos que seja totalmente possível para as iniciativas de ecosol feminista e 

popular, falarem sobre dignidade humana através da geração de trabalho e renda de 

forma associativa, cooperativa e autogestionária, mas garantir isto, é função do 

Estado, impressa nos princípios fundamentais da nossa Constituição de 1988.  

 

3.1.4 Protagonismo juvenil 

 

As juventudes são sujeitos plurais com diversas possibilidades de 

transformação social, que extrapolam à reprodução dos costumes e hábitos de uma 

comunidade. Os e as jovens são capazes de fazer diferente e esta é uma condição 

essencial para o ingresso nas práticas de economia solidária. Porém, não se pode 

ter uma visão idealista das juventudes e de suas realidades. A crise que se coloca 

no mundo do trabalho e o capitalismo inserem a pessoa jovem em uma lógica de 

consumo e competição, cujas consequências são letais, sobretudo, para a juventude 

negra. Segundo o Atlas da Violência 2021, a chance de uma pessoa negra ser 

assassinada é 2,6 vezes superior a de uma pessoa não negra. A saída desta 

condição de vulnerabilidade, pode estar na oferta de uma outra forma de organizar a 

vida e a economia, como apresentamos acima. Uma alternativa onde a realização 

do sujeito não está vinculada ao “cartão de crédito”, mas no trabalho coletivo, 

autogestionário e solidário.  
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Deste modo, a economia solidária, em uma perspectiva distinta da 

“empregabilidade” e do “empreendedorismo”, apresenta uma alternativa que busca 

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

experiências de trabalho associado incorporam dimensões objetivas e subjetivas, de 

produção de novos valores e novas práticas sociais, de cunho emancipador nos 

processos de construção de liberdade e autonomia.  

Nestes mais de 40 anos de economia solidária, a juventude tem sido um 

movimento recente, em amadurecimento, mas que já apresenta bons frutos. A partir 

de 2015 tem se construído uma articulação nacional de jovens da economia solidária: 

a Rede Juventude e Economia Solidária, ou simplesmente, Juvesol. 

Podemos destacar importantes aprendizados deste percurso que sugerem 

desafios e possibilidades. As juventudes chegam à economia solidária em busca de 

um espaço de organização, debate e ação política, mas nem sempre é essa a 

realidade que encontram. A economia solidária enquanto movimento tem: 1) 

dificuldades em questões intergeracionais e, por isso, ainda não consegue acolher 

demandas distintas de grupos e categorias; 2) poucos jovens protagonistas nos  

processos da economia solidária; 3) restrições à participação ativa das juventudes 

na tomada de decisão, nas atividades de gestão, sendo vistos como aprendizes, 

reproduzindo a perspectiva de submissão e reprodução social da juventude; 4) 

dificuldades em oferecer condições para a permanência das juventudes no 

empreendimentos; e 5) outras perspectivas econômicas surgem como tendências 

mais modernas, ecológicas e conscientes, como a Criativa e Circular, mas se 

baseiam na lógica capitalista de exploração do trabalho. 

Não obstante, a economia solidária aparece como possibilidade às juventudes 

na medida que as insere em outras formas de organização do trabalho e de 

economia pautadas no trabalho associado e coletivo e com um viés emancipatório, 

além de geração de renda satisfatória e estável por parte do empreendimento; 

acesso à educação e formação a partir de uma perspectiva ampla e crítica; 

envolvimento dos/as jovens na autogestão do empreendimento; e o envolvimento 

com áreas atrativas, como cultura, informática, confecção e extrativismo.  

É possível ainda destacar que a estruturação e viabilização econômica de um 

empreendimento autogestionário, num contexto em que as relações sociais de 
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produção se estruturam para acumular e concentrar riquezas, requer planejamento e 

conhecimento da realidade do mercado, bem como o domínio de noções de 

educação popular para atuar com juventudes em vulnerabilidade. É necessário, 

então, construir junto com elas os caminhos para um empreendimento de economia 

solidária, detectando as demandas das comunidades e territórios, fortalecendo 

espaços de diálogo, averiguando as potencialidades, analisando as possibilidades, 

oferecendo formação sobre os princípios da economia solidária e iniciando os 

processos para realização do empreendimento, contando sempre com o apoio 

técnico das redes locais de economia solidária. 

 

Aprofundamentos 

 

Para ler: 

Raízes do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda, publicado em 1936, é um 

clássico do pensamento social brasileiro. Apresenta o processo de formação da 

sociedade brasileira. 

(https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1977594/mod_resource/content/1/Raizes_d

o_Brasil.pdf) 

 

O artigo “Movimento e Teoria Feminista” de Marlise Matos aborda o 

panorama histórico do feminismo, apontando para a relevância dos estudos 

feministas no Brasil e na América Latina. 

(https://www.scielo.br/j/rsocp/a/d3NZRM8zPZb49RYwdSPr5jQ/) 

 

A caracterização da evolução trabalhista e educacional dos jovens de 15 a 29 

anos é apresentada na pesquisa “Juventude e trabalho – Qual foi o impacto da Crise 

na Renda dos Jovens? E nos Nem-Nem?” coordenada por Marcelo C. Neri. 

(https://cps.fgv.br/juventude-trabalho) 

 

O artigo “Educação como transformação social”, publicado por Sandra Rosa e 

Sirley Filipak, apresenta as obras e a produção mais significativa de Paulo Freire, 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1977594/mod_resource/content/1/Raizes_do_Brasil.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1977594/mod_resource/content/1/Raizes_do_Brasil.pdf
https://www.scielo.br/j/rsocp/a/d3NZRM8zPZb49RYwdSPr5jQ/
https://cps.fgv.br/juventude-trabalho
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demonstrando a relação teórico-prática associada à educação. 

(https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/paulo-freire) 

 

Para ver:  

O programa Tempero Drag, apresentado por Rita Von Hunty no Youtube, traz 

a temática do “Papel de Gênero”. São cerca de 16min em que Rita explica de 

maneira bem didática, a partir do senso comum, o que são os papéis de gênero em 

nossa sociedade.  (https://www.youtube.com/watch?v=c_LfRrBhmWU/) 

“Encontro - Juventudes em Tempo de Pandemia”. Live realizada pela 

Unicamp - Universidade Estadual de Campinas - SP. Mesa: Desafios para os 

Estudos de Juventudes em Tempos de Pandemia. Discussões metodológicas sobre 

pesquisas com jovens nesse período de pandemia. Alexandre Barbosa Pereira 

(Unifesp e Reaj); Maria Carla Corrochano (UFSCar); Debatedora: Ana Beatriz G. 

Porelli. Realização: Grupo EMpesquisa-SP; GPPES - Grupo de Estudos e Pesquisas 

em Políticas Públicas, Educação e Sociedade. Apoio: Faculdade de 

Educação/Unicamp Comissão organizadora: Dirce Zan; Nora Krawczyk; Ana Beatriz 

Porelli; Paula Euzébio. (https://www.youtube.com/watch?v=VYbV87XQtG8/ ) 

 

Para ouvir: 

No segundo episódio do programa Trabalheira da Rádio Batente, central de 

podcast do Repórter Brasil, os apresentadores Ana Aranha e Carlos Juliano Barros 

tentam responder o que Henry Ford diria da Uber? Numa conversa que dura 30min, 

o ouvinte é apresentado a um panorama histórico sobre o mundo do trabalho, com 

suas principais formas de organização: fordismo, toyotismo e uberização. 

(https://reporterbrasil.org.br/2020/08/trabalheira-2-o-que-henry-ford-diria-da-

uber/) 

 

Bia Ferreira,  cantora, compositora, multi-instrumentista e artivista brasileira, 

canta “Não Precisa ser Amélia!”, música que rompe com os papéis de gênero 

impostos às mulheres pelo patriarcado. Em um dos versos diz: “Não precisa ser 

Amélia pra ser de verdade / Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser”. 

(https://www.youtube.com/watch?v=psxSY400Pn8/)  

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/paulo-freire
https://www.youtube.com/watch?v=c_LfRrBhmWU/
https://www.youtube.com/watch?v=c_LfRrBhmWU/
https://www.youtube.com/watch?v=VYbV87XQtG8/
https://reporterbrasil.org.br/2020/08/trabalheira-2-o-que-henry-ford-diria-da-uber/
https://reporterbrasil.org.br/2020/08/trabalheira-2-o-que-henry-ford-diria-da-uber/
https://www.youtube.com/watch?v=psxSY400Pn8/
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Para conhecer:  

O Complexo de Empreendimentos de Economia Popular Solidária – Km 21, 

em Bagé-RS, é um espaço de produção, prestação de serviços, formação, 

qualificação profissional e comercialização. É uma iniciativa da Prefeitura Municipal 

de Bagé e integra a estratégia de desenvolvimento econômico do município ao 

promover a inclusão produtiva, a geração de trabalho e renda, a autogestão, a 

emancipação econômica e feminista. (https://complexokm21.wordpress.com/)  

 

A Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária é um 

espaço de interlocução, intercâmbio economia solidária, onde gestoras e gestores 

de prefeituras, governos estaduais e federal se reúnem em torno das possibilidades 

de articulação das experiências, além da possibilidade de realização de projetos 

comuns, para o fomento e desenvolvimento da economia solidária , de modo a 

qualificar as ações desenvolvidas, a partir dos órgãos de governo voltados para este 

segmento. ( https://www.rededegestoresecosol.org.br/) 

 

A Sempreviva Organização Feminista - SOF é uma organização não 

governamental com sede em São Paulo que faz parte do movimento de mulheres no 

Brasil e em âmbito internacional. Expressa sua razão de ser no tripé Movimento 

Social, Transformação e Feminismo. Isso sintetiza uma trajetória que combina 

atuação de assessoria às organizações de mulheres e organizações mistas,  

movimentos sociais e órgãos de governo; trabalho com formação para 

fortalecimento de grupos e dirigentes sociais e a participação nos movimentos 

sociais a partir do feminismo. Para a SOF é fundamental fortalecer e ampliar o 

número de mulheres lideranças com capacidade de serem multiplicadoras de 

processos formativos em âmbito local, potencializando assim a formação de 

dirigentes capazes de incidir sobre a realidade brasileira, de forma a alterar a 

relação desigual entre mulheres e homens.  

(https://www.sof.org.br/tag/economia-feminista/) 

 

  

https://complexokm21.wordpress.com/
https://www.rededegestoresecosol.org.br/
https://www.rededegestoresecosol.org.br/
https://www.sof.org.br/tag/economia-feminista/
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3.2 Mediação de Conflitos e Juventudes 
 

O viver em sociedade costuma nos colocar em contato cotidiano com 

diferentes pessoas e grupos sociais que muitas vezes agem, pensam, sentem de 

maneira diversa do que nós nos acostumamos a pensar como o “normal”. Por isso 

mesmo, o espaço social é também um espaço marcado por disputas, conflitos e 

afins.  Sabemos que lidar com esses fenômenos nem sempre é tarefa fácil e é 

perceptível que muitas vezes essas “disputas” acabem sendo resolvidas com a 

utilização de algum tipo de violência, basta um olhar mais atento para encontrarmos 

vários exemplos disso, brigas por vagas no estacionamento, agressões por conta de 

uma discussão de trânsito, discussões acaloradas e violentas entre vizinhos pelo 

som alto nas festas, relações amorosas desfeitas que acabam “nas vias de fato” ou 

mesmo em homicídios. 

Vale lembrar, no entanto, que viver em sociedade é forçosamente um 

exercício diário de empatia e que apenas assim teremos condições de lidar com 

esses conflitos ao mesmo tempo em que buscamos soluções pacíficas para os 

mesmos. Assim, é necessário que nos esforcemos para desenvolver capacidades 

comunicativas que nos capacitem para a convivência e respeito com a diversidade, 

entendendo que essa convivência nos enriquece enquanto indivíduos e como 

sociedade.  

Buscar a construção de ambientes pautados em relações mais equilibradas é 

uma tarefa que deve ser compartilhada por todos.   

 

3.2.1 Apresentação sócio-histórica da mediação de conflito 

  

O ser humano, como ser social que é, desde sempre teve a necessidade de 

se relacionar com o outro, da manutenção de vínculos, além da preservação da vida, 

harmonia social, da organização de costumes (e posteriormente, de leis), de 

pertencer a agrupamentos sociais. Assim, dentro de uma evolução histórica, o 

homem sempre buscou formas de resolver seus próprios conflitos: 
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Atuação das divindades: “deuses” usados pelos sacerdotes, resolviam as 

demandas. 

Autotutela (solução imposta, por meio de força – física, moral, financeira...) ou 

defesa privada: o próprio homem resolve seus conflitos, se necessário com 

emprego de força física. 

Evolução dos costumes: os costumes foram base para formação das 

primeiras normas de procedimento e leis. 

Primeiros códigos e/ou regramentos: Legislação Mosaica (Moisés), Código de 

Hamurabi (rei da Babilônia), Código de Manu (representa o Direito na Índia), 

Lei das XII Tábuas, Legislação Romana, etc. 

Direito como instrumento de controle social: finalidade da preservação da paz. 

Estado: traz para si a resolução dos conflitos e tornando-se o responsável 

pela pacificação social. Monopólio da jurisdição e fomento à cultura da 

litigiosidade. 

Métodos extrajudiciais de solução de conflitos como meios para superar a 

“crise da justiça”: conciliação, negociação, arbitragem e mediação. 

 

A partir daí Iniciou-se um processo de desjudicialização. Os “Mesc‟s” 

(Métodos Extrajudiciais de (re)Solução de Conflitos), hoje “Masc‟s” (Meios 

Adequados de Solução de Conflitos) foram resgatados diante da impossibilidade do 

Estado proporcionar à sociedade a resolução de suas demandas, tanto no que diz 

respeito ao tempo demandado, quanto à qualidade das soluções ofertadas. 

 

-A história da mediação, segundo estudos de Caroline Wust: 

- A mediação remonta aos anos 3.000 AC, passando pela Grécia, Egito, 

Creta, Assíria, Babilônia. 

- China: influência do filósofo Confúncio. “(...) a mediação como principal meio 

de resolver as controvérsias, pois acreditavam ser possível construir um 

paraíso na terra, desde que os homens pudessem se entender e resolver 

pacificamente seus problemas. (...) A paz, por conseguinte, era consolidada 

através de acordos e persuasão moral, nunca pela coerção ou mediante 

qualquer tipo de poder, haja vista que a crença era de que existia uma 
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harmonia natural nas questões humanas que não deveria ser desfeita por 

procedimentos adversariais ou com ajuda unilateral”. 

- Na antiga Roma: a mediação como expressão do direito da fé e como meio 

para resolução dos conflitos existentes. Era vista como uma mera regra de 

cortesia e não como um instituto jurídico. 

- Culturas judaicas, islâmicas, hinduístas e budistas utilizavam a mediação 

para resolução de questões religiosas e/ou civis. Assim também acontecia na 

Europa Central, Itália, África do Norte, Leste Europeu, Império Turco e Oriente 

Médio. 

- Cultura Cristã via Jesus Cristo como o “mediador entre Deus e os homens” – 

Timóteo 2:5-6. 

- Japão: “(...) a religião e a filosofia enfatizam o consenso social, a persuasão 

moral e a busca do equilíbrio e da harmonia nas relações humanas. Seu 

exercício é tão enraizado nessa cultura que pessoas que buscam as vias 

judiciais antes de esgotar totalmente todas as possibilidades de resolução 

amigável do conflito são desprezadas pela comunidade”. 

- África e Oceania: mediação, em geral, nas questões de vizinhança. 

- Canadá: “(...) a mediação é um procedimento corriqueiro nos conflitos 

trabalhistas coletivos para evitar greves, sempre submetida a um comitê 

especial nomeado pelas autoridades federais. Em Quebec, há serviços de 

mediação especializados em conflitos de família desde a década de 70, 

sendo a Lei do Divórcio, de 1985, a primeira referência legislativa”. 

- Estados Unidos: mediação surgiu como meio de descongestionar os 

tribunais, diminuir os custos e acelerar as resoluções de disputas. “Foi na 

segunda metade do século passado então, que os Estados Unidos, tomados 

por uma grande quantidade de processos que congestionavam o Poder 

Judiciário, a maioria deles provenientes do período pós-guerra, principalmente 

nas áreas trabalhista e familiar, conceberam um modelo de meios alternativos 

de solução de conflitos, originando, assim, a sigla ADR (Alternative Dispute 

Resolution), hoje internacionalmente conhecida, para identificar os meios 

alternativos de solução de conflitos. 
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- A mediação chega a América Latina influenciada pelas práticas do Canadá e 

dos Estados Unidos. 

- Argentina: instituição da mediação prévia obrigatória com a Lei 24.573/1995. 

- Brasil: começa- se a falar em mediação no Brasil em meados dos anos 70, 

muito vinculada as questões familiares, muito inspirada na experiência 

americana. A Lei 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais) 

com a conciliação, abriu caminhos para a observância dos princípios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

com vistas a uma solução harmoniosa dos conflitos. Nos anos 2000 a 

mediação começa a ser mais amplamente difundida e aplicada inclusive em 

projetos como o Fica Vivo do Estado de Minas Gerais (2003) e Justiça 

Comunitária do Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com 

Cidadania do Ministério da Justiça em 2009). No ano de 2010 é editada a 

Resolução 125 do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) que dispõe sobre a 

Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado aos Conflitos de 

interesses no âmbito do Poder Judiciário, no sentido de consolidar uma 

política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento de mecanismos 

consensuais de resolução de litígios, abordando a conciliação e a mediação 

como instrumentos de pacificação social. Como consequência disso, em 2015 

foi lançado o Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) e inclui a 

mediação como norma fundamental do processo civil, sendo indicada como 

primeira tentativa na resolução dos conflitos ajuizados. No mesmo ano de 

2015 passa a vigorar a Lei da Mediação (Lei 13.1040/2015). 

 

O projeto-piloto Tô de Boa traz a mediação como um eixo que transversaliza 

todas as suas ações e, por isso, não será trabalhada de maneira formal, como a que 

se realiza nos Tribunais, Câmaras, ou Núcleos de Mediação, mas sim, de forma 

pedagógica para a realidade daquele território, mas, principalmente, aos jovens do 

Bairro Cidade Industrial de Curitiba uma cultura emancipatória na resolução dos 

seus conflitos, onde seja possível: 

 

Desenvolver o ato de conversar (não somente falar, mas também ouvir); 
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Desmistificar os conflitos; 

Ter um novo olhar para “o problema”; 

Desenvolver uma cultura de paz, para que conjuntamente, seja possível 

encontrar os melhores caminhos para a solução pacífica e criativa de suas próprias 

demandas.  

 

3.2.2 Conflito 

Conflito e problema são a mesma coisa?  

Talvez a maneira mais fácil de começar essa conversa seja tentar definir o 

que é conflito. Que tal uma olhadinha em um dicionário?  

 

No Dicionário Michaelis( on line) , temos a seguinte definição:  

 “conflito:  

1 Falta de entendimento grave ou oposição violenta entre duas ou mais 

partes. 

2 Encontro violento entre dois ou mais corpos; choque, colisão. 

3 POR EXT Discussão veemente ou acalorada; altercação. 

4 Encontro de coisas que se opõem ou divergem. 

5 Luta armada entre potências ou nações; guerra. 

6 PSICOL Conforme a teoria behaviorista, estado provocado pela 

coexistência de dois estímulos que desencadeiam reações que se excluem 

mutuamente. 

7 TEAT No drama, elemento determinante da ação que consiste na oposição 

de forças entre duas ou mais personagens ou, às vezes, entre o protagonista e as 

forças da natureza” (adaptado de Dicionário Michaelis – disponível em 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/conflito ) 

 

Como é possível perceber, temos algumas maneiras diferentes de 

entendermos o que seriam os conflitos. Contudo, a forma mais prática e eficiente de 

compreendê-los é pensá-los como divergências. Os conflitos aparecem quando 

duas ou mais pessoas, grupos, sociedades, nações, etc, por um motivo qualquer, 

entram em um desacordo, disputa, por terem desejos, princípios, crenças, opiniões, 
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necessidades, etc, que são opostas, incompatíveis, ou seja, que divergem. Daí 

tiramos uma primeira conclusão, é impossível uma vida sem conflitos, visto que, 

embora possamos muitas vezes estar em acordo com outros indivíduos e/ou grupos, 

certamente teremos momentos em que não estaremos, por isso mesmo, 

aprendermos a solucionar conflitos de uma forma pacífica é uma necessidade vital.  

Outro ponto relevante para esclarecermos nesse início de conversa é a 

confusão que muitas vezes fazemos entre problemas e conflitos. Problemas são 

situações para as quais ainda não temos uma solução imediata. Um carro quebrado 

pode ser pensado como um problema, por exemplo, caso você não tenha condições 

de consertá-lo sozinho, ou mesmo, não tenha acesso a quem possa consertá-lo para 

você.  Note bem, não há divergência ou discordância com ninguém, há apenas uma 

situação para qual você não tem uma solução imediata. Essa percepção só torna mais 

evidente que quando falamos em conflito, a divergência é o ponto focal, e a sua 

solução depende da disposição dos envolvidos em procurar uma solução pacífica (ou 

não) para a mesma. Mas vale lembrar que: um problema pode se tornar um conflito na 

exata medida em que as soluções apresentadas para o mesmo suscitem divergência 

entre as partes envolvidas.  

 

É possível viver sem conflitos?  

A resposta é simples, não! Até porque, viver em sociedade é conviver com a 

diferença e a diversidade, assim, é fácil entendermos porque as divergências vão 

sempre surgir. Até mesmo em grupos bem homogêneos, as divergências serão 

percebidas visto que cada indivíduo é singular quanto a gostos, talentos, anseios, 

vontades e tudo mais que constitui o nosso viver cotidiano vão expressar essa 

individualidade. Pense na sua família como um exemplo, apesar da homogeneidade 

que você certamente reconhece nesse grupo, também não há como negar que cada 

um de seus familiares possui características diferentes de você, de gostos 

alimentares a preferências para o lazer, por exemplo, e por isso mesmo, muitas 

vezes teremos alguns conflitos familiares para aprender a lidar.  

 

Por que conflitamos?  
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Já falamos um pouco sobre isso, certo, vimos que os conflitos irão surgir 

quando nos deparamos com divergências entre opiniões, posições, princípios 

desejos, necessidades entre indivíduos e/ou grupos. Fica fácil perceber, então, que 

os motivos pelos quais entramos em conflito serão variados. Podemos conflitar com 

nossos pais por termos opiniões diferentes das que eles sustentam sobre política, 

por exemplo, com nossos namorado/as, marido/esposa, companheiro/companheira 

no momento da escolha de uma atividade de lazer, ou até mesmo termos conflitos 

internos, como quando estamos de dieta, mas queremos comer um doce. 

Mas, no geral, costumamos entrar em conflitos quando:  

 

Queremos (sentimos, pensamos, escolhemos) coisas diferentes (eu quero X 

e você prefere Y); 

Queremos a mesma coisa, mas não há o suficiente para todos.  

 

Expostos a essas situações, teremos que buscar soluções e a maneira como 

o faremos (se de forma pacífica ou violenta) pode tornar a convivência em sociedade 

mais agradável ou não. 

Aqui ainda vale um lembrete conflitar não é sinônimo de brigar! As brigas 

são soluções (não pacíficas) para os conflitos. E mais, ignorar, fazer de conta que os 

conflitos não existem não vai fazer com que os conflitos simplesmente 

desapareçam, pelo contrário, não resolver os conflitos pode levar a um acirramento 

da situação de forma a tornar uma solução pacífica muito mais difícil. 

 

Ter conflito é sempre ruim?  

Embora tenhamos uma tendência a pensar que uma vida totalmente isenta 

de conflitos seria uma espécie de “paraíso na terra”, essa ideia apresenta alguns 

problemas, senão vejamos: o primeiro deles se refere a sua consecução, já vimos 

anteriormente que isso seria impossível, acontece que, muitas vezes ao desejarmos 

algo inalcançável podemos acabar nos tornando amargos, desiludidos, 

desencantados, apáticos, ou, ao contrário, podemos nos enraivecer, impacientar e 

acabarmos buscando soluções “violentas” para buscarmos o tal “paraíso”. O ponto 

número 2 se refere ao fato de que, muitas vezes o conflito nos leva a ação, assim, é 
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por meio deles que forçosamente temos que nos repensar, ou reinventar, ao nos 

depararmos com uma divergência, com uma diferença, somos levados a pensar 

como, por que, para que, quando começamos a pensar/sentir/ agir dessa maneira e, 

ao ouvirmos os/as outros/as envolvidos/as no conflitos podemos nos deparar com 

uma outra maneira de ver/ser/estar no mundo. Ou seja, os conflitos podem nos 

brindar com momentos de auto avaliação, onde somos colocados frente a situações 

que nos retiram da “zona de conforto” daquilo que já sabemos como certo, 

conhecido, nos colocando frente ao inesperado; isso nos move! O que, sem sombra 

de dúvidas é de fundamental importância.  

 Assim, os conflitos nos ajudam a caminhar, a nos desenvolver, visto 

que possibilitam melhorar nosso pensamento crítico e criativo na busca de diferentes 

formas de pensar, reconhecendo novas opções de ações melhorando nossa 

compreensão e reconhecimento das diferenças, além de aprimorar nosso 

autoconhecimento.  

 

Princípios e opiniões 

Sabemos que a convivência com a diferença não é uma tarefa tão fácil, até 

porque, muitas vezes somos educados a não reconhecer essas diferenças como 

fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Tradicionalmente, fomos 

levados a considerar que o que conhecemos, aprendemos, vivenciamos, etc, são a 

“verdade”, a única forma de agir ou pensar corretamente, negando a existência de 

outras formas legítimas de comportamento. Essa forma tradicional de lidarmos com 

as diferenças torna os indivíduos refratários à convivência com o Outro, o que pode 

ocasionar situações onde as divergências (ocasionada pela diferença) sejam 

resolvidas de formas não pacíficas. Isso vale uma reflexão.  

Num primeiro momento, é preciso reconhecer que todos nós temos algum 

tipo de sistema de crença e valores que nos orienta e, note-se, não há nenhum 

problema nisso. Ao contrário, esse sistema norteia nossa conduta e comportamento, 

guia escolhas e posturas frente à sociedade, entretanto, esse sistema de crenças 

pode tornar-se problemático se nós não reconhecermos também como válidos, 

outros sistemas que não o nosso.  
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Vamos destrinchar isso mais um pouco: todo o sistema de valores e crenças 

é pautado em princípios; eles (os princípios) têm um alcance de “larga escala” assim, 

respeito, liberdade, felicidade, segurança, etc, podem ser pensados como princípios 

que orientam as práticas de todos os grupos sociais. Acontece que para 

grupos/indivíduos diferentes esses princípios serão vividos e expressados de formas 

diferentes. Por exemplo, as formas de demonstração de respeito alteram-se de acordo 

com o espaço-tempo, há algumas décadas, o hábito de pedir benção às pessoas mais 

velhas era uma forma padrão de demonstrar o respeito por elas, na atualidade essa 

prática perdeu o sentido e muitas pessoas das gerações mais novas não conseguem 

compreender o seu significado. Ao percebermos isso fica mais fácil 

entendermos/aceitarmos a diversidade de formas que os comportamentos humanos 

podem tomar, certo?  

O que se quer dizer é que você pode ter opiniões pessoais acerca do 

comportamento de outros indivíduos e isso também não se constitui em um problema, 

pelo menos não a princípio.  Entretanto, se e quando a sua opinião se torna a única 

“aceitável” para você, inviabilizando a fala e a escuta do outro e discriminando suas 

práticas sociais e comportamentos, começamos a entrar em um terreno perigoso. Isso 

porque tal postura pode resultar na prática da intolerância que muitas vezes se 

expressa em atos de violência.  

 

Direito a diferença 

A princípio essa ideia pode parecer estranha e você pode estar se 

perguntando: ué? Não somos todos iguais? Paradoxalmente a resposta para essa 

pergunta é sim e não! Sim somos todos iguais, pertencemos à mesma espécie, a 

espécie humana, mas, somos todos diferentes e essas diferenças nos constituem 

como seres humanos! Um rápido olhar e podemos observar várias diferenças, 

idades, gêneros, traços físicos e por ai vai.  

Aqui a grande virada na chave da compreensão está em compreendermos 

que diferença e desigualdade não são sinônimas. Somos diferentes, mas isso não 

significa que poderemos (por conta dessas diferenças) ser tratados de forma 

desigual, ou seja, todos nós temos direitos que deverão ser respeitados a despeito 

de qualquer diferença que possamos apresentar entre nós, seja ela cultural, de 
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classe, gênero, ou qualquer outra que você possa pensar nesse momento. Embora 

isso possa parecer óbvio, foi necessária muita reflexão e trabalho constante para 

que a construção e disseminação dessa ideia tivesse sucesso, um resumo delas 

pode ser encontrado no que costumamos chamar de Direitos Humanos.  

 

Direitos Humanos 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento de 1948 que 

resulta de um longo ciclo de discussões ocorridas logo após a Segunda Guerra 

Mundial. Os horrores perpetrados contra a humanidade durante o período de guerra 

evidenciaram a todos os envolvidos que já estava mais do que na hora de haver um 

acordo, uma base comum que organizasse os direitos mínimos que deveriam estar 

atrelados à condição humana, ou seja, esses direitos são inerentes a todos os seres 

humanos, independentemente de onde nasçam, todas as nações do mundo devem 

ter o compromisso de fazê-los cumprir. Costumamos dizer que os Direitos Humanos 

são autoevidentes e devem ser assegurados a todos os seres humanos já que dão 

suporte as necessidades básicas de todos os seres humanos. São eles: o direito à 

vida, à alimentação, à moradia, à saúde, educação, liberdade política, de expressão, 

de religião, entre outros.  

Composta por 30 artigos, essa declaração é o marco inicial de uma luta pela 

conquista, expansão e manutenção de direitos que alcançam o nível mundial. 

 

3.2.3 Resolução de Conflitos 
 

Tipos de Resolução de Conflitos 

Viemos conversando até aqui sobre os principais motivos que nos levam a 

entrar em conflitos e já sabemos que, como vivemos em sociedade, fatalmente 

teremos que enfrentá-los. Entretanto, já vimos também que eles não precisam ter 

sempre um sentido negativo, já que por meio deles podemos rever pontos de vista e 

nos reinventar. Vamos falar agora, ainda que de forma bem resumida, sobre três 

“técnicas” de solução de conflitos: a arbitragem, a mediação e a negociação.  

Para cada uma dessas “técnicas” precisamos de habilidades específicas e, 

certamente, existem situações mais adequadas para sua utilização, ou seja, situações 
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em que uma ou outra técnica se “encaixaria” melhor, por exemplo, num conflito entre 

duas crianças pequenas, onde a capacidade de comunicação ainda não está bem 

desenvolvida, o conflito causado pela disputa de um brinquedo será melhor resolvido 

pela arbitragem.  

Mais vamos devagar, vejamos quais características tem cada umas das 

técnicas listadas.  

 

Arbitragem:  

Arbitrar é o poder de decisão que alguém que está fora da competição 

detém, essa pessoa é responsável pela aplicação das regras e precisa ser 

necessariamente, justo ao aplicá-las.  

 Trazendo isso para o campo da mediação de conflitos, dizemos que na 

arbitragem a mediação depende de uma pessoa externa, alheia ao conflito, que 

decidirá então, ao ouvir as partes envolvidas, como a questão será solucionada. No 

geral, costumamos dizer que essa é a forma de solução de conflito mais indicada 

para crianças muito novas (como no exemplo citado acima) já que as mesmas não 

têm ainda desenvolvidas as habilidades necessárias para uma negociação.  

 

Mediação 

Nesse caso, a solução ainda depende de alguém de fora, que servirá como 

um “mediador” entre as partes. O papel do “mediador” é auxiliar no processo de 

aproximação das partes envolvidas que buscam uma solução para o conflito; ele 

deverá orientar a fala (estabelecendo regras, quando necessário), conceder tempos, 

manter a “calma” no ambiente, enfim, todos os elementos necessários para que uma 

“conversa” adequada possa ocorrer.  

 Todos os envolvidos devem ser ouvidos com atenção, mas o mediador 

deve ter o cuidado de não demonstrar uma grande comoção ou envolvimento com 

nenhuma das partes envolvidas, sob pena de poder ser pensado como parcial; ao 

mediador também caberá o trabalho de esclarecer o que efetivamente está 

causando o conflito, visto que, muitas vezes o real motivo não é expresso nas falas 

dos envolvidos além de, buscar construir em coletivamente uma solução para a 

situação apresentada.  
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Como já vimos anteriormente, a mediação é uma prática utilizada em 

algumas instâncias do direito. As partes em disputa são colocadas em diálogo, a 

mediação é feita por uma terceira parte que, em conjunto com os envolvidos, 

procura “construir” coletivamente uma solução para o conflito apresentado. Assim, o 

mediador tem como função aproximar as partes envolvidas, orientar o diálogo para 

que, em conjunto, se encontre uma solução. 

 

Negociação 

Na negociação a terceira parte é dispensada. Por isso mesmo costumamos 

dizer que essa forma de solução de conflitos requer uma maior maturidade e 

disponibilidade dos envolvidos. Aqui, estamos pressupondo que as partes envolvidas 

tomaram, elas mesmas, a decisão de buscar uma solução pacífica para o conflito no 

qual estão envolvidos, por isso estão disponíveis para uma conversa, que busque 

solucionar o ponto que causa o desconforto a ambos.  

Aqui fica claro que a capacidade de comunicação é uma habilidade central já 

que capacidade de fala clara, mas, também, e principalmente, de escuta 

interessada, são fundamentais para mantermos o foco no objeto do conflito, sem nos 

perdemos do contexto.  

 

3.2.4 Mediação de Conflitos para Juventude 
 

A importância da conversa – uma conversa “resolvedora” de 

conflitos 

Certamente você já ouviu esse ditado popular: é conversando que a gente 

se entende!  

Quanta verdade há nisso, não é mesmo? Pelo que discutimos até agora, 

você já deve ter percebido que podemos conflitar ao conversarmos, mas também, 

é somente conversando que podemos resolver nossos conflitos. O que pode 

parecer confuso é o fato de que, a princípio, todos nós sabemos conversar, então 

porque temos tantos problemas, ora essa?!  
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Acontece que, uma conversa que tenha como objetivo “solucionar” 

conflitos difere de uma conversa trivial, ela precisa ser desenvolvida de uma 

forma particular. 

Agora, você pode estar pensando: mas eu sei a postura correta para uma 

conversa “séria”, é preciso saber falar e saber ouvir!” E você está correto, é assim 

mesmo. Mas acontece que, na maior parte das vezes em que entramos em 

conflitos, algo que consideramos muito importante está em jogo. Na verdade, a 

maior parte de nós se envolve em conflitos quando somos questionados sobre 

pontos que consideramos “certos”, “verdadeiros”, os “únicos possíveis” e, nesses 

momentos, costumamos ser bem mais passionais que de costume, afinal: “ não é 

óbvio que eu estou certo/a!?” 

Bom, se levarmos em conta tudo sobre o que refletimos até agora, vamos 

perceber que nada é tão óbvio assim, principalmente levando em conta a 

diversidade de opiniões, costumes, comportamentos com os quais convivemos 

em sociedade. Daí que buscar soluções pacíficas para os conflitos causados por 

essa infinidade de “visões” de mundo, requer de nós um exercício diário de 

abertura para o outro, ou seja, o saber falar e saber ouvir requer uma 

disponibilidade subjetiva e uma firme convicção de que é possível encontrar 

soluções pacíficas e satisfatórias para todos os envolvidos, por isso mesmo a 

persistência e a paciência são itens de primeira necessidade nessa prática.  

 Sendo isso verdade, temos que reconhecer que esse tipo de 

conversa exige de nós algumas capacidades psicossociais mais desenvolvidas, 

não é mesmo? Vamos conversar rapidamente sobre algumas delas:  

Auto-conhecimento – isto é, saber como somos, pensamentos do que 

gostamos, reconhecer nossas qualidade e defeitos, ao nos conhecermos temos 

uma noção mais clara de como somos levados a agir frente a algumas situações 

e assim podermos avaliar se estamos aptos ou não para atuar na solução de 

conflitos naquele momento. 

Auto- estima - pode ser definida como apreço a nós mesmos. Quando eu 

me conheço e gosto de mim mesmo, é muito mais fácil confiar em minhas atitudes, 

ter respeito por mim e tomar cuidado comigo mesmo. Por outro lado, quando 

reconheço que também tenho defeitos, sou capaz de me enxergar como um ser 
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humano com limitações entendo que os outros indivíduos também os têm e isso 

tende a melhorar a convivência social.  

Capacidade de lidar com sentimentos e emoções - saber nomear os 

sentimentos e as emoções, não negá-las ou fazer de conta que elas não existem é 

fundamental para que possamos atuar frente aos conflitos. É preciso reconhecer 

nossas emoções para podermos desenvolver a capacidade de controla-las e isso 

não acontece com a negação das mesmas, o autocontrole só é exercido por quem 

tem autoconhecimento.  

 Aqui temos um bom gancho para iniciarmos um caminho de 

desenvolvimento para uma boa conversa que solucione conflitos pacificamente.  

 

Acalmar-se  

Certamente você já viveu situações que o levaram a perder a calma, não 

é mesmo? Em momentos como esse não é fácil ter uma conversa “pacífica”. 

Quando estamos movidos pela raiva é bastante fácil perdermos o bom senso e 

muitas vezes, nessas situações acabamos falando coisas que não gostaríamos, 

voltamos a questões abafadas há tempos, enfim, incendiamos ainda mais a 

situação.  

Assim, embora pareça óbvio, o passo número 1 para uma conversa que 

busque a solução pacífica de conflitos é: acalmar-se. Respire, saia para 

caminhar, medite, faça uma oração, enfim, encontre uma forma de se acalmar e 

só então, recuperado/a, volte ao tema e procure resolver a questão.  Novamente 

há um bom ditado popular que sustenta essa indicação: ninguém resolve nada de 

cabeça quente! Então, crie sua estratégia e esfrie sua cabeça! Sei que não é a 

tarefa mais fácil do mundo, mas com boa vontade e treinamento é possível.  

 

Saber falar e saber ouvir  

Se quisermos desenvolver uma conversa que solucione conflitos, não 

podemos inicia-la acusando nosso interlocutor, não é mesmo? Nesse caso, a 

melhor maneira de iniciar a conversa é usando a primeira pessoa, ou seja, inicie 

dizendo como você está se sentindo frente a situação. Seja firme, mas não 

agressivo. Ao usar a primeira pessoa você evidencia sua implicação com o 
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acontecimento, apresentando seus sentimentos, suas opiniões, ao mesmo tempo 

em que torna claro que também se responsabiliza pelo ocorrido, o que possibilita 

que o/s outro(s) envolvido/s não precisem assumir uma postura defensiva. Nesse 

caso, a pessoa que escuta pode até se sentir mal por ter lhe causado aquela 

sensação (que você apresentou em sua fala), mas dificilmente se sentirá 

acusada, o que torna sua mensagem mais fácil de ser ouvida. Outro ponto 

importante é levar em consideração o momento e a situação adequada para 

iniciar uma conversa que tenha como objetivo solucionar um conflito. Certamente 

fazê-lo na frente de pessoas não envolvidas não é uma opção. Seja assertivo, 

fale sobre a questão que fez surgir o conflito, procure não fugir do tema, não 

envolver outras pessoas ou situações do passado na conversa, mas, fique atento, 

ser assertivo não é ser grosseiro, é ir direto ao ponto, sem brutalidade. 

Resumidamente: demonstre respeito aos falar, diga o que sente, fale sobre o que 

gerou o conflito e diga a pessoa o que espera dela.  

Mas, tão importante quanto saber falar é o saber ouvir. Poucas coisas 

constrangem mais do que uma escuta desatenta, principalmente se você julga 

importante o que está dizendo. Então, vale ficar atento a alguns pontos 

essenciais para uma escuta atenta:  

-Olhe para a pessoa que fala, 

-Preste atenção ao que ela está lhe dizendo, 

-Preste atenção a sua linguagem corporal – demonstre que você a está 

escutando – tente não desviar o foco da atenção, olhar o celular, o relógio, 

mostrar-se ansioso para sair daquele lugar, etc. 

-Escute sem interromper  

-Tente, realmente, entender o ponto de vista da outra pessoa e lembre-se 

que sua expressão facial também fala. 

-Fique atento a linguagem corporal da pessoa, ela lhe dá sinais de como o 

outro está se sentindo. 

-Faça perguntas que possam esclarecer a questão, 

-Não seja moralista ou faça sermões, 

-Se necessário, repita com suas palavras o que entendeu sobre o que a 

pessoa lhe falou, 
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-Permaneça calmo e sob controle.  

 

Determinar o que todos precisam 

Já vimos que os conflitos, no geral acontecem por que as partes 

envolvidas ou querem coisas diferentes, ou querem a mesma coisa mas, não há 

o suficiente para todos. Aqui, o primeiro passo talvez seja perceber que nem 

sempre o que eu quero é necessariamente o que eu preciso. Nos conflitos, essa 

diferenciação pode ser a chave para sua solução. Se eu consigo determinar o 

que as partes envolvidas realmente precisam, ou seja, o que está sendo 

disputado, qual o objeto/objetivo da divergência, fica mais fácil encontrar uma 

solução justa para a questão. Assim, o foco deve ser sempre o “problema”. Você 

pode estar pensando: Ah! Isso é fácil! Mas muitas vezes, o real motivo pelo qual 

estamos em conflito fica “perdido” no meio de discussões travadas em seu 

entorno, e muitas vezes acabamos discutindo as pessoas envolvidas no conflito e 

não seu real motivo.  

 

Propor soluções 

Correndo o risco de parecer repetitiva, acredito que você pode, nesse 

momento estar pensando: mas isso não é evidente?! Se estamos tentando 

resolver algo, não é lógico propor soluções?   

E novamente vou ter que dizer, você está coberto de razão, entretanto, 

em situações conflitivas, é bastante comum que a discussão se alongue sem que 

ninguém proponha ou apresente nenhuma solução para o que está acontecendo, 

isso porque, como vimos, é bastante fácil perder o foco, discutirmos sobre o 

entorno da questão, focarmos nas pessoas envolvidas, e por ai vai e, muitas 

vezes a solução requer, apenas, um pouco de criatividade e comprometimento 

dos envolvidos.  

 

Eleger a ideia que mais agrade a todos os envolvidos 

Bem, se decidimos conversar sobre o tema que nos fez entrar em conflito 

e buscar construir coletivamente uma solução para ele, temos então que lembrar 

que agora não há mais “o meu ou o seu”, o resultado será o nosso, já que todos 
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os envolvidos no conflito firmaram o acordo de se envolver na busca de uma 

solução justa e pacífica para o a situação conflituosa, não é mesmo? Mas vale 

lembrar, colaborar, consensuar, não é resignar, ok? Se uma parte apenas abre 

mão do que pensa, sem dialogar ou participar das decisões, está apenas adiando 

a questão, que muito provavelmente voltara a surgir em outro momento. Outro 

ponto relevante é o compromisso com a solução, isso faz com que, ao 

escolhermos um caminho, não nos sintamos “injustiçados” por termos aberto mão 

de alguma coisa em prol da decisão coletiva. Por outro lado, precisamos ficar 

atentos, em alguns momentos nossas decisões podem ser reavaliadas e as 

soluções podem ser modificadas, desde que façamos isso coletivamente.  

 

Traçar um plano e colocá-lo em prática. 

Chegamos ao último ponto, mas, certamente não o mais fácil! Esse é o 

momento em que muitas vezes perdemos todo o trabalho feito até aqui. Isso 

porque, ao tomarmos uma decisão temos a falsa sensação de dever cumprido. 

Errado! Manter a decisão e colocá-la em prática requer trabalho consciente e 

engajado. Vale lembrar que na maior parte das vezes, o combinado, acordado 

como solução para o conflito precisará ser relembrado, reforçado, enfim, cobrado 

de todos os envolvidos. Mudanças não se dão da noite para o dia, é preciso 

persistência e engajamento de todos os envolvidos. Imaginar que o fato de 

havermos combinado algo garante por si só o cumprimento do acordo seria, no 

mínimo, ingênuo. A construção de uma sociedade mais pacífica e justa requer de 

todos nós um comprometimento sincero e muita resiliência. Nada nos garante 

que o trabalho será rápido, mas gosto de pensar que ele será efetivo!  

 

Para aprofundar: 

Assista ao vídeo : Brigde, não precisamos derrubar ninguém para seguir. 

Disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=CtckGvDS98U 

Atente para como indivíduos diferentes vão buscar soluções diferentes para 

os conflitos com que se deparam. 

 

Para complementar seus estudos assista ao vídeo: Empatia. Disponível no 

https://www.youtube.com/watch?v=CtckGvDS98U
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link: https://www.youtube.com/watch?v=zWUHEB9yuGQ 

Atente para os aspectos – necessidade de se colocar no lugar do outro para 

poder entendê-lo, respeitá-lo e admirá-lo. 

 

Assista ainda ao: Saber ouvir? Disponível no link:  

https://www.youtube.com/watch?v=30TT-V33Vts 

Atente para o fato de que é preciso saber ouvir antes de chegar a qualquer 

conclusão. 

 

Encaminhamentos metodológicos: 

Para iniciar a proposta de desenvolvimento dos passos de uma conversa 

que busque construir solução pacífica para conflitos sugere-se o desenvolvimento de 

uma dinâmica de grupo. 

Que sentimentos temos quando estamos em conflito? (30 min) 

Sugestão de atividade: Dinâmica das similaridades e diferenças: Pedir para 

que os participantes fiquem no centro da sala. Os coordenadores dividem a sala em 

sim e não. A seguir serão colocadas situações diante das quais os participantes 

devem se posicionar concordando (sim) ou discordando (não). 

Comece com situações mais simples, como: 

• Beijar os lábios de meus filhos pequenos para cumprimentá-los – faça a 

questão e peça para que os participantes se posicionem, quem concorda vai 

para um lado, quem discorda para o outro lado da sala, na sequência 

organize um rápido debate sobre o tema de forma que os dois lados possam 

apresentar a justificativa para sua escolha, atente para dar o mesmo tempo 

para ambos os grupos. 

• Pouco a pouco vá colocando questões mais polêmicas como por exemplo: 

Sair para se divertir com meus amigos sem meu marido ou esposa. Repita o 

procedimento. 

• Rapidamente o coordenador vai perceber que a medida que as questões 

vão se tornando mais polêmicas, será mais difícil para os grupos manterem 

as regras “ da conversa”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zWUHEB9yuGQ
https://www.youtube.com/watch?v=30TT-V33Vts
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Ao final da dinâmica, abra a discussão para o grupo, como eles se sentiram? 

Foi fácil dialogar? Foi fácil escutar com atenção e respeito? Houve “atropelamentos” 

e interrupções nas falas? 

Essa dinâmica tem como objetivo evidenciar que embora todos nós 

saibamos falar, nem toda conversa transcorre facilmente, portanto, é preciso 

aprender a conversar para resolver conflitos. 

Sugere-se ainda, que o coordenador, sempre que possível, crie cenários 

imaginários onde divergências possam surgir, e em seguida, peça para os 

participantes atuarem utilizando a metodologia que está sendo apresentada. Abaixo 

listamos algumas situações que podem servir de exemplo: 

 

• O companheiro (a) se atrasa para um compromisso. 

• O seu vizinho fica com o som ligado, alto, após às 22h. 

• Você divide o carro com alguém da sua família e a outra pessoa utiliza a 

gasolina e não abastece. 

• Alguém da sua família “monopoliza” a televisão nos horários em que 

passam seus programas favoritos. 

• No seu trabalho, alguém passa por cima da sua autoridade ou desrespeita 

sua função. 

 

O coordenador pode separar a turma em grupos e pedir para que cada um 

desses grupos apresente sua proposta de encaminhamento, ao final da atividade o 

grupo pode discutir acerca das dificuldades encontradas para desenvolver a 

atividade sugerida. 

 

 

3.3 Segurança Pública, drogas e juventudes 

 

Neste módulo será abordado o tema da segurança pública e a questão das 

drogas  no Brasil e quais os impactos na juventude, em especial com relação ao 

conceito criado nos Estados Unidos de “guerra às drogas” na segunda metade do 

século XX. O tema da segurança pública quase sempre um tabu para ser debatido 
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no Brasil, mantendo um modelo  policial sem grandes alterações estruturais e 

estruturantes que não tenha por base o “combate” ao inimigo público, padrão esse 

definido por características sociais, geográficas e econômicas, diferentes em cada 

período histórico mas que são sempre os “mesmos”. Por ser um tema extenso e 

intenso, deixaremos uma bibliografia de consulta além da utilizada para a produção 

deste material. 

   

Tópicos 

Breve história da polícia no Brasil; 

Militarização e hipermilitarização da segurança pública; 

Drogas, juventude e a (in)segurança pública. 

 

 

3.3.1 A polícia no Brasil – Breve recorte histórico 

 

O processo de formação histórico da polícia no Brasil caminha junto com as 

instituições militares e com a defesa territorial, em especial durante a fase colonial, e 

produzindo uma espécie de simbiose entre elas (inclusive com o judiciário, onde as 

funções de juiz eram delegadas para pessoas com poder econômico ou social). 

Esse processo simbiótico não sofrerá grandes mudanças estruturais.  

A chegada da Família Real ao Brasil em 1808 é utilizado por diversas 

organizações policiais como o marco fundador, nesse caso, com a chegada a 

Guarda Real, que além da segurança do Rei e da Rainha de Portugal, começaram a 

fazer a vezes do policiamento na nova capital, até então desprovida de um corpo 

policial profissional, conforme citado por COTTA: 
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Muitos Estudiosos têm como marco de funcionamento da polícia no 
Brasil, a criação da Intendência Geral de Polícia e da Divisão Militar 
da Guarda Real da Polícia do Rio de Janeiro, em 1808 e 1809. 
Entretanto, como se mostrará nos capítulos que se seguem, esse 
foi o ponto de chegada e não de partida para entender a natureza 
do sistema luso-brasileiro de polícia (em termos de dupla 
subordinação do corpo militar responsável pela polícia; foco na 
preservação e manutenção da ordem e preponderância das 
instituições militares responsáveis pela polícia sobre os civis). 
(2012, p. 32). 

Essa experiência fundada com a vinda da Corte para o Rio de Janeiro não 

inicia e nem rompe com o modelo de atuação das instituições policiais no Brasil, 

mantendo o modelo de Lisboa, que por sua vez tem origens nos coros policiais 

franceses. Esse modelo se apropria de características importantes e fundamentais 

ao fazer policiamento, algo impossível e se pensar na realidade brasileira em virtude 

da escravidão. Esse modelo de defesa da nobreza portuguesa e repressão aos 

menos favorecidos social e economicamente vai sedimentar toda a história das 

instituições policiais e também do sistema judiciário e punitivo, alicerçado em uma 

“sociabilidade violenta”, conforme descrito por MACHADO DA SILVA: 

Estou sugerindo que a representação da „violência urbana‟ 
reconhece um padrão específico de sociabilidade, que proponho 
chamar de sociabilidade violenta. Para descrevê-lo, creio ser 
possível começar lembrando que a característica central da 
representação da „violência urbana‟ é captar e expressar uma 
ordem social, mais do que um conjunto de comportamentos 
intersticiais, isolados uns dos outros e sem continuidade no tempo. 
Ou seja, as ameaças percebidas à integridade física e patrimonial 
provém de um complexo orgânico de práticas, e não de ações 
individuais. Assim, pode-se apresentar a característica mais 
essencial da sociabilidade violenta como a transformação da força, 
de meio de obtenção de interesses, no próprio princípio de 
coordenações das ações (MACHADO DA SILVA, 2008, p. 41). 

Ainda que o autor esteja estudando esse processo na atualidade, o marco 

geográfico é a cidade do Rio de Janeiro e suas origens oligárquicas e escravocratas. 

Com a independência e instalação da monarquia, as instituições policiais serão 

mantidas e o foco da repressão serão os mesmos, considerados “classes perigosas”. 
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Escravos fugidos, pobres  e vadios serão essas classes, que não podem estar de 

forma ostensiva nas cidades, as de ontem e as de hoje. 

O Império mantém o modelo militarizado e utiliza as polícias militares no 

conflito contra o Paraguai além de outros conflitos internos, processo que se 

mantém na República, formada em um golpe de estado contra a monarquia. Após a 

instalação desse “novo velho governo militar”, as polícias militares (ou também 

chamadas de Forças Públicas), vão se constituir em exércitos estaduais, inclusive 

com a utilização de aviões, peças de artilharia (canhões), metralhadoras e carros 

blindados, sendo que diversos estados foram palcos de conflitos, batalhas e 

escaramuças onde as forças estaduais tiveram um importante papel como tropas 

combatentes (BORDIN, 2014). 

Nesse sentido, observa-se um caminhar uníssono entre as forças militares e 

as forças policiais, que tem por finalidade a defesa do estado e não das populações 

mais fragilizadas social e economicamente, estrutura esta composta por uma polícia 

civil que em muitas áreas fazia o policiamento ostensivo (até 1964), as PMs fazendo 

as vezes de exército estadual e em alguns momentos atuando também no 

policiamento e em algumas cidades maiores existia a figura da Guarda Civil, sendo 

extinta após o golpe militar de 1964, consolidando o modelo militarizado de polícia 

ostensiva e uma  polícia civil com fins de investigação e produção do inquérito 

policial.  

Após a redemocratização, com a promulgação da Constituição Federal, o 

modelo não tem alterações significativas, sendo inserida no artigo 144 , uma “nova” 

mas já velha conhecida: as guardas municipais. Velha conhecida pois essas 

instituições já existiram em alguns momentos históricos do país e a cidade de São 

Paulo criou a sua Guarda Civil Metropolitana na primeira metade de década de 1980. 

Essa instituição adotou muitas características da Polícia Militar de São Paulo, 

inclusive na forma de fazer o policiamento. 

Essa manutenção do modelo anterior de polícia aconteceu em virtude do 

intenso lobby durante a Assembleia Nacional Constituinte (DREIFUSS, 1989). 

mantendo as PMs subordinadas ao Exército através da Inspetoria Geral das Polícias 

Militares (IGPM), que tem por finalidade fiscalizar e controlar todas as PMs do Brasil. 

Com a chegada do século XXI, o país não assiste uma mudança profunda nas 
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instituições policiais, mesmo com a chegada ao governo federal de um candidato 

eleito da “esquerda”.  

 

3.3.2 Militarização e Hipermilitarização da segurança pública 

 

A ideia de militarização perpassa toda a história da sociedade humana, em 

menor ou maior grau de intensidade e com um poder destrutivo dependendo do 

desenvolvimento tecnológico. Nesse sentido, a Primeira Guerra Mundial pode ser 

considerada como o primeiro conflito em que a escala de matar era industrial, 

abrangendo todas os esforçoss dos países envolvidos, porém é na Segunda Guerra 

Mundial que o termo “guerra total” vai ser implantado, na Alemanha nazista, que já 

vivia um preocesso de militarização da sociedade desde o início da década de 1930 

(militarização essa que atingiu a Itália fascista e o Japão, formando o eixo 

Berlim/Roma/Tóquio). Essa militarização, que não era nada novo, só se intensificou 

em virtude do uso de novas formas de produção capitalista de guerra ou 

acumulação bélica (VIANA, 2015).  

Nesse sentido, o fim da Segunda Guerra Mundial não vai refrear o ímpeto 

militaristas das nações, lideradas por duas nações hegemônicas (EUA x URSS), as 

guerras e a corrida armamentista vai se manter totalmente aquecida, alimentando o 

terror de uma guerra nuclear e fomentando diversas guerras menores em diversas 

partes do planeta. Nem mesmo o fim da bipolaridade ideológica entre capitalistas e 

comunistas vai tornar o mundo mais pacífico, sendo que os EUA criam um novo 

inimigo, genérico e que pode ser qualquer um que não concorde com a suas 

condições: o terrorista, e nesse sentido, cria a mais longa das guerras que já se 

envolveram:  a guerra ao terror. Nome genérico e que pode ser alocada em qualquer 

parte do planeta contra qualquer ser humano. 

É nesse sentido que a segurança pública no Brasil vai concentrar seus 

esforços, e isso acontecendo historicamente, lutar contra “inimigos”, em geral os 

pobres periféricos, separando a classe dominante das “classes perigosas”. A partir 

desse modelo de guerra ao crime e às drogas,  o país assiste um processo de 

hipermilitarização das forças de segurança, em um espiral de violência onde os 

governos só fazem mais do mesmo, reprimindo violentamente os “desencaixados” 
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de uma normatividade social, geralmente aqueles excluídos do modo de consumo 

capitalista. Aliada a essa forma letal de repressão, cada vez mais observa-se uma 

intensificação do controle através das tecnologias digitais, seja para atacar os 

“inimigos”, seja para aterrorizar através de uma constante vigilância ao estilo do 

panóptico foucaultiano, conforme descrevem  Bordin e Machado: 

 

A assim chamada Indústria ou Revolução 4.0, ainda que possibilite 
uma maior aproximação entre humanos e inteligência artificial é 
incapaz de atualizar padrões civilizatórios arraigados em modelos 
oligárquicos, patriarcais e patrimonialistas. Além disso, o avanço 
dos sistemas ciber-físicos ignora questões fundamentais acerca do 
tipo de desenvolvimento que se está a promover e dos interesses a 
que atende. Com isso não queremos nos render à estética do 
pessimismo e do terror, nos imobilizando frente à fixidez das 
estruturas, ou ainda recair nas críticas românticas à tecnologia que 
remetem a um passado inventado, ao contrário, nossa intenção é 
contribuir para o desvelamento de mecanismos que antecedem 
revoluções nos processos produtivos e que seguem informando 
políticas, relações e subjetividades. (2019, p. 9). 

Nesse sentido, a hipermilitarização ultrapassa a esfera da guerra e atinge a 

todos e em todos os momentos,  tornando todo lugar um local que deve ser ocupado 

militarmente no esforço de conter as guerras contra o crime, contra as drogas, 

contra aqueles que não nos parece igual ao todo. 

 

3.3.3 Drogas, juventude e a (in)segurança pública 

 
Para discutir a questão das drogas com o tema da segurança pública e 

relacionar estes com a juventude, foco principal do projeto, é necessário identificar a 

relação do ser humano com as substâncias psicoativas historicamente e, em um 

segundo momento, adentrar nos fatores sócio históricos que deslocaram as 

diferentes nuances do uso (social, cultural, religiosa etc.) à questão de segurança 

pública, marcada por proibição e criminalização, bem como os fatores políticos e 

econômicos afim de explicar o contexto atual das drogas e seu impacto na juventude 

brasileira. 
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Como ponto de partida, é interessante propor um breve caminhar pela história 

(não tão recente) da humanidade. Os seres humanos tem uma relação de longa 

data com as substâncias psicoativas, os indícios passam desde a descoberta de 

artefatos arqueológicos referentes às drogas, às músicas cheias de referências e 

demais expressões artísticas ao longo da história.  

São evidências que formam 10.000 anos de intimidade entre as drogas e os 

seres humanos. Os usos de substâncias psicoativas derivam de diversas 

manifestações: culturais, sociais, religiosas etc. A título de exemplo, a pesquisadora 

Elisa Guerra Doce, em seu artigo “Evidencias del consumo de drogas en Europa 

durante la Prehistoria”, apresenta como o consumo de drogas era enraizado na 

cultura das antigas civilizações do Mediterrâneo.6  

Já no Brasil, essa relação data do período da escravidão. A cannabis “foi 

introduzida pelos africanos escravizados por longo período e fez parte da cultura 

negra das regiões norte e nordeste do país, assumindo nomes como “fumo de 

Angola”, “maconha”, “diamba”, “liamba”7. Essa informação traz uma dimensão racial 

muito forte à questão das drogas no Brasil e colabora com a identificação do quadro 

atual, como o protagonismo da segurança pública e o racismo presente na sua 

atuação, como será visto adiante. 

Em meados do séc. XIX, essa relação milenar sofre forte impacto despertado 

pela Guerra do Ópio, conflito armado entre Grã-Bretanha e China por causa do 

comércio da substância. O fato faz com que o debate público sobre drogas fique 

mais presente no séc. XX até os dias atuais – cada vez mais rumo à criminalização 

do comércio e do uso. A campanha política mais conhecida e influente a respeito da 

política de drogas foi a “guerra às drogas” protagonizada pelos Estados Unidos no 

século XX, liderada pelo então presidente Richard Nixon. 

No Brasil, os processos proibicionistas são anteriores e foram impulsionados 

tanto pelas teorias evolucionistas biológicas, que justificavam, por exemplo, a própria 

                                                 
6
 DOCE, E. G. Evidencias del consumo de drogas en Europa durante la Prehistoria. Transtornos Adictivos.  

Acesso em: 26/01/2022. Disponível em: https://www.elsevier.es/es-revista-trastornos-adictivos-182-articulo-

evidencias-del-consumo-drogas-europa-13087278. 

7
 SOUZA, A. T; BODÊ DE MORAES, P. R. O Evolucionismo na Proibição da Maconha. Geographia Opportuno 

Tempore, Londrina, v. 4, n. 1, p. 133 – 2018. 
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escravidão de pessoas negras por serem consideradas seres inferiores, 

culturalmente e biologicamente atrasados, quanto pelas outras ciências igualmente 

carregadas de racismo científico. 

A superioridade racial estava presente em todas as pesquisas como, por 

exemplo, no trabalho de Arthur Ramos. O psiquiatra alagoano enxergava padrões 

culturais entre brancos ocidentais como mais evoluídos que os demais, estes que 

deveriam receber auxílio para que superassem seu “atraso cultural” e aproximarem-

se cada vez mais do ideal civilizatório europeu.8 

Essa somatização de fatores científicos racistas ligados à necessidade de 

controle da população escravizada acabaram por instrumentalizar políticas 

proibicionistas que subjugassem diretamente essas pessoas. Os processos 

criminalizantes passaram pela proibição de práticas culturais e religiosas, como a 

capoeira, os rituais religiosos de matriz africana e o uso da cannabis sativa que, 

como já foi dito aqui, é uma prática cultural introduzida no Brasil pelos povos 

africanos escravizados. 

A partir daí há uma intensificação dos processos criminalizantes contra a 

população negra, justificados pelo racismo científico e absorvidos pelo sistema de 

justiça criminal brasileiro. Assim, é construída a ideia de criminalização do “outro”, 

“aquele que deve ser tutelado de alguma forma, pois ou é louco, o doente, o 

primitivo ou o criminoso, quase sempre advindo de populações pobres, periféricas 

e/ou negras9. 

Conforme já apresentado anteriormente, o Brasil carrega uma grande tensão 

na área de segurança pública, muito dessa tensão advém das origens de toda a 

estrutura das instituições que formam o sistema de justiça criminal, que não sofreu 

alteração em seus fundamentos e operações desde o período da escravidão. 

Se hoje o país convive com desigualdades entre a clientela do sistema penal, 

há que considerar o legado escravocrata desse fenômeno, que também atinge a 

juventude periférica e majoritariamente negra, principalmente a partir das políticas 

                                                 
8
 PEREIRA, M. E. C.; GUTMAN, G. Primitivo e loucura, ou o inconsciente e a psicopatologia segundo Ar-

thur Ramos. Revista Latinoamericana de Psicopatologia fundamental, v. X, n. 3, 2007. P. 519 

9
 SOUZA, A. T; BODÊ DE MORAES, P. R. O Evolucionismo na Proibição da Maconha. Geographia Oppor-

tuno Tempore, Londrina, v. 4, n. 1, p. 137 – 2018 
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de „enfrentamento‟ às drogas que não se atentam à complexidade da questão como 

seus fatores históricos, sociais e culturais, tanto por parte dessa juventude, quanto 

por parte do sistema de persecução penal. 

Com as políticas de proibição, surgiram os mercados paralelos de drogas 

que, agindo na ilegalidade, não estão subjugados às leis do Estado, sejam elas 

econômicas ou de segurança. Assim surgiram as facções, que via de regra se 

instalam em regiões geográficas onde não há presença estatal social, ou seja, nas 

regiões periféricas. 

Essa questão „geopolítica‟ de como o mercado paralelo de drogas se 

estabeleceu traz outra complexidade ao tema, que é a relação orgânica desse 

mercado com as áreas periféricas onde se instalam pois, sendo um mercado, há a 

necessidade de força de trabalho e acaba por absorver essa juventude (cada vez 

mais nova) para atuarem na linha de frente do tráfico. 

Tal fenômeno é muito bem trabalhado no documentário “Falcão – Meninos do 

Tráfico”10, também foi objeto de músicas de rap ao longo dos anos 90 e 2000 no 

Brasil, a exemplo do rap “O Menino do Morro”, do grupo Facção Central: 

 

“Um alemão de 12, três muleque de oitão 

Filmando o movimento da rua no portão 

Pus um capuz tipo Hollywood, fui na sede 

Só faltou o oscar pra minha sexta-feira treze 

Truta tisoraram a fuga do tal alemão 

Morreu que nem puta gritando mãe no chão 

Chacina consumada, sem baixa sem revide 

A custodia da boca é nossa tem esfiha no habib's”11
 

  

Abordagem artística que passa, inclusive, por retratar o reconhecimento da 

ausência de serviços públicos, onde a única política pública que chega nas periferias 

                                                 
10

 Documentário produzido pelo rapper brasileiro MV Bill que busca expor a realidade da juventude dos morros 

junto ao tráfico. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=B-s2SDi3rkY 

11
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=b28uv0Euuco 
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é da repressão. Por outro lado, há um certo reconhecimento e até admiração pela 

atuação das facções, como nessa letra da música “Fala Ki É Noiz”, do grupo Trilha 

Sonora do Gueto: 

 

“Já cantei, vou deixar o espaço pra pensar 

Pcc é ilegal, mas presente sempre tá 

E o governo que é legal, que a gente nunca vê 

Quando precisa de um remédio pra sobreviver 

Adivinha quem que ta, sempre pronto pra ajudar 

Os menino do marcola, do fernando beira-mar 

Fica aí a questão quem que é mais ladrão 

Quem governa o país ou quem te mostra um oitão.”12
 

 

Embora seja preciso reconhecer a presença social das facções e sua 

relação orgânica com as periferias, como dito anteriormente, o quadro indica uma 

dupla opressão contra os jovens periféricos, pois de um lado sofrem com o 

recrudescimento das políticas de segurança pública, cujo modus operandi já os 

colocam como suspeitos, marginais, perigosos e, de outro, a realidade e o risco 

que o tráfico de drogas representa para essa juventude, pois encontram um 

cotidiano de conflitos armados com a polícia, com outras facções e até entre si pela 

disputa interna de poder nas organizações. 

É frente à essa realidade de aparente “rua sem saída” que a questão das 

drogas precisa ser repensada no Brasil, dando lugar a uma nova ótica, um novo 

rumo que se afaste das políticas proibicionistas e das amarras históricas que 

assolam as instituições do sistema penal para que as juventudes, que são plurais, 

mas que carregam os mesmos rostos e posições sociais possam vislumbrar 

perspectivas para além dos limites que lhes foram impostos ao longo da história. 

A proposta de saída e de futuro à juventude negra e periférica passa 

obrigatoriamente pelo repensar das políticas de drogas, pela a ressignificação (e 

possível fim) de sua proibição, enfim, que haja um tratamento com a seriedade que 

                                                 
12

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fLPmVaa6c3s 
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o tema merece. Por outro lado, é necessário seguir na denúncia dos equívocos da 

“Guerra às Drogas” e as contradições sociais que despertam dessa política brutal 

no Brasil.  

 

 

3.4 Plano de Ensino de Material Didático Complementar 
 

No processo de avaliação da atividade de formação do Projeto Tô de Boa, o 

Seminário em Direitos Humanos e Juventudes, discutiu-se a necessidade de 

aprimorar o plano de ensino e material didático deste produto e de complementá-lo 

com a elaboração de conteúdo didático sobre os princípios deste projeto-piloto. 

Assuntos a serem desenvolvido no processo de formação dos oficineiros e das 

lideranças comunitárias que integrarão (em breve) o Grupo de Gestão Comunitária. 

Objetivo deste material didático é instrumentalizar esses sujeitos para que possam 

desenvolver suas funções orientadas pelos princípios apresentados no material 

didático a seguir.  

 

 

DESCRITORES DESCRIÇÃO 

Tema do Módulo: PRINCÍPIOS  DO PROJETO TÔ DE BOA 

Ementa: Os princípios do projeto Tô de Boa são marcos orientadores da 

construção da proposta de ação para atuar nas condições de 

vulnerabilidade que podem influenciar na prevenção às violências 

e no envolvimento e cooptação dos jovens pelo narcotráfico, que 

são: intersetorialidade, territorialidade, desenvolvimento 

alternativo, integral e sustentável e economia solidária. 
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DESCRITORES DESCRIÇÃO 

Objetivo do 

Módulo: 
  Oferecer subsídio para compreensão e reflexões sobre os 

conceitos de intersetorialidade, territorialização, 

desenvolvimento alternativo, integral e sustentável e 

desenvolvimento biopsicossocial; 

  Indicar conteúdos e temas fundamentais para as ações 

deflagradas no âmbito do projeto Tô de Boa. 

Metodologia:    Descrição das origens e referenciais teóricos do conceito; 

  Apresentação das definições do conceito; 

  Discussão da relevância do conceito para o projeto Tô de 

Boa; 

 O apontamento de questões a serem respondidas a partir 

dos conteúdos expostos; 

 Indicação de outras fontes de informação e subsídios para 

o aprofundamento do tema. 

 Disponibilização de link (formulário do Google Forms) para 

o leitor realizar a devolutiva das questões propostas no 

tópico PARA REFLETIR 

Conteúdo 

Programático: 
 Origem e referenciais teóricos sobre os conceitos: 

intersetorialidade, territorialidade e desenvolvimento 

alternativo, integral e sustentável; 

  Definição do que é intersetorialidade, territorialidade e 

desenvolvimento alternativo, integral e sustentável; 

 Apontamento da relevância desses conceitos para o projeto 

Tô de Boa; 

 Reforço dos conteúdos apresentados por meio do 

levantamento de questões a serem respondidas pelo leitor 

e indicação de conteúdos e bibliografia complementar. 
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DESCRITORES DESCRIÇÃO 

Recursos 

didáticos: 

 Texto expositivo; 

  Charges; 

  Vídeos do Youtube 

Avaliação  da 

aprendizagem: 

 Texto com devolutiva do leitor às questões propostas  no 

tópico PARA REFLETIR, remetido à equipe do projeto 

através de Formulário do Google, no Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeewC629Tdjnra

a_tKLqBvKphaONXhlP1qXknTBK5KKb4kKRA/formRespons

e 

Público Alvo: 1)  Oficineiros; 

2) Lideranças comunitárias. 

 

 
 

3.4.1 Intersetorialidade 

 
O conceito de intersetorialidade foi introduzida no Brasil com a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, CF/1988 (2012), a partir dos princípios 

constitucionais da cooperação interfederativa, da descentralização e 

desconcentração administrativas que passaram a ser as diretrizes da gestão das 

políticas públicas federal, estaduais e municipais. 

Antes da Constituição de 1988, as políticas públicas e a administração estatal 

seguiam outras lógicas. O economista Bresser Pereira (1998) analisa a 

administração do Estado brasileiro e a divide em três modelos que podem ser 

relacionados aos diferentes momentos políticos históricos do Brasil. 

 O modelo Patrimonialista se caracteriza pela falta de distinção entre o 

que é público e o que é privado, o estado é tratado como parte do patrimônio 

pessoal de seus governantes. Esse modelo é observado de modo mais evidente no 

período que compreende a administração do Brasil Colonial, o Império e o início da 

República (até 1930), porém, ainda hoje não foi superado. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeewC629Tdjnraa_tKLqBvKphaONXhlP1qXknTBK5KKb4kKRA/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeewC629Tdjnraa_tKLqBvKphaONXhlP1qXknTBK5KKb4kKRA/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeewC629Tdjnraa_tKLqBvKphaONXhlP1qXknTBK5KKb4kKRA/formResponse
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O modelo burocrático, com o qual buscou-se romper e superar as formas 

patrimonialistas de administrar os bens públicos, através do planejamento, 

coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. 

O modelo gerencial, implantado logo após a promulgação da Constituição de 

1988, caracterizado pela 1) descentralização de atribuições para os níveis políticos 

regionais e locais; 2) descentralização administrativa com a divisão de competências 

com os administradores públicos, agora gerentes autônomos das instâncias estatais; 

3) administração voltada para o atendimento do cidadão, em vez de auto referida; 4) 

as políticas públicas que passam a adotar uma perspectiva universalista.  

(BRESSER-PEREIRA, 1996, p.6).  

Esse modelo surge em meio à crise econômica (dos anos 1990) e de 

enfraquecimento do Estado e dos meios de colocá-lo em prática; frustrando as 

expectativas de aprofundá-los e superar o modelo burocrático, assinalado por ações 

e gestões setorizadas, desarticuladas, centralizadas e hierarquizadas. Diante da 

insuficiência de recursos, a administração pública recorre ao planejamento 

estratégico para dar conta da limitação orçamentária; priorizando políticas focais, 

articuladas e cooperativas entre as três esferas de governo. Nesse sentido, a 

intersetorialidade foi um caminho encontrado para atender diferentes áreas e 

diversas demandas com poucos recursos, por outro lado, tornou-se também uma 

ferramenta para negociação de interesses divergentes, convergências em torno de 

objetivos comuns e integração orçamentária para o máximo aproveitamento de 

recursos, serviços e habilidades.  

 

O que é Intersetorialidade? 

Para Junqueira e Inojosa (1997) a intersetorialidade pode ser definida um 

conjunto de estratégias de ação, gestão e comunicação caracterizada pela 

integração de diferentes conhecimentos, práticas, agentes e serviços que colaboram 

nos processos administrativos voltados à solução de problemas complexos, às 

ações de interesse coletivo e à eficiência da gestão política e dos serviços prestados 

(JUNQUEIRA, 2000; INOJOSA, 2001; NASCIMENTO, 2010). Em geral essa 

integração de conhecimentos e práticas têm por objetivo planejar, executar, 

monitorar e avaliar políticas públicas e promover, de modo sinérgico, o 
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desenvolvimento social e superar a exclusão de certas populações. O grande 

desafio da intersetorialidade está na resolução de questões consideradas públicas, 

articulando múltiplos atores, diversas competências técnicas e saberes. O maior 

desafio desse processo é construir práticas, estratégias e instrumentos 

compartilhados que evitem a segmentação e a dispersão dos setores envolvidos no 

decorrer da implantação de uma política ou projeto intersetorial. 

 

A Relevância da Intersetorialidade para o projeto Tô de Boa 

 - As estratégias intersetoriais são importantes na perspectiva dividir 

responsabilidades e competências entre os entes federados e os diversos setores 

envolvidos com o complexo tema da violência e das drogas; 

 - Para divisão das competências entre os entes federativos, através de 

um conjunto ordenado de princípios, regras, critérios e recursos materiais e 

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

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

Drogas dos estados, Distrito Federal e municípios. (BRASIL, 2021, p.09); 

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

humano, por meio da implementação e manutenção da rede de assistência 

integrada, pública e privada, com tratamento, acolhimento em comunidade 

terapêutica, acompanhamento, apoio, mútua ajuda e reinserção social, à pessoa 

com problemas decorrentes do uso, do uso indevido ou da dependência do álcool e 

de outras drogas e a prevenção das mesmas a toda a população, principalmente 

àquelas em maior vulnerabilidade (BRASIL, 2021, p.30); 

- Concretizar os planos de enfrentamento à violência e às drogas na 

medida em que se apresenta como um instrumento de articulação intersetorial e 

interfederativa para o estabelecimento de objetivos estratégicos, metas e 

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

 

Para refletir 
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Fonte: Dilbet by Scott Adams, www.dilbert.com, tradução vidadetrainee  

 

A tirinha acima ilustra as  limitações de uma gestão setorializada, onde cada 

setor/agente detém apenas parte das informações, das explicações e, 

consequentemente, atua de maneira isolada,  desarticulada e alheia aos demais. A 

partir das informações apresentadas anteriormente, sobre a intersetorialidade, qual a 

estratégia intersetorial para solucionar o problema apresentado na charge? 

NÃO ESQUEÇA DE ENVIAR SUA RESPOSTA PELO FORMULÁRIO DE 

AVALIAÇÃO (ACESSE O LINK NO FINAL DESTE MATERIAL)! 

 

Glossário 

 

Interfederativa:   atividade realizada por duas ou mais unidades federativas, 

isto é, mais de um estado e/ou o distrito federal 

Setorializadas: Algo que é dividido por setor ou departamento 

Vulnerabilidade: estado do que é ou se encontra vulnerável, que pode ser 

atacado, derrotado, destruído. Fragilidade, fraqueza.  

 

Saiba Mais 

 

    Assista o vídeo:  Diálogos: Políticas Públicas Intersetoriais 

Assistir em: https://www.youtube.com/watch?v=-CaptGhEbXA 

 Veja as charges:  

http://www.dilbert.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-CaptGhEbXA
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Modelo de patrimonialista | 

https://ospyciu.files.wordpress.com/2014/07/1.jpg  

Modelo burocrático | http://www.dike.com.br/2016/12/a-burocracia-mafalda-

e-o-codigo-do.html  

Modelo gerencial | 

https://waldircardoso.files.wordpress.com/2010/08/charge2009-faltadear.jpg  

Leia: A intersetorialidade nas políticas para primeira infância 

Disponível em: http://primeirainfancia.org.br/wp-

content/uploads/2015/07/GUIA-INTERSETORIAL.pdf  

 Palavras-chave para você  pesquisar e aprofundar o tema: 

Sites de pesquisa:  Scielo Brasil |  https://www.scielo.br/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ospyciu.files.wordpress.com/2014/07/1.jpg
http://www.dike.com.br/2016/12/a-burocracia-mafalda-e-o-codigo-do.html
http://www.dike.com.br/2016/12/a-burocracia-mafalda-e-o-codigo-do.html
https://waldircardoso.files.wordpress.com/2010/08/charge2009-faltadear.jpg
http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/07/GUIA-INTERSETORIAL.pdf
http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/07/GUIA-INTERSETORIAL.pdf
https://www.scielo.br/
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4. RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DE APOIO 

 

O plano para implantação do espaço físico da unidade piloto do Tô de Boa, 

consta de estratégias para promover um espaço adequado e localizado em uma 

área de vulnerabilidade social do bairro Cidade Industrial. Para a implantação deste 

plano foram realizadas as seguintes atividades: 

1) Levantamento de informações junto a Secretaria Estadual de Segurança 

Pública do Estado do Paraná para identificar as áreas mais vulneráveis a violência e 

ao tráfico de drogas.  Para tanto foi realizado reunião de pactuação junto a Sesp/PR 

para acesso ao banco de dados e mapas; 

2) Foi analisado pela equipe de pesquisa do projeto, os dados fornecidos para 

identificação das áreas mais vulneráveis a violência e ao tráfico de drogas; 

3) Foi realizado levantamento de imóveis para aluguel junto ao mercado 

imobiliário que possibilitasse 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 considerado a adequação ao contexto da 

pandemia Covid-19 observando distanciamento e ventilação do ambiente; 

4) Também foi realizada reunião com representantes do Governo Municipal e 

Estadual dando ciência do diagnóstico o qual referendou a comunidade para 

instalação do projeto, bem como avaliação de estrutura do governo e entidades 

parceiras que pudessem compartilhar ou locar o espaço para recepcionar o projeto; 

5) Após avaliação com o governo de possíveis espaços a recepcionar o 

projeto junto à comunidade Sabará, então definida para recepcionar o projeto, foi 

encontrado um espaço adequado junto ao Centro de Assistência Social Divina 

Misericórdia – CASDM; 

6) Foram realizadas as tratativas para a efetivação contratual do espaço 

físico, bem como providenciados os demais equipamentos, infraestrutura necessária 

à implantação da unidade piloto do Tô De Boa; 

7) Dentro do cronograma deste produto, já na segunda quinzena de 

dezembro de 2021, foram executados todos ajustes às normas para efetivação 

contratual e assinado o contrato com o prazo de validade a partir de 2 de janeiro de 
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2022 à 30 de junho do mesmo ano, foi assinado entre a Guayí e o Centro de 

Assistência Social Divina Misericórdia, com a possibilidade de renovação de período 

caso assim as partes estiverem interessadas. O valor do aluguel, as normas e a 

descrição dos espaços estão no contrato assinado em anexo. Importante salientar 

que a equipe do projeto já está utilizando o espaço para as suas reuniões, a partir de 

estrutura e mobiliário já existentes no local segundo acordo com a locatária, até a 

aquisição completa deste projeto; 

8) Após a assinatura do contrato, foi efetuada uma avaliação de adequações 

necessárias para o projeto ser desenvolvido neste espaço e no próprio mês de 

dezembro do ano passado, foram contratados os respectivos serviços e aquisição 

de materiais necessários. Este serviço já está finalizado e os recursos foram 

executados; 

9) Junto a estas tratativas, foram analisados os demais recursos necessários 

para a implantação do mesmo, levantados os orçamentos e iniciada a definição de 

compras que atualmente estão sendo executadas, como equipamentos de proteção 

individual (máscaras, álcool em gel, dispensador de álcool em gel e sinalização 

necessária), equipamentos de informática, material de escritório, limpeza e higiene, 

serviço de telefonia e internet, energia elétrica, água, serviço de segurança e a 

plataforma  de comunicação online e banco de dados hotsite;   

10) O aluguel referente ao mês de janeiro, foi antecipadamente quitado, visto 

que não houve exigência de caução ou outra forma de garantia pela locatária. 
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Localização do local sede do projeto Tô de Boa, R. São Romoaldo, 128 - 

Cidade Industrial De Curitiba, Curitiba - PR, 81450-660. Fonte: Google Maps.

 

 

 

Localização ampliada do local sede do projeto. Fonte: Google Maps. 

 

Localização ampliada do local sede do projeto. Fonte: Google Maps. 
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Espaço durante reforma 

 

 

Sala principal para as atividades cotidianas do projeto 
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Instalação do forro e manutenção do telhado da sala principal 
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Instalação do forro e manutenção do telhado da sala de apoio 
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Sala principal com 3 mesas e 14 cadeiras cedidas pela instituição parceira 

CASDM e com armário aos fundos 

 

 

 

Sala principal com armário com portas. 
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Sala compartilhada para o uso de atendimentos individuais.Parte externa da 

sala. 
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5. LOGOMARCA TÔ DE BOA 

 

A logomarca é a representação visual síntese de algo. A marca do Tô de Boa 

foi pensada a partir dos produtos 1 e 2 e o mapeamento, diagnóstico e perfilização 

da comunidade no qual o projeto está inserido, a Cidade Industrial de Curitiba. 

Pensou-se visualemente uma reprentação de pauta positiva, como também é 

o nome do projeto. Inspirado na própria frase “Tô de Boa” criou-se uma mão fazendo 

o “V” com os dedos, símbolo gestual de vitória, estar de boa, na paz, tranquilo, 

positivo. Justamente o que o projeto busca alcançar nessa comunidade, uma 

agenda positiva de oportunidades em alternativa às drogas. 

Outro modelo de inspiração para a marca foi a cultura de rua do movimento 

Hip Hop. Uma referência estética presente nas periferias brasileiras, em grafites e 

arte mural, na dança, na música, nos versos, nas roupas e em tudo que este 

movimento representa. Principalmente ao se considerar que o público alvo do 

projeto são jovens, de 12 a 29 anos, de um bairro periférico, de uma grande cidade 

da América Latina.  

A fonte da logotipia mostra bem essa inspiração, uma estética marcada do 

Hip Hop, com as letras pontiadas e até mesmo legitimamente e assumidadmente 

carregada de personalidade, como se um grafite fosse. E para o elemento gráfico da 

mão pensou-se um preenchimento multicolorido, tendência nas artes murais 

periféricas atual dos grandes nomes do grafite no mundo, como uma explosão de 

cores. Por outro lado a logo tem uma variável de uma mão preta com gamas 

rubradas, como se fosse uma mão negra, indígena, ou uma mão de trabalhador ou 

trabalhadora, como é o perfil da maioria da população da CIC. O uso de qual cor 

usar irá variar conforme aonde e que circunstância a marca será aplicada, assim 

como a quantida de linhas do escrito “Tô de Boa”. Seu uso é livre. 
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Figuras: Variáveis da aplicação da marca Tô de Boa com mão colorida 
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Figuras: Variáveis da aplicação da marca Tô de Boa com mão 

negra/rubrada 
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ANEXOS 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALAS PARA UTILIZAÇÃO COMERCIAL
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LISTA DE PARTICIPANTES E PAINELISTAS DO SEMINÁRIO EM DIREITOS 
HUMANOS E JUVENTUDES 

Nome - E-mail -Telefone 
Atividade 

profissional 
Função 

Vínculo 
institucio-

nal 

Econo-
mia Soli-
dária e 

Juventu-
des - 

12.01.22 

Media-
ção de 

Conflitos 
e Juven-

tudes 
13.01.22 

Segu-
rança 

Pública, 
Drogas e 
Juventu-

des 
14.01.22 

Aknaton Toczek Souza - 
aknatontoczek@gmail.com 
(42) 99105-3202 

Advogado 

Pesquisador/ 
Coordenador 
do Curso de 
Direito e Pro-

fessor 

UFPR - 
UNISE-

CAL(Ponta 
Grossa) 

Ausente Ausente 
Painelista 
Convida-

do 

Ana Alice Santos Bueno -
anaalicebue-
no@hotmail.com - (46) 
99103-5359 

Investigado-
ra 

Estatutária 
Agente do 

NEPSD PR 
Ouvinte Ouvinte Ouvinte 

André Aloísio Mombach -
andremom-
bach@yahoo.com.br - (51) 
98609-1313 

Sociólogo 
Coordenador 
Geral/Coord. 

Técnico 

Guayí / Co-
op. GiraSol 

Ouvinte Ausente Ausente 

Conceição Aparecida dos 
Santos - san-
tos250278@yahoo.com.br 
- (41) 99702-9912 

Cientista 
Social 

Pesquisadora Tô de Boa Ouvinte Ouvinte Ouvinte 

Helena Gomes Bonuma - 
helenabonu-
ma2014@gmail.com - (51) 
3737-8611 

Cientista 
Social 

Coordenadora 
Técnica 

Guayí e 
RESF 

Painelista 
Convida-

da 
Ausente Ausente 

Jose Antonio Bruno Knob - 
brunoknob@yahoo.com.br 
- (51) 98934-8788 

Técnico em 
Projetos 
Sociais 

Coordenador 
Administrativo/ 
Coordenador 
de Articulação 
Comunitária 

Guayí/Tô de 
Boa 

Ouvinte Ouvinte Ouvinte 

Josias Bervanger - jober-
vanger@gmail.com - (51) 
98729-2479 

Jornalista Jornalista Tô de Boa Ouvinte Ouvinte Ouvinte 
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Lays Gonçalves da Silva - 
lays.goncalvess@gmail.co
m - (41) 98729-2479 

Antropóloga Analista Social Tô de Boa   Ouvinte Ouvinte 

Letícia Christofoli Rödel - 
leticiacrodel@gmail.com - 
(51) 996620301 

Advogada 

Técnica Soci-
al/ Coordena-
dora Adminis-

trativo-
financeira 

Guayi/Tô de 
Boa 

Ouvinte Painelista Ouvinte 

Lucas Henrique Pereira 
Duarte - lhpduar-
te@protonmail.com - (41) 
99957-1663 

Teólogo Analista Social Tô de Boa Ouvinte Ausente Ouvinte 

Luiz Antônio Brenner Gui-
marães - brennerguimara-
es@yahoo.com.br - (51) 
99645-3236 

Policial Mili-
tar Aposen-
tado e Es-
pecialista 
em Segu-

rança e Ges-
tão Pública 

Coordenador 
Finaceiro/ Ge-

rente 

Guayí/Tô de 
Boa 

Ouvinte Ouvinte Ouvinte 

Marcelo Bordin - marcelo-
bordin05@gmail.com - (41) 
99136-0617 

Geógra-
fo/Sociólogo 

Coordenador 
Geral 

Tô de Boa Ouvinte Ouvinte Painelista 

Marcos Vinicius Regazzo - 
regaz-
zo.marcos@gmail.com - 
(43) 99977-8229 

Psicólogo 
Conselheiro 

Fiscal 

Cáritas Ar-
quidiocesa-
na de  Curi-

tiba  

Painelista 
Convida-

do 
Ausente Ausente 

Marlene Chrispim - marle-
nechrispin@hotmail.com - 
(41) 99807-5083 

Agente Pú-
blica 

Gestora 

Pref. De 
Curitiba 

(Regional 
CIC) 

Ouvinte Ouvinte Ouvinte 

Matheus da Silva Kich - 
matheuskich@gmail.com - 
(41) 99253-2745  

Cientista 
Social 

Secretário Tô de Boa Ouvinte Ouvinte Ouvinte 

Naara Guirro de Oliveira - 
nah_guirro@hotmail.com - 
(43) 99836-7790 

Assistente 
Social 

Analista Social Tô de Boa Ouvinte Ouvinte Ouvinte 
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Renato Bastos Figueiroa - 
delegadorena-
to@gmail.com - (41) 
98852-3588 

Delegado Estatutário 
Diretor 

NEPSD PR 
Ouvinte Ouvinte Ouvinte 

Rosnele Cordova Arms-
trong Maciel  - rosne-
lec@gmail.com - (41) 
99131-6771 

Profissional 
do Magisté-
rio, atuando 

no setor 
administrati-

vo 

Assistente 
administrativa 
da Coordena-
ção de Aten-

dimento 

Pref. De 
Curitiba 

(Regional 
CIC) 

Ouvinte Ouvinte Ouvinte 

Samara Feitosa - samara-
sociologia@gmail.com - 
(41) 99217-3741 

Historiadora Pesquisadora Tô de Boa Ouvinte Painelista Ouvinte 

Valnei Francisco de França 
Filho - val-
nei.fils@gmail.com - (41) 
99217-3741 

Advogado Analista Social Tô de Boa Ouvinte Ausente Ouvinte 

Varinia Lado - variniala-
do@gmail.com - (55) 
98446-1727 

Socióloga 

Coordenadora 
de  Comuni-
cação/ Pes-
quisadora 

Guayí/Tô de 
Boa 

Ouvinte Ouvinte Ouvinte 
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MATERIAL DIDÁTICO ECONOMIA SOLIDÁRIA E JUVENTUDES 
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MATERIAL DIDÁTICO MEDIAÇÃO DE CONFLITOS CONTEXTO HISTÓRICO, 

CONFLITO E EXPERIÊNCIA GUAYÍ
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MATERIAL DIDÁTICO MEDIAÇÃO DE CONFLITOS CONVERSAR PARA RESOLVER
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MATERIAL DIDÁTICO SEGURANÇA PÚBLICA, DROGAS E JUVENTUDES 
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MANUAL DE USO DA MARCA “TÔ DE BOA” 
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