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RESUMO

Este relatório  apresenta  a  primeira  parte  do produto 4.  Em conversas  entre  a  Guayi  e  os
propositores e gestores do projeto, acordou-se que esse produto seria subdividido em 3 partes.
Cabe a esse relatório apresentar a primeira delas da qual fazem parte o processo de construção
das  oficinas,  fruto  da  aproximação  e  do  diálogo  com  a  população,  e  o  Projeto  Político
Pedagógico que orienta as práticas pedagógicas. Este relatório apresenta também a produção
da  Audiência  Pública  e  seus  resultados;  dentre  eles,  a  implantação  do  Grupo  Gestor
Comunitário.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este documento apresenta o relatório parcial das atividades desenvolvidas no Projeto

Tô de Boa! que compõe o produto 4. Em reuniões feitas entre os dirigentes da Guayi e os

entes propositores e gestores do projeto, acordou-se que esse produto será subdividido em três

partes. Segue abaixo a parcela relativa ao produto 4A, composto pelas seguintes temáticas:

Em  primeiro  lugar,  há  o  II  Seminário  de  Formação  e  Planejamento  da  equipe,

momento  em  que  a  equipe  pode  avaliar  as  atividades  desenvolvidas  até  o  momento  e

repactuar dinâmicas, agendas e propostas. 

Em seguida, apresenta-se o Plano Político Pedagógico do projeto, que busca definir

seus referenciais pedagógicos, dinâmica de funcionamento, espaços de atuação, relações com

a rede, e o desenho das oficinas. Vale ressaltar que não se trata de um documento concluído,

mas em processo de construção. Isso porque é na dinâmica cotidiana do exercício pedagógico

que  se  percebem  as  necessidades  de  adequação  e  mudanças,  avaliam-se  resultados  e  se

reconsideram  propostas. Na  sequência,  busca-se  reconstruir  o  processo  de  construção  do

desenho das oficinas, seguido da apresentação das dinâmicas de mobilização e inscrição dos

jovens e adolescentes. 

O  relatório  parcial contém  ainda  um  relato  acerca  da  Audiência  Pública,  que

apresentou oficialmente o projeto à comunidade e às entidades parceiras e efetivou a criação

do Grupo Gestor Comunitário. 

2 II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO E PLANEJAMENTO

A construção e implementação de um projeto-piloto com características como as do

Tô de Boa! pressupõem que momentos formativos, de planejamento e avaliação aconteçam

com  alguma  frequência.  Serão  eles  que  darão  suporte  às  avaliações,  combinações,

replanejamentos  e afins,  ao mesmo tempo em que garantirão espaço para socialização de

questões e vivências experienciadas durante o seu processo de execução. Vale lembrar que o

projeto  tem planejado,  ao  longo de  toda  a  sua  execução,  a  entrada  de  novos  integrantes

(analistas  e  oficineiros),  o  que  torna  ainda  mais  central  a  necessidade  de  momentos  que

possibilitem  a  integração  de  todos  os  componentes  da  equipe,  bem  como  propiciem  a

socialização com os novos integrantes das etapas anteriormente executadas  no projeto,  ao

mesmo  tempo  em  que  viabilizam  a  todos  a  oportunidade  de  críticas,  sugestões  de

encaminhamentos, exposição de dúvidas e. por fim, de todos os processos constitutivos do

“fazer”, do "pôr em prática” aquilo que antes havia sido criado “teoricamente”. Nesse sentido,
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o  Tô  de  Boa! tem  como  um  de  seus  compromissos  garantir,  periodicamente,  que  esses

momentos estejam presentes no cotidiano dos profissionais que atuam no projeto. 

Sendo assim, o II Seminário de Formação e Planejamento, que ocorreu nos dias 11 e

12 de abril,  foi  construído de forma a garantir  a  todos os  integrantes  do projeto naquele

momento  a  possibilidade  de  apresentar  suas  percepções  acerca  do  desenvolvimento  do

trabalho,  bem  como  suas  expectativas,  dúvidas  e  críticas.  A  troca  de  experiências  e

percepções motivou o grupo a repactuar agendas e funções, estabelecendo a possibilidade de

aprimoramento das dinâmicas internas do grupo para o desenvolvimento do projeto.

Programação:

II Seminário de Formação e Planejamento do Projeto Tô de Boa!
 
Data: 11 e 12 de abril de 2022
Local: CASDM
 
Objetivos:

a) Construir um nivelamento conceitual e metodológico com o conjunto da equipe acerca dos

objetivos estratégicos do Projeto e das proposições feitas nos Produtos I, II e III;

b) Consolidar encaminhamentos sobre Audiência Pública e Instalação do Comitê Gestor;

c) Consolidar uma proposta do Plano Político Pedagógico e Percurso Formativo (Oficinas);

d) Garantir encaminhamentos objetivos para cada bloco de debates;

e)  Pactuar  uma  reorganização  da  organização  da  equipe  e  dinâmica  de  trabalho  para  as

próximas fases do Projeto;

f) Projetar as principais ações e cronograma até o final do Projeto.

 
Dia 11 de abril de 2022

08:30 – Recepção e integração da equipe.

09:00 – Abertura com dinâmica de integração da equipe.

09:30 – Avaliação do Projeto até o momento.

10:30  –  Retomada  dos  pressupostos  teóricos  a  partir  do  produto  1  e  reprogramação

metodológica e estrutura de governança do Projeto Tô de Boa!. 

11:30 - Retomar a tabela de checklist para verificação do que está em aberto.

12:30 – Intervalo para o almoço.
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14:00 – Retomada do diagnóstico do território (instrumentos e métodos de pesquisa) e do

processo de mobilização institucional e comunitária / Organização e Implantação do Conselho

Gestor do Tô de Boa! – Proposta Audiência Pública.

16:00 – Intervalo para o café.

16:30 – Princípios pedagógicos do acolhimento e formação do projeto Tô de Boa!: construção

das estratégias de acolhimento e do percurso formativo.

17:30 – Encerramento do primeiro dia. 

 
Dia 12 de abril de 2022

08:00 – Dinâmica de integração.

08:30 – Projeto Político Pedagógico e consolidação do nosso Percurso Formativo.

12:30 – Intervalo para Almoço.

14:00 – Mobilização dos jovens para as inscrições:

 Estratégia.

 Processos de Comunicação.

15:30 - Organização e Funcionamento da equipe:

 Organização para execução do Produto IV.

 Cronograma  de  Execução  do  Projeto  (Físico/  atividades  e  Financeiro/  desencaixe/
pagamentos).
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Figura 1 - II Seminário de formação 

Figura 2 - II Seminário de formação

Figura 3 - II Seminário de formação
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3 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO PROJETO TÔ DE BOA!

3.1 Introdução

O presente projeto político pedagógico tem como função a configuração da identidade

pedagógica do projeto Tô de Boa!, bem como a definição de sua natureza socioeducacional. O

projeto pretende-se ainda como instrumento capaz de subsidiar a organização e gestão de

sua(s) unidade(s) educacional(is), ao mesmo tempo em que define o percurso formativo de

seus usuários, assegurando o compromisso com a sociedade em prol de um processo educador

voltado à formação da autonomia dos sujeitos nele envolvido. 

3.2 Contextualização

O  projeto  Tô  de  Boa! é  uma  iniciativa  do  Programa  das  Nações  Unidas  para  o

Desenvolvimento (PNUD) em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas

(SENAD) do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O principal objetivo é diminuir o

envolvimento  de  jovens  e  adolescentes  moradores  de  áreas  vulneráveis  com o tráfico  de

drogas. Esse objetivo está em conformidade com a Política Nacional sobre Drogas - PNAD

(regulamentada pelo Decreto nº 9.761, de 11 de abril de 2019) e com o Plano Nacional de

Políticas  sobre  Drogas  –  PLANAD,  que  reúne  estratégias,  metas,  compromissos  e  um

cronograma (de 2021 a 2025) para o desenvolvimento de ações como: a)  repressão ao tráfico

de  drogas  e  crimes  conexos;  b)  redução  da  demanda  (prevenção,  cuidado,  tratamento  e

reinserção social  do usuários); c) ações educativas entre as quais destaca-se o  Tô de Boa!

como projeto-piloto executado primeiramente em Curitiba (Paraná), mas com a perspectiva de

implantação em todas as unidades da federação.
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A  formulação  do  projeto  Tô  de  Boa! se  baseia  em  experiências  nacionais  e

internacionais, a saber:

-  Programa de Redução de Homicídios  - Fica Vivo (do governo de Minas Gerais), que

investe  na prevenção social  contra  a  criminalidade,  desenvolvendo projetos  socioculturais

para  jovens  de  12  a  24  anos  das  regiões  com  altos  índices  de  violência,  ao  realizar

atendimentos psicossociais e ofertar oficinas esportivas, culturais e profissionalizantes, além

de encaminhar jovens em condição de vulnerabilidade às redes de proteção social.

- Programa de Mediação de Conflito (do governo de Minas Gerais), instituído em regiões

com baixo acesso à justiça e aos serviços públicos essenciais. Tem como objetivo solucionar

situações  de  conflito  por  meio  do  diálogo,  da  colaboração  e  participação  das  pessoas

envolvidas  e  da  figura  do  mediador.  As  mediações  podem  ser  individuais,  coletivas  ou

comunitárias  e  podem resultar  em acordos  entre  as  partes  conflitantes,  além  de  projetos

temáticos  e  institucionais  voltados  à  solução  de  problemas  comunitários  relacionados  à

educação, saúde pública, assistência social, infraestrutura urbana e outros.

- Um conjunto de políticas e programas executados em países da América Latina a partir do

Plano de Ação Hemisférico sobre Drogas,  mais especificamente,  aqueles direcionados à

diminuição da dependência econômica de comunidades e pessoas vulneráveis em relação ao

dinheiro proveniente da produção e venda ilícita de drogas.

Além dessas  referências,  algumas  diretrizes  estipuladas  pelo  PLANAD orientam a

organização e as ações do Tô de Boa!, tais como:

1)  a  promoção  da  interdisciplinaridade  e  integração  entre  as  áreas  de  saúde,  educação,

trabalho, assistência e seguridade social, habitação, cultura, esporte e lazer para prevenir do

uso de drogas;

2) a garantia da participação social na formulação, implementação e avaliação das políticas

sobre drogas;

3) a  atuação em conjunto com estabelecimentos  de ensino,  comunidades  e as famílias  na

prevenção do uso de drogas;

4) a criação de alternativas de inserção social e econômica dos usuários e jovens vulneráveis

ao uso drogas através da escolarização e a qualificação profissional;
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5) o incentivo à geração de emprego e renda, além da promoção da inserção profissional da

população atendida pelo projeto;

6) o atendimento e acolhimento dos jovens vulneráveis ou dependentes de drogas;

7) o acesso de jovens vulneráveis aos serviços públicos;

8) o fomento às formas coletivas de organização para o trabalho, tais como redes de economia

solidária e o cooperativismo, de modo a garantir autonomia da população atendida;

9) a efetivação de estudos e avaliação dos resultados das políticas sobre drogas.

Convêm ressaltar que, embora o Tô de Boa! faça parte da PNAD, do PLANAD e suas

ações  planejem  prevenir  o  envolvimento  de  adolescente  e  jovens  com  o  narcotráfico,

conforme  sugere  a  sigla  TO  DE  BOA  —  acrônimo  para  Trabalho  Orientado  de

Desenvolvimento Econômico e Biopsicossocial baseado na Oferta de Alternativas —, o foco

do projeto é o desenvolvimento humano e a busca de alternativas:

- à falta de perspectivas educacionais e profissionais;

- à falta de oportunidade de geração de renda;

- à busca de identidade e reconhecimento;

- à pouca capacidade de tolerância à frustração;

- à fragilidade dos vínculos familiares, comunitários e de rede;

- à pouca capacidade de resolução de conflito.

Trata-se,  portanto,  de  um  projeto  direcionado  às  condições  e  às  causas  de

vulnerabilidade  socioeconômicas,  entre  outros  fatores  que  possam  influenciar  ou  causar

conflitos e situações violentas, e favorecer a cooptação de jovens pelo narcotráfico. Nessa

perspectiva, o Tô de Boa! opera segundo a lógica do PNAD (da redução da oferta de drogas),

mas  não  o  faz  por  meio  da  repressão  policial  (como  é  de  costume),  mas  através  do

fortalecimento  das  relações  comunitárias,  optando  por  estratégias  de  atuação,  como  a

promoção  do  Desenvolvimento  Alternativo,  Integral  e  Sustentável  e  a  organização  de

empreendimentos e redes de Economia Solidária.

Desse modo, o projeto pretende desenvolver mecanismos para apoiar economicamente

não só a população jovem, mas os processos produtivos alternativos e, assim, evitar que o

narcotráfico  seja  a  única  fonte  de  produção  de  riqueza  e  de  renda  dos  indivíduos  e  das

comunidades.  Espera-se  que  esses  mecanismos  de  Desenvolvimento  Alternativo  sejam

fundamentados  em atividades  econômicas  (de  produção,  de  consumo e  distribuição)  que

valorizem o ser humano e a autogestão. O associativismo, a cooperação, a solidariedade, a
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sustentabilidade e o respeito aos direitos humanos devem ser princípios centrais de atuação do

Tô de Boa! para tornar os jovens do Sabará sujeitos autônomos para tomar decisões, agir,

reivindicar seus direitos e se desenvolverem integralmente.

Através  dos  processos  pedagógicos  aqui  apresentados,  a  Guayí  espera  fomentar  o

protagonismo  juvenil,  desenvolver  os  potenciais  e  as  capacidades  locais,  promover  a

mobilização e participação coletiva para a construção de alternativas econômicas que, para

além de prevenir o envolvimento com o narcotráfico, 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.

 

3.3 Território Tô De Boa! (Sabará – CIC)

A definição do CIC como território do Projeto  Tô de Boa! foi pactuada ao longo de

2020 em reuniões entre órgãos do Ministério da Justiça e do Governo do Estado do Paraná.

Inicialmente os critérios de escolha desse território para deflagração do projeto-piloto foram

de ordem demográfica e criminal, isto é, por se tratar do bairro mais populoso do município,

com aproximadamente 172 mil habitantes, número superior ao de muitas cidades do restante

do estado, e pelos altos índices (em números absolutos) de mortes violentas aí registradas em

comparação com os demais bairros de Curitiba.

Figura 4 – Mapa da Regional do CIC
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Fonte: Nosso Bairro, Cidade Industrial (2015), IPPUC

Tabela 1 - Número de mortes violentas por bairro de Curitiba entre o ano de 2019 e setembro de 2021

BAIRRO Nº DE MORTES 
INTENCIONAIS

Cidade Industrial de 
Curitiba

77

Tatuquara 61

Cajuru 51

Sitio Cercado 45

Parolin 43

Alto Boqueirão 32

Pinheirinho 28

Boqueirão 26
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Novo Mundo 19

Centro 18

Demais bairros 261

TOTAL 400

Fonte: SESP PR (2021)

O registro de mortes violentas informa ainda que houve 2 feminicídios, 72 homicídios

dolosos  e  3  latrocínios  nesta  região.  Quanto  à  raça  e  faixa  etária  das  vítimas,  foram

assassinados 43 pessoas brancas, 25 pardas, 3 pretas e 1 não informada. Dentre os 77 mortos,

25 tinham idade entre 16 e 26 anos, 26 estavam na faixa entre 27 e 38 anos e 14 tinham

entre 39 e 65 anos.

Posteriormente, com a elaboração do Diagnóstico Situacional realizado pela equipe da

Guayí, constatou-se a necessidade de redimensionar o território e qualificar os critérios, ou

seja, definir as áreas mais afetadas pelo crescimento desordenado da CIC e pela violência. Os

bancos de dados dos órgãos de pesquisa consultados (IPPUC, SESP PR, Ipardes, IBGE, entre

outros) apontaram a existência de “três CICs”:

-  CIC  Norte,  caracterizada  pelo  alto  poder  aquisitivo  e  pela  qualidade  de  vida  da  sua

população, onde os moradores têm fácil acesso aos serviços públicos, às áreas de lazer e onde

as residências possuem melhor padrão construtivo e dispõem de infraestrutura urbana;

- CIC Centro, identificada pelos problemas sociais e ambientais, tais como a concentração de

habitações irregulares, a falta de infraestrutura urbana, dificuldade de acesso da população aos

equipamentos e serviços públicos, e enquadrada também como território de violência e tráfico

de drogas e como o depósito regular e irregular de resíduos;

- CIC Sul, onde se concentram a maior parte das indústrias e empresas que caracterizam a

origem histórica do bairro e sua função no planejamento urbano da cidade.

Figura 5 – Mapa das Ocupações do CIC
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Fonte: Adaptado da reportagem “A CIC não é para iniciantes”, da Gazeta do Povo (07/11/2011)

Essas  desigualdades  socioespaciais  decorrentes  do  processo  de  formação  CIC  se

concentram na região centro-sul, onde fica o Bolsão Sabará, território com grande número de
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famílias  residentes  em ocupações  irregulares,  e  área  com  maior  concentração  de  mortes

violentas (como mostram os mapas a seguir).

Figura 6 – Mapas dos Agrupamentos de Mortes Violentas na Cidade Industrial de Curitiba

Fonte: Centro de Análise, Planejamento e Estatística - CAPE

Os  dados  do  CAPE  (Centro  de  Análise,  Planejamento  e  Estatística),  órgão  da

Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná, confirmam a “CIC centro-sul” como a

área com maior ocorrência de mortes violentas de homens com menos de 30 anos e apontam o

Bolsão Sabará como um dos polos de homicídios dolosos no período de 2019 a 2021.

Vale ressaltar, entretanto, que os indicadores de desigualdade e violência não foram os

únicos  que  fizeram  avançar  o  processo  de  delimitação  do  Território  Tô  de  Boa!.  As
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potencialidades observadas no Sabará também foram consideradas e contribuíram para essa

escolha, a saber:

- A presença expressiva de organizações da sociedade civil com atuação nas comunidades

locais (associações, ONGs, igrejas, coletivos culturais etc.);

- A existência de uma rede de equipamentos e serviços estruturada e ativa, com capacidade

para dar suporte à atuação da equipe do projeto-piloto;

- O protagonismo juvenil constatado na constante realização de atividades como shows de

rap, saraus literários, campanhas de arrecadação de alimentos, entre outras ações envolvendo

jovens da faixa etária abrangida pelo projeto.

 

3.4 Público atendido pelo projeto

Um conjunto de vulnerabilidades incide na definição do público-alvo deste projeto, a

começar  pelos  problemas  socioeconômicos  que  facilitam  a  cooptação  de  jovens  pelo

narcotráfico como usuários ou traficantes. 

Os  jovens  são  a  parcela  da  população  mais  vulnerável  às  crises  econômicas.

Vulnerabilidade  que foi  agravada pela  pandemia  e  suas  consequências,  como a  queda na

renda das famílias, o aumento da inflação de gêneros e serviços básicos, a recessão econômica

e o desemprego. Nesse cenário, os mais jovens se lançam no mercado de trabalho em busca

de recursos para colaborarem nas despesas domésticas. A necessidade de renda se torna fator

facilitador  tanto da precarização do trabalho juvenil  quanto da busca de meios ilícitos  de

obtenção de renda,  sobretudo frente  às  baixas  taxas  de empregabilidade  em determinadas

faixas etárias.

No Brasil,  ao  observar  a  taxa  de ocupação na  faixa  etária  entre  14  e  17  anos  —

bastante  reduzida  antes  mesmo  da  pandemia  —  verifica-se  uma  queda  de  -4,7  pontos

percentuais do 4º trimestre de 2019 para o 1º trimestre de 2020, segundo os dados da Pesquisa

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Na faixa de 24 a 29 anos, o recuo foi

de -0,8 pontos percentuais no 1º trimestre de 2020 em relação ao mesmo trimestre de 2019.
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 Gráfico 1 – Percentual de desempregados na população jovem, amostra trimestral de 2019-2020

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – IBGE

 

No mesmo período, houve uma precarização na efetivação da legislação trabalhista e

aumento  nos  níveis  de  informalidade  de  toda  população  do  país,  com  predomínio  de

informalidade entre a juventude.  A taxa de informalidade da população ficou em torno de

40%; entre jovens de até 17 anos, essa taxa foi de aproximadamente 84%; e 48,6% entre

aqueles  na faixa de 18 e  24 anos.  Ao ampliar  a faixa etária,  de 18 a  29 anos,  a taxa de

informalidade fica em 44%. Ou seja, quando os jovens brasileiros conseguem se colocar no

mercado  de  trabalho,  com  frequência  são  ocupações  informais,  temporárias,  com  baixa

remuneração e carentes de amparo trabalhista.

Os  pesquisadores  Daniel  Cerqueira  e  Rodrigo  Moura  explicam,  no  estudo

“Oportunidades  Laborais,  Educacionais  e  Homicídios  no  Brasil”  (2019),  como  as

oportunidades de trabalho e renda para homens adultos e a escolarização de homens jovens

afetam a taxa de homicídios. Esse estudo demonstra que: 1) a população masculina na faixa

etária entre 15 e 29 anos compõe o grupo mais vulnerável à violência letal; 2) nas últimas

décadas, não só houve um crescimento nas taxas de homicídios dessa população específica,

como as vítimas se tornaram cada vez mais jovens; 3) a vulnerabilidade à violência tende a

diminuir  entre  homens  que  participam  do  mercado  de  trabalho  (como  autônomos  ou
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empregados) e entre jovens que frequentam instituições de ensino, principalmente entre os

adolescentes.

Homens jovens sem trabalho e sem escolarização completa são os protagonistas dos

conflitos  que  degeneram em mortes  violentas.  Como vítima  ou perpetrador,  uma parcela

significativa dessa população possui envolvimento em atividades criminosas. Por outro lado,

ao avaliar como as oportunidades de trabalho para essa parcela da população afetam as taxas

de homicídios nos municípios brasileiros, os pesquisadores Cerqueira e Moura atestaram com

dados estatísticos o efeito positivo do acesso à educação sobre a taxa de homicídios.

Os  resultados  aqui  obtidos  colocam  ênfase  nas  oportunidades  laborais  e
educacionais como instrumentos para prevenir crimes. Nesse sentido, os objetivos
estão imbricados,  uma vez que a manutenção do jovem na escola contribui para
aumentar a empregabilidade e a qualidade do emprego para ele no futuro. Por outro
lado, tal mecanismo ajuda a reduzir a taxa de participação desse grupo no mercado
de  trabalho,  fazendo  diminuir  a  pressão  por  emprego  em  curto  prazo.
(CERQUEIRA; MOURA, 2019, p. 31)

Com base nesse debate, compreende-se que os critérios para tornar o projeto  Tô de

Boa! mais  efetivo  no  combate  ao  envolvimento  de  jovens  com criminalidade  (incluindo

narcotráfico)  devem articular  as  seguintes  dimensões:  o acesso à  educação,  ao mundo do

trabalho e à geração de renda como fatores preventivos e protetivos, elegendo como público

prioritário para participação no Tô de Boa! jovens:

- com idade entre 12 e 29 anos;

- desempregados;

- que não frequentam instituição de ensino ou não tenham concluído os estudos;

- oriundos de famílias de baixa renda;

- cadastrados ou não no CadÚnico

- que tenham dependentes.

Outros fatores agravantes da vulnerabilidade e do risco social devem ser observados,

tais  como  o  pertencimento  dos  indivíduos  a  grupos  vulneráveis  a  outras  formas  de

violência e discriminação. Incluem-se nesses grupos a população preta, parda e indígena,

pessoas em situação de rua, sem teto ou residente em moradias precárias, pessoas com

deficiência, com limitação cognitiva ou sofrimento mental, pessoas LGBTQIA+, egressos

do sistema prisional e pessoas em conflito com a lei.

Esses critérios devem orientar a avaliação do nível de vulnerabilidade e risco social

aos quais os jovens estão submetidos no momento do atendimento pela equipe do Tô de Boa!,
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e,  também,  articular-se-ão  aos  procedimentos  cotidianos  de  acolhimento  da  população

atendida, sendo enquadrados em 3 níveis de prioridade.

1. Alta Prioridade para jovens que:

- correspondem ao perfil da ação proposta e  se enquadram na maior parte dos critérios

citados anteriormente;

-  necessitam,  têm disponibilidade  e  aceitam as  regras  para  participar/acessar  determinado

serviço ofertado pelo projeto.

2. Prioridade para jovens que:

- correspondem ao perfil  da ação proposta e  se enquadram em pelo menos metade dos

critérios estabelecidos;

-  necessitam,  têm disponibilidade  e  aceitam as  regras  para  participar/acessar  determinado

serviço ofertado pelo projeto.

3. Prioridade relativa para jovens que:

-  não correspondem ao perfil  da ação proposta e/ou não se enquadram nos critérios

propostos,

-  não  necessitam,  mas  querem, têm  disponibilidade  e  aceitam  as  regras  para

participar/acessar determinado serviço ofertado pelo projeto.

- podem participar das ações do projeto após discussão e deliberação da equipe Tô de Boa!.

Quadro 1 – Perfil e critérios de prioridade

 

PERFIL E 
CRITÉRIO

 

PRIORIDADE PARA:

ATENDIMEN
TO 
INDIVIDUAL

MEDIAÇÃ
O DE 
CONFLIT
O

VAGA NAS
OFICINAS

VISITA 
DOMICILI
AR

ENCAMINHAMEN
TO PARA REDE 
LOCAL DE 
SERVIÇO 
PÚBLICO

PARTICIPAÇ
ÃO NO 
GRUPO 
GESTOR 
COMUNITÁRI
O

Jovens de 12
a 29 anos

PRIORIDADE PRIORIDA
DE

PRIORIDA
DE

PRIORIDAD
E

RELATIVA

PRIORIDADE PRIORIDADE

Jovens 
usuários de 
drogas

ALTA
PRIORIDADE

PRIORIDA
DE

RELATIVA

ALTA
PRIORIDA

DE

PRIORIDAD
E

RELATIVA

ALTA
PRIORIDADE

PRIORIDADE
RELATIVA

Jovens 
coagidos 
pelo 

ALTA
PRIORIDADE

PRIORIDA
DE

PRIORIDA
DE

PRIORIDAD
E

ALTA
PRIORIDADE

PRIORIDADE
RELATIVA
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narcotráfico RELATIVA RELATIVA

Jovens
vítimas  de
violência
policial,
racismo,
xenofobia,
LGBTfobia,
intolerância,
crime  de
ódio ou outra
violação  de
direitos
humanos

ALTA
PRIORIDADE

ALTA

PRIORIDA
DE

PRIORIDA
DE

PRIORIDAD
E

RELATIVA

ALTA
PRIORIDADE

PRIORIDADE
RELATIVA

Jovens  em
conflito  com
a  lei  ou
cumprindo
medida
socioeducati
va

ALTA
PRIORIDADE

ALTA
PRIORIDA

DE

ALTA
PRIORIDA

DE

PRIORIDAD
E

RELATIVA

ALTA
PRIORIDADE

PRIORIDADE
RELATIVA

Jovens
vítimas  de
violência
doméstica

ALTA
PRIORIDADE

ALTA
PRIORIDA

DE

PRIORIDA
DE

PRIORIDAD
E

RELATIVA

ALTA
PRIORIDADE

PRIORIDADE
RELATIVA

Jovens  que
desistiram de
estudar antes
de concluir o
Ensino
Fundamental
e  Médio  e
não
trabalham

ALTA
PRIORIDADE

ALTA
PRIORIDA

DE

ALTA
PRIORIDA

DE

PRIORIDAD
E

RELATIVA

ALTA
PRIORIDADE

PRIORIDADE

RELATIVA

Jovens  de
ambos  os
sexos  que
são chefes de
família

PRIORIDADE PRIORIDA
DE

RELATIVA

ALTA
PRIORIDA

DE

PRIORIDAD
E

RELATIVA

ALTA
PRIORIDADE

PRIORIDADE

Jovens  com
filho/filhos

PRIORIDADE PRIORIDA
DE

RELATIVA

PRIORIDA
DE

PRIORIDAD
E

RELATIVA

PRIORIDADE PRIORIDADE

RELATIVA

Jovens  em
condição  de
insegurança
alimentar

ALTA
PRIORIDADE

PRIORIDA
DE

RELATIVA

ALTA
PRIORIDA

DE

PRIORIDAD
E

RELATIVA

ALTA
PRIORIDADE

PRIORIDADE

RELATIVA

Jovens  com
deficiência,
necessidades

ALTA
PRIORIDADE

PRIORIDA
DE

ALTA
PRIORIDA

ALTA
PRIORIDAD

ALTA
PRIORIDADE

PRIORIDADE
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especiais  ou
com  saúde
prejudicada

RELATIVA DE E RELATIVA

Jovens
inscritos  no
CadÚnico

ALTA
PRIORIDADE

PRIORIDA
DE

RELATIVA

ALTA
PRIORIDA

DE

PRIORIDAD
E

RELATIVA

ALTA
PRIORIDADE

PRIORIDADE

Jovens
desempregad
os  ou
empregados
em
ocupações
precárias

ALTA
PRIORIDADE

PRIORIDA
DE

RELATIVA

ALTA
PRIORIDA

DE

PRIORIDAD
E

RELATIVA

ALTA
PRIORIDADE

PRIORIDADE

 

Jovens  com
renda
inferior  a  1
salário
mínimo  por
mês

ALTA
PRIORIDADE

PRIORIDA
DE

RELATIVA

ALTA
PRIORIDA

DE

PRIORIDAD
E

RELATIVA

ALTA
PRIORIDADE

PRIORIDADE

RELATIVA

Jovens
órfãos  do
Covid 19

ALTA
PRIORIDADE

PRIORIDA
DE

RELATIVA

ALTA
PRIORIDA

DE

PRIORIDAD
E

ALTA
PRIORIDADE

PRIORIDADE

RELATIVA

Jovens
órfãos  da
violência

ALTA
PRIORIDADE

PRIORIDA
DE

RELATIVA

ALTA
PRIORIDA

DE

PRIORIDAD
E

ALTA
PRIORIDADE

PRIORIDADE

RELATIVA

Jovens
residentes
nas
ocupações
irregulares
do CIC

ALTA
PRIORIDADE

PRIORIDA
DE

RELATIVA

ALTA
PRIORIDA

DE

PRIORIDAD
E

ALTA
PRIORIDADE

PRIORIDADE

RELATIVA

Jovens
lideranças
comunitárias

PRIORIDADE PRIORIDA
DE

RELATIVA

PRIORIDA
DE

PRIORIDAD
E

PRIORIDADE

RELATIVA

PRIORIDADE

Jovens
estudantes
de  famílias
com  renda
inferior  a  3
salários
mínimos

PRIORIDADE

RELATIVA

PRIORIDA
DE

RELATIVA

PRIORIDA
DE

PRIORIDAD
E

RELATIVA

PRIORIDADE

RELATIVA

PRIORIDADE

RELATIVA

Jovens
estudantes
de  famílias

PRIORIDADE PRIORIDA
DE

PRIORIDA
DE

PRIORIDAD
E

PRIORIDADE PRIORIDADE
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com  renda
superior  a  3
salários
mínimos

RELATIVA RELATIVA RELATIVA RELATIVA RELATIVA RELATIVA

3.5 Diretrizes Pedagógicas do Projeto 

3.5.1 Princípios e intenções

Já é de conhecimento geral a máxima que afirma a educação como uma ferramenta de

emancipação dos indivíduos. Entretanto, não menos conhecidas são as ponderações acerca das

várias dimensões existentes no processo educativo.  Nesse sentido, as últimas décadas têm

fornecido extensas e profundas reflexões acerca de como se desenvolve esse processo, quais

suas finalidades, características, possibilidades, limites e afins. 

Partimos da ideia simples (mas não simplista) de que toda a educação tem por trás de

si (ao mesmo tempo em que sustenta) um projeto de sociedade. Sendo assim, desvincular o

processo educativo do que a coletividade se propõe como sociedade é impossível. 

Temos então a compreensão de que apresentar as oficinas a serem desenvolvidas no

projeto Tô de Boa! é também explicitar quais os referenciais teórico-metodológicos orientam

o projeto de sociedade a que ele se vincula.

É sabido que o território onde essas atividades serão implementadas tem um histórico

marcado pela vulnerabilidade. Constituído por áreas de ocupação (muitas delas ainda em fase

de  legalização  e  outras  em  disputas),  não  seria  difícil  defini-lo  como  um  “espaço  de

ausências”. Como já apontado pelo diagnóstico do território (produto 2 e resumido acima), o

desenvolvimento  e  a  ocupação  dessa  área  foram marcados  por  profundas  deficiências  no

tocante  à infraestrutura  (rede de esgoto,  saneamento,  iluminação,  transporte  e afins),  bem

como  à  disponibilização  de  bens  e  serviços  públicos  (creches,  escolas,  postos  de  saúde,

equipamentos de lazer e afins). Nunca é demais lembrar que o CIC tem como escopo de sua

“fundação” o projeto de expansão da industrialização do Estado do Paraná,  que,  como já

sabemos, articula no imaginário social ideais como “progresso” e desenvolvimento. 

Correntemente o conceito de desenvolvimento está associado a uma noção positiva
– há uma crença na sociedade que o vê como algo benéfico - entendido pela maioria
como um processo inexorável para passar de uma dada situação para outra melhor.
Por isso,  está  presente  nos discursos e  nas práticas  políticas  como um poderoso
mobilizador  (GÓMEZ,  2006),  visto  que,  “ocupa  o  centro  de  uma  constelação
semântica incrivelmente poderosa” (ESTEVA, 2000 p. 61). Deste modo, configura-
se como uma noção quase que incontestável ao senso comum – como uma meta
universal  a  ser  perseguida  -  afinal,  quem  não  quer  o  desenvolvimento?
(DOURADO, 2019, p. 44). 
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Entretanto, muitas vezes há um descompasso entre o que foi planejado pelos gestores

públicos  e  os  resultados  realmente  alcançados.  Em sua  maior  parte,  a  ocupação  do  CIC

desenvolveu-se de forma desordenada e, como já apontado, a ausência de estruturas advindas

do Estado propicia que essa área se torne espaço preferencial para o cometimento de crimes,

especialmente para o tráfico de drogas. 

Vale ressaltar que tal fenômeno não é algo exclusivo desta localidade. Isso porque o

modelo de desenvolvimento proposto pelo sistema capitalista moderno, no mais das vezes,

mascara interesses, e incita conflitos e controvérsias, tornando clara sua incapacidade de lidar

com problemas gerados em sua própria expansão. 

O padrão de desenvolvimento capitalista, em curso no mundo desde o pós-guerra, ao
mesmo tempo que alcançou expressivos níveis de crescimento econômico e avanços
científicos  e  tecnológicos  impressionantes;  manteve,  por  outro  lado,  níveis
crescentes  de  pobreza  e  fome,  agravamento  da  desigualdade  na  distribuição  de
riqueza e poder, aumento do desemprego, erosão da diversidade cultural, degradação
irreversível  dos  recursos  naturais,  ameaças  permanentes  à  saúde  humana  e
incontáveis conflitos sociais (DOURADO, 2019, p. 44, 45).

Frente a  esse cenário  (modelo hegemônico  de desenvolvimento  do capitalista)  e  a

evidenciação cada vez mais incontestável de seus limites e contradições, críticas e propostas

alternativas  a  tal  padrão  de  desenvolvimento  foram  inevitáveis.  Para  os  seus  opositores,

caberia  não apenas uma mudança no padrão de desenvolvimento econômico-social,  como

também uma virada epistêmica na busca da construção de outras formas de ver, pensar e atuar

no  mundo,  tomando  por  base  uma  racionalidade  diversa  da  tecnocientífica  moderna

constitutiva de todo o processo da modernidade e ascensão do capitalismo. Nesse sentido, o

Bem Viver tem se apresentado como uma possibilidade bastante potente, visto que 

O Bem Viver implica em mudanças profundas nas concepções de desenvolvimento,
que  vão  além  de  meras  correções  ou  ajustes.  Não  é  suficiente  buscar
“desenvolvimentos alternativos”,  uma vez que estes se mantêm dentro da mesma
lógica para compreender o progresso, o uso da natureza e as relações entre os seres
humanos.  Em  vez  de  se  discutir  “alternativas  de  desenvolvimento”  se  deveria
construir “alternativas ao desenvolvimento” (GUDYNAS, 2011, p. 3).

Partindo  de  uma  leitura  de  mundo  que  coloca  como  ponto  focal  os  saberes  e

conhecimentos de povos e grupos sociais que ficaram à margem do modelo hegemônico de

desenvolvimento, o Bem Viver, pensado como uma prática emancipatória, emerge como “um

modo particular de conhecer (epistemologia) e de ser (ontologia) no mundo” (DOURADO,

2019,  p.  52).  Assumindo  para  si  um  posicionamento  crítico  e  pluralista,  ele  aposta  na

harmonia entre indivíduos e natureza, e entre os próprios indivíduos, propondo a construção

de  modos  de  vida  e  relações  sociais  não  mais  orientados  pelo  modelo  tradicional  de
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desenvolvimento. Nas palavras de Acosta (2016, p. 38), “a proposta do Bem Viver, desde que

assumida ativamente pela sociedade, pode projetar-se com força nos debates mundiais”. 

Conscientes  de  que  as  mudanças  pensadas  e  propostas  por  essa  racionalidade

decolonizada não serão alcançadas de forma rápida, os partidários dessa nova racionalidade

seguem dando suporte às lutas e enfrentamentos ao modelo hegemônico, o que se faz a partir

das reais possibilidades existentes. É dentro esse escopo que as ações voltadas às práticas da

economia solidária têm assumido, cada vez mais, um papel importante. 

Com  um  longo  histórico  de  desenvolvimento,  a  economia  solidária  vem  se

consolidando como um caminho diferente  do modelo hegemônico  vigente  nas sociedades

capitalistas,  apresentando-se  como  oposição  ao  ideal  de  “economia  de  mercado”,  que  é

pautado pela maximização dos lucros e acumulação de capitais nas mãos de uma pequena

parcela da sociedade. 

A economia  solidária  se  quer  como um processo  de  construção  social  que  busca

organizar  a  produção,  distribuição,  comercialização  e  consumo  de  bens  e  serviços,

orientando-se pelas reais e legítimas necessidades de povos, comunidades e indivíduos. Essas

características evidenciam que, ao mesmo tempo em que essa prática produz bens e serviços,

reforça  valores  e  princípios  sociais  relativos  a  uma  vivência  mais  harmônica  em  que  a

solidariedade, a reciprocidade e a cooperação dão maior vigor à compreensão da igualdade

entre os indivíduos, colocando em xeque posições verticalizadas às quais os indivíduos são

muitas vezes sujeitados no tradicional modelo de desenvolvimento capitalista. 

São  pautadas  nesse  modo  de  atuação  que  comunidades  onde  se  desenvolvem  as

práticas de economia solidária buscam organizar atividade que funcionem como alternativas

viáveis de trabalho e renda para parcelas significativas da sociedade que, ao não se inserirem

no modelo tradicional de produção e trabalho, acabam buscando outras formas de garantir o

acesso a bens e serviços fundamentais à vida humana. 

Cabe aqui inserirmos outro ponto central na compreensão do cenário social no qual se

insere  o  território  onde  serão  realizadas  as  oficinas  apresentadas  na  sequência. Como  já

comentado  acima,  o  processo  de  desenvolvimento  suscitado  pelo  sistema  capitalista  de

produção tem como uma de suas características a impossibilidade de inclusão de todos os

indivíduos  na  economia  de  mercado,  visto  que  uma  parcela  de  “sobrantes”,  isto  é,  de

indivíduos para os quais não haverá “espaço” no sistema produtivo, funciona como elemento

de pressão para os que nele se inserem. Nas palavras de Marx:

a acumulação capitalista produz constantemente, em proporção a sua intensidade e a
sua  extensão,  uma população  operária  excessiva  para  as  necessidades  médias  de
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exploração do capital,  quer dizer,  uma população operária  excedente ou sobrante
(MARX, 2014, p. 533).

Ainda  segundo  Marx,  esse  excedente  de  mão  de  obra  é  formado  tanto  por

trabalhadores dispensados do sistema produtivo quanto por uma parcela de indivíduos que

sequer consegue alcançar um posto de trabalho. 

O excesso de trabalho dos operários ativos engrossa as fileiras de sua reserva ao
mesmo  tempo  em  que  a  pressão  que  esta  exerce  sobre  aqueles,  pelo  peso  da
concorrência, obriga os operários empregados a trabalhar ainda mais e a submeter-se
às imposições do capital (MARX, 2014, p. 538).

Sendo  essas  análises  verdadeiras,  é  possível  perceber  que  para  grande  parte  da

população (nesse caso, os não detentores do capital) caberá o ônus de encontrar e manter seus

postos  de  trabalho,  ainda  que  de  antemão  tenham conhecimento  de  que  não  existem em

número suficiente para atender a demanda da população. 

Em conformidade com isso, Trotsky (1939) afirma que 

O atual exército de desempregados já não pode ser considerado como um 'exército
de reserva',  pois sua massa fundamental  não pode ter mais esperança alguma de
voltar  a  empregar-se;  pelo  contrário,  está  destinada  a  ser  engrossada  por  uma
afluência constante de desempregados adicionais. A desintegração do capital trouxe
consigo  toda  uma  geração  de  jovens  que  nunca  teve  emprego  e  que  não  tem
esperança  alguma  de  conseguir.  Esta  nova  subclasse  entre  o  proletariado  e  o
semiproletariado está obrigada a viver à custa da sociedade (TROTSKY, 1939, p.
180). 

 Nesse  momento  é  importante  voltarmo-nos  para  alguns  aspectos  já  demonstrados  no

diagnóstico (produto 2 e resumido acima) acerca do território onde serão desenvolvidas essas

ações. Trata-se de uma área de vulnerabilidade social, com grande defasagem no tocante à

distribuição de bens e serviços públicos e infraestrutura. 

Levando em consideração o panorama já citado anteriormente, torna-se evidente a situação

de fragilidade a que estão expostos os jovens do território onde será desenvolvido o projeto.

Frente a um cenário de crise econômica, encontrar e manter postos de trabalho se torna, cada

vez mais, uma tarefa inglória.  Vale ressaltar  que esses jovens estão ainda marcados pelos

estereótipos vinculados às populações advindas da periferia dos grandes centros. 

Coelho  (1978)  afirma  que  o  processo  de  crescimento  das  cidades  (advindo  da

expansão do capitalismo) não alcançará a todos os indivíduos da mesma forma. Desse modo,

uma parcela da população acabará nas “margens” das áreas de inclusão (aqui denominadas

vulneráveis).  Segundo  o  autor,  na  sequência  é  possível  perceber  um  processo  de

criminalização dessas “margens”, visto que muitas práticas sociais vividas em determinadas

comunidades serão percebidas pelos habitantes das áreas de inclusão como “inconvenientes”

para  a  convivência  em  sociedade.  Assim,  hábitos,  vestimentas,  posturas  corporais,
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comportamentos sociais  e afins, compreendidos como “identificadores” dessas populações,

marcarão seus portadores, evidenciando o seu não pertencimento às áreas “nobres” do tecido

urbano. 

Inúmeras  pesquisas  têm  produzido  evidências  de  que  as  probabilidades  de  um
indivíduo receber tratamento discriminatório mais severo em qualquer destas etapas
não são distribuídas aleatoriamente. Um desses estudos mostra que o estereótipo do
homicida  (o  termo  correto  seria  assassino)  como  um  indivíduo  habituado  à
violência, à agressão física por questões triviais, à vida familiar desorganizada e à
racionalização da violência, afeta de maneira significativa as decisões dos tribunais
criminais,  sobretudo  quando  este  estereótipo  vem  recoberto  sob  a  forma  de
diagnóstico  clínico  para  orientação  do  processo;  e  como  o  estereótipo  combina
atributos de raça e classe social, são maiores as probabilidades de que indivíduos de
cor ou de status socioeconômico baixo sejam enquadrados no estereótipo e sofram
tratamento discriminatório mais severo. Em outros casos, a severidade dos tribunais
dependerá de se o indivíduo foi ou não mantido em prisão à espera de julgamento;
um período prévio de detenção constitui fator negativo pois supõe a presunção de
periculosidade, embora o fator relevante seja frequentemente a falta de recursos para
depositar  fiança  ou  para  contratar  defesa  competente.  Aparências  estereotipadas
influem na detenção e julgamento de pessoas envolvidas em pequenos furtos em
estabelecimentos  comerciais,  e  estereótipos  faciais  de  homicidas,  assaltantes  e
traidores  foram  identificados  como  fatores  que  influenciam  as  decisões  do  júri
(COELHO, 1978, p. 154).

O  autor  ressalta,  entretanto,  que  há  um  arbítrio  social  na  seleção  de  crimes  e

indivíduos  específicos,  dando  a  ele  um  caráter  de  maior  importância  e  periculosidade.

Assim,  determinados  atos  criminosos  serão  entendidos,  por  parte  do  sistema de  justiça,

como os alvos principais a serem combatidos, enquanto outros (como os crimes de colarinho

branco, por exemplo) são entendidos como de menor potencial ofensivo. 

Os crimes white collar são realmente crimes, e constituem efetivas violações da lei;
e a única coisa que os distingue dos crimes convencionais (crimes como o roubo) é
que não estão capitulados nos códigos penais. Em suma, a lei os considera como
comportamentos  ilegais,  mas não  como comportamentos  criminosos.  As pessoas
que os cometem não são normalmente presas por policiais uniformizados, raramente
são processadas nos tribunais criminais, e com toda probabilidade não vão para a
prisão. Isto é, não estão sujeitas aos rituais de degradação pelos quais passam os
criminosos convencionais. Entretanto, afirma Sutherland, os crimes white collar não
deixam de ser crimes apenas porque recebem nome diferente, ou porque a eles se
aplica um processo diferente de administração da lei (COELHO, 1978, p. 156). 

De forma a concluir suas reflexões, o autor afirma que o resultado disso é um processo

que,  em  primeiro  lugar,  coloca  uma  parcela  da  sociedade  à  margem  das  dinâmicas  de

desenvolvimento  econômico  social,  marginalizando-os,  e,  na  sequência,  atua  de  forma  a

reforçar mecanismos de criminalização de práticas sociais desenvolvidas por esses grupos. 

Mas, seja no caso da marginalização da criminalidade ou no da criminalização da
marginalidade, pouco importam os comportamentos efetivos. Em outros termos, não
importa muito o que o marginal realmente faz ou deixa de fazer, pois do momento
em  que  ele  é  estigmatizado  como  um  criminoso em  potencial  começam  a  ser
acionados  os  mecanismos  legais  (polícia,  tribunais, júris  e  autoridades
penitenciárias) que farão com que a profecia se auto-realize. E quando o marginal
efetivamente  comete  o  crime,  este deve  ser  tratado  apenas  como  uma  das
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variáveis que explicam a criminalização da marginalidade, não como o fenômeno a
ser explicado.
Evidentemente, o conteúdo político de todos estes mecanismos é iniludível, embora
tais  mecanismos  se  tornem mais  explícitos  no  conteúdo  das  leis  criminais  e  na
administração da justiça (ainda que a justiça seja, neste contexto, pouco mais que
uma  figura  de  retórica).  Creio  por  isso  que  a  associação  que  geralmente  se
estabelece  entre  marginalidade  e  criminalidade  seja  muito  mais  uma  reação  ou
resposta política à marginalidade do que uma preocupação social com as causas da
criminalidade.  O sistema  de  dominação  de  umas  classes  sobre  outras  não  pode
dispensar os roteiros típicos, nem permitir que sejam desempenhados aleatoriamente
por qualquer tipo social. Por isso, as leis são formuladas por determinadas classes e
não por outras (COELHO, 1978, p. 159).

Assim, o público-alvo ao qual se destina o projeto em questão, já sujeitos a maiores

dificuldades por serem jovens em busca de inserção em um mercado de trabalho cada vez

mais concorrido, terá, além disso, de enfrentar as marcas advindas de sua origem social, visto

que são jovens e periféricos. 

Um  outro  motivo  de  discriminação  é  o  estigma  de  morar  na  periferia,  que  é
associada com miséria, violência e criminalidade. Assim, o local de moradia, por si
só,  é  um  fator  de  exclusão  no  trabalho  e  na  escola.  Tais  discriminações  são
reforçadas não aceitarem, os adultos e a mídia, uma maneira de vestir que é peculiar
não  somente  a  esses  jovens,  os  pobres,  mas  que  no  seu  caso  codifica-os
negativamente:
Na verdade,  a  mídia acaba criando uma resistência  da sociedade para com os
jovens de periferia. Cria um paradigma em que esse jovem é qualificado como um
marginal  por  não  ter  condição  social  de  andar  bem-arrumado.  Então  a  sua
pequena tatuagem, o seu short,  o seu brinco,  a sua condição de ser negro, por
exemplo, já há uma discriminação terrível, que se torna muitas vezes um critério de
avaliação, se o jovem é bandido ou não (Entrevista com coordenador de projeto)
A  percepção  sobre  determinados  bairros,  como  violentos,  leva  a  exclusões
imediatas,  fechando  também as  possibilidades  de trabalho.  A distinção entre  ser
honesto  ou  marginal  é  simplificada  e  está  relacionada  ao  local  de  moradia,  de
maneira que uma sociedade excludente classifica como “marginais” os pobres:
Eu já botei vários currículos em lojas. Em uma, o gerente mandou me chamar. Eu
disse que morava aqui no bairro, que eu estava fazendo o 1º ano. Um dos pretextos
dele para não me colocar foi porque eu era do 1º ano. Eu sabia que ele não queria
que eu trabalhasse lá porque eu disse que era do bairro. A discriminação é muito
grande e injusta porque não existe só marginal, existe gente honesta até demais, e
pessoas  que  gostam  de  zelar  pela  sua  cultura.  (Grupo  focal  com  jovens)
(ABRAMOVAY, 2002, p. 158).

As violências às quais eles estão expostos passam pela estereotipia criada e sustentada

no e pelo imaginário social, e inclusive, também acionada pelas forças de segurança pública: 

A arbitrária adjetivação negativa de certos usos sociais, tais como tatuagens, modo
de se vestir, tipo de corte e coloração de cabelos, para incutir a condição de suspeito,
constitui um fenômeno recorrente nas polícias do Brasil (...). A partir desse precário
referencial,  qualquer  pessoa  que  não  se  enquadre  na  concepção  de  normalidade
concebida  pelo  policial  e  seja  considerada,  por  ele,  em desconformidade  com a
paisagem na qual se encontra,  poderá ser considerada suspeita e, nessa condição,
passar pelos constrangimentos de uma busca pessoal em público.
A estratégia de tentar detectar supostos indícios de anormalidade, seja nos lugares,
nas situações ou nas pessoas, como forma de evitar a prática de delitos, apoia-se em
pressupostos subjetivos e absolutamente questionáveis, porquanto anormalidade ou
diferença são noções imprecisas, e não necessariamente sinônimas de criminalidade
ou de delinquência. É conveniente ressaltar que a noção de normalidade é ideológica
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e  culturalmente  condicionada,  pois  comporta  uma  multiplicidade  infindável  de
nuances  (Foucault,  1987,  1994).  Assim,  a  construção  da  suspeição  constitui  um
processo gestado fundamentalmente na mente daquele que suspeita e naquilo que
considera ser seu conhecimento, não tendo, portanto, respaldo seguro na realidade
(SOUZA; REIS, 2014, p. 130-1).

Dessa maneira, pressionados por uma marca social que determina locais e espaços a

serem ou não ocupados, esses jovens acabam por não encontrar caminhos de acesso ao mundo

do trabalho formal e da economia de mercado, ficando restritos às possibilidades,  em sua

maior parte, precarizadas. Associados a hábitos inconvenientes e/ou à criminalidade, restritos

à  informalidade  e  postos  sob  suspeição  por  serem  jovens,  eles  acabam,  muitas  vezes,

repetindo o ciclo que os mantém às margens da sociedade e realimentando o imaginário social

que os aponta como indesejáveis e inaptos ao convívio social. 

Constrangidos por um sistema que os quer como “sobrantes” e, muitas vezes, sem

alternativas  para  se  desvincular  do  papel  prenunciado  a  eles,  esses  jovens  acabam,

frequentemente,  identificando-se com esse papel.  Não estar inserido e ainda ser entendido

como alguém sem as capacidades necessárias, para além de um problema econômico, provoca

nos indivíduos questões psicológicas e morais, atuando de forma perversa nas comunidades e

enfraquecendo ainda mais a já frágil crença nas instituições e na capacidade do bem-estar

alcançar a todos. É nesse cenário que com frequência o tráfico e outros ilícitos podem surgir

como opções, principalmente porque se vendem como uma forma rápida de “ganhar dinheiro

fácil”.  Desse  modo,  aos  poucos  cooptados,  os  jovens  substituem  em  seu  imaginário  o

tradicional mundo do trabalho pela imaginação de uma luxuosa carreira criminal. Contudo,

vale ressaltar, como bem nos ensina Zaluar (2004), esse processo não se dá de forma tranquila

e pacífica, pois “não se podem ignorar os diferentes juízos feitos a respeito de tais carreiras

pelos vizinhos e parentes desses jovens, nem as dúvidas e conflitos interiores deles próprios,

que estão longe de pensar consensualmente” (ZALUAR, 2004, p. 59). 

A autora afirma ainda que o atual panorama das comunidades periféricas é bastante

diferente do que fora habitado pela “malandragem”, idealizada no imaginário de muitos. Para

ela, agora as relações de poder que circundam esses novos espaços têm outra configuração. 

Além  do  mais,  há  que  considerar,  no  plano  objetivo,  os  furtos  e  roubos  de
automóveis, rádios, toca-fitas, eletrodomésticos, jóias e dólares, que apontam para
mecanismos e dinâmicas além do que o senso comum deixa perceber. Se tais objetos
não  são  roubados  para  consumo  próprio,  entram  na  circulação  de  mercadorias,
característica  do  mundo capitalista.  Seguem os  canais  não-oficiais,  clandestinos,
vistos  romanticamente  como  opostos  ao  “sistema”,  mas  servindo  ao  mesmo
demônio da acumulação infindável e da obtenção de lucro desmesurado.
No esquema de extorsão, de favores e dívidas contraídas com traficantes, os jovens
que começam como usuários de drogas são levados a roubar, assaltar e às vezes até
matar para pagar aqueles que os ameaçam de morte, caso não consigam saldar a
dívida  e  manter  o  respeito.  Com  seus  patrões,  aprendem  a  se  comportar  com
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violência,  portando armas de fogo e praticando assaltos. Muitos deles acabam se
tornando membros de quadrilhas, seja para pagar dívidas, seja para se sentir mais
forte diante dos inimigos criados, seja para intimidar vítimas e para se impor aos
policiais,  afundando cada  vez  mais  nesse círculo que entendem ser  praticamente
interminável e inescapável.
Na  atividade  altamente  rendosa  do  tráfico  no  atacado,  empresários,  fazendeiros,
negociantes e banqueiros com vínculos transnacionais comandam o investimento, a
produção,  a  comercialização  e  a  lavagem  de  dinheiro.  No  varejo,  pequenos
traficantes  (os  únicos  presos  e  identificados  publicamente)  realizam  lucros
extraordinários,  podendo  o  “dono  da  boca”  quintuplicar  o  que  pagou  pela
mercadoria,  seguido pelo gerente e o vapor, que também recebem percentuais do
“movimento”. Aviões e olheiros não têm ganho certo, podendo alguns receber bem
mais do que operários da construção civil, mas sem nenhum dos direitos destes nem
percentual de insalubridade pelo risco de vida que correm. O mesmo acontece na
venda, à luz do dia e em plena rua,  de mercadorias roubadas,  contrabandeadas e
pirateadas. Entender como o ilícito e o ilegal, comandados por ricos negociantes, se
enraizaram no setor informal para comandar um exército de empregados e sócios
menores são fundamentais (ZALUAR, 2004, p. 59).

Por isso, todos os mecanismos e ferramentas possíveis para o fortalecimento dos laços

sociais  solidários  em  tais  comunidades  precisam  ser  incentivados  e  reforçados  a  fim  de

reafirmar  às suas populações,  de forma veemente,  que elas são compostas  por indivíduos

capazes, e que superar os estereótipos a elas vinculados é um trabalho da comunidade, mas

também da sociedade como um todo. 

Nesse  sentido,  o  projeto,  com  suas  práticas  de  inserção  social,  busca  fornecer

ferramentas importantes no processo de reforço da solidariedade, cooperação e tolerância nas

comunidades.  Por meio de ações que visam o fortalecimento dos laços sociais e atuam na

busca de modos pacíficos de soluções para os conflitos advindos da convivência cotidiana

entre indivíduos diferentes, as práticas reforçam a construção de comunidades inclusivas, que

são capazes demonstrar, aos seus próprios jovens, ser um lugar de acolhimento apropriado

para um desenvolvimento promissor. 

É importante ressaltar que todas as comunidades têm um imenso potencial de produzir

narrativas  sobre  suas  próprias  histórias,  representações,  imagens,  memórias  e  trajetórias

formativas que falam acerca do ser e estar e do pertencimento àquelas territorialidades. Esses

elementos precisam, em muitos momentos, ser realimentados de forma a recuperar para esses

coletivos seus projetos de sociedade, seus anseios e projetos como coletivo. 

Partindo do exposto acima, a equipe do projeto definiu que as oficinas desenvolvidas

deveriam se pautar em alguns eixos norteadores para suas ações. O primeiro deles diz respeito

à  busca  da construção coletiva  de  ferramentas  voltadas  à  operacionalização de atividades

capazes de servirem de suporte na procura de alternativas econômicas na própria comunidade.

Porém,  para  além  disso,  procurarão  despertar  as  habilidades  necessárias  para  as  novas

possibilidades de ser e estar no mundo. O segundo ponto refere-se ao desenvolvimento na
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comunidade  de  práticas  que,  sejam  voltadas  à  mediação  e  solução  pacífica  de  conflitos

advindos,  como  já  dissemos,  da  convivência  cotidiana  entre  pessoas  diferentes  em  um

território marcado pela vulnerabilidade. 

Interessante ressaltar  ainda que as propostas  de oficinas  desenvolvidas  pelo  Tô de

Boa! terão  como  marca  identitária  a  participação  da  construção  coletiva  de  saberes  e

conhecimentos. Constituídos, em sua maioria, pelas vivências cotidianas desses sujeitos em

suas comunidades, os conhecimentos e saberes locais espelham leituras de mundo, aspirações

e projetos de vida, que precisam, necessariamente, dialogar com os conteúdos trabalhados nas

oficinas  pretendidas  pelo  projeto.  Adotando  essa  prática,  pretende-se  possibilitar  o

desenvolvimento de um conhecimento social que, engajado, se apresente como base para as

transformações pretendidas pela comunidade para a própria comunidade. 

3.6 Organização da unidade de atendimento do projeto

Para efetivar o atendimento aos jovens moradores do Sabará, a Guayí estabeleceu uma

unidade de atendimento, situada em uma sala na sede administrativa do Centro de Assistência

Social  Divina  Misericórdia  (CASDM),  ONG  fundada  em  1983  e  administrada  pela

congregação das Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. O CASDM possui quatro

núcleos  na  região  do  Sabará,  onde  presta  serviço  psicossocial  e  assistencial  ao  público

infanto-juvenil e pessoas idosas. A unidade foi escolhida para abrigar este projeto-piloto pela

boa localização dentro do Território, por contar com infraestrutura e instalações adequadas às

atividades administrativas, aos atendimentos individuais e à realização de oficinas (contando

com sala  de  música,  de  informática,  área  de  lazer  ampla  e  uma  padaria  comunitária)  e,

também, por ser um ponto de referência para a comunidade. 

A  instalação  da  Unidade  de  Atendimento  do  Tô  de  Boa! se  completa  com  a

apresentação  dessa  Proposta  Pedagógica,  que  visa  transformar  esse  ambiente  em  espaço

pedagógico  de  acolhimento  da  juventude  do  Sabará  onde  suas  demandas  possam  ser

recepcionadas e encaminhadas. Para efetivar isso, antes é necessário superar alguns desafios,

a  começar  pelo  funcionamento  descentralizado  que  foi  se  desenhando  ao  longo  do

desenvolvimento do projeto. Esse funcionamento prevê a realização das seguintes atividades

pertinentes à execução do projeto: 

1) Comunicação e divulgação dos serviços ofertados; 

2) a inscrição nas oficinas; 

3) os atendimentos individuais; 
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4) a mediação de conflito;

5) as reuniões dos Grupo Gestor Comunitário e outras atividades comunitárias; 

6) a aplicação dos instrumentos de pesquisa, monitoramento e avaliação.

Para  o  desenvolvimento  de  tais  ações  o  projeto  conta  com  acordos  de  parcerias

firmados, focados no compartilhamento dos espaços e na atuação em rede. 

Figura 7 - Fluxograma das atividades, ocupação dos espaços e parcerias

3.7 Espaços Tô de Boa!
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Outro  desafio  deste  PPP  é  atribuir  um  caráter  pedagógico  ao  funcionamento  da

Unidade de Atendimento Tô de Boa!, isto é, torná-lo um ambiente formativo, onde o acesso

aos saberes não se limita à participação nas oficinas, mas possa acontecer por outros meios e

transitar por outros espaços.

 Cantinho Tô de Boa!: idealmente, a Unidade de Atendimento Tô de Boa! deveria ser

um  “ambiente  jovem”  —  tanto  na  sua  configuração  quanto  nas  relações  ali

estabelecidas. Não sendo possível adaptá-lo a esse propósito, devido às suas funções

administrativas,  uma possibilidade  é  criar  o  “Cantinho  Tô de Boa!”,  um ambiente

agradável  com almofadas,  livros,  música,  materiais  informativos,  cartazes  e  outros

itens que promovam a interação, a convivência e o vínculo do público com o espaço. 

A presença e o convívio dos jovens neste espaço devem ser organizados e pactuados a

partir de “combinados” entre direção do CASDM e equipe Tô de Boa!.

 Roda de conversa: atividade coletiva realizada pela equipe do projeto com grupos de

jovens e adolescentes cadastrados no Tô de Boa!, com o objetivo de discutir assuntos

escolhidos por eles e aprofundar temas transversais abordados nas oficinas. Atividade

realizada na Unidade de Atendimento, a cada 15 dias, em horário a ser definido.

 Mediação de conflito: atividade realizada  sempre que se verificar  situações  como

rivalidade entre grupos e indivíduos no desenvolvimento das atividades do projeto;

discriminação de gênero, raça, sexualidade ou qualquer expressão de intolerância com

as diferenças; bullying; a busca de autoafirmação pessoal através da desqualificação

do  outro;  resistências  às  regras  de  convivência  dos  espaços  pedagógicos;

desentendimentos e brigas; uso de linguagem violenta para humilhar outrem; conflitos

de interesses; perdas ou danos ao patrimônio do projeto; assédio sexual; uso indevido

dos  espaços  e  dos  bens;  necessidade  de  se  chegar  a  consensos;  necessidades  de

mudanças no andamento do projeto; situação de injustiça e violência vivenciadas nos

equipamentos  públicos;  e  outras  a  serem  definidas.  Caberá  à  equipe  Tô  de  Boa!

monitorar  o  desenvolvimento  das  atividades  do  projeto,  registrar  as  situações

conflituosas  e  chamar  as  partes  envolvidas  para  conversar  sempre  que  julgar

necessário.  Esse processo poderá ocorrer imediata  ou posteriormente  aos conflitos,

que devem ser tratados como algo inerente às relações humanas e uma oportunidade

de aprendizado.

3.8 Outras propostas de ocupação do espaço da Unidade Tô de Boa!



34

Ao se constituir em um espaço pedagógico, a Unidade de Atendimento não pode ser

pensada unicamente pela perspectiva administrativa, sendo imprescindível que seja ocupado

por relações sociais da equipe Tô de Boa! com os jovens, da Equipe CASDM com os jovens,

dos jovens entre si e dos jovens com o espaço. Tornar esse ambiente acessível à juventude

potencializará as trocas de experiências e saberes, as relações comunitárias e a continuidade

dos vínculos. Para além de gerar receptividade no âmbito da unidade, o desafio do projeto Tô

de  Boa! é  fazê-lo  nos  equipamentos  públicos  do  território,  junto  às  entidades  não

governamentais ou ao conjunto da comunidade. Nessa perspectiva, o trânsito do projeto por

diferentes espaços do território pode facilitar a comunicabilidade e trazer à pauta as demandas

específicas  da  juventude  de  maneira  a  mobilizar  as  redes  públicas  e  sociocomunitárias

presentes no Sabará.

3.9 Atuação em rede

Na expectativa de agregar diferentes setores e agentes em torno da efetivação do Tô de

Boa!, este PPP apresenta uma proposta de atuação em rede, identificando, primeiramente, os

componentes dessas redes e, em seguida, a especificação dos serviços disponíveis para os

jovens e adolescentes do território, e propondo os fluxos de atendimento e encaminhamento a

serem estabelecidos a partir do contato dos jovens com o Tô de Boa!.

Neste ponto, convém definir os termos. Ora, o conceito de rede é bastante polissêmico

e pode se referir  aos mais diversos tipos de vínculos,  articulações e conexões,  sejam elas

parentais,  afetivas,  sociais,  culturais,  legais-institucionais,  políticas ou qualquer vínculo ou

entrelaçamento estabelecido entre indivíduos, organizações, instituições, espaços e assim por

diante. 

No território do Sabará não é diferente. Verifica-se a existência de diferentes tipos de

redes. Devido ao tempo de execução deste projeto, a prioridade é articular-se com duas redes

em específico:

1)   a rede de serviços sociocomunitários agenciada por entidades como o Centro de

Ação  Social  Divina  Misericórdia  (CASDM),  parceiro  do  Projeto;  as  Igrejas,  as

Associações de Moradores, os clubes e amigos do Bairro,  e outras entidades que

ofereçam  serviços  assistenciais  na  ausência  do  poder  público  (como  ocorre  nas

ocupações  irregulares).  Em geral,  essa  rede  opera  através  do  trabalho  individual

voluntário e dos mutirões para autoconstrução e autofinanciamento. Derivam dessas

ações as moradias e sedes improvisadas, as hortas comunitárias, as alternativas de
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geração  de  renda  e  as  atividades  educativas,  culturais,  de  esporte  e  lazer  para

comunidade. São atuações financiadas por eventos comunitários, doações, filantropia

e outras formas de autogestão  (às  vezes  precárias).  Trata-se de uma atuação que

complementa a das outras redes.

2)   as  redes  setoriais  públicas  estruturadas  a  partir  dos  espaços  e  serviços  públicos

voltados  à  prestação  de  serviços  básicos  à  população.  Em  regra,  são  ações

regulamentadas  por  leis,  protocolos  e  agenda pública.  No Sabará,  essas  redes  se

articulam de maneira setorial, conectando os equipamentos e serviços de saúde, de

educação, assistência social, segurança pública, entre outros.

O mapeamento respectivo aos componentes da rede sociocomunitária da região do

Sabará identifica a existência dos seguintes equipamentos e serviços:

a) Centro de Assistência Social Divina Misericórdia (CASDM). Uma Organização

Não-Governamental,  sem  fins  lucrativos,  ligada  à  Igreja  Católica,  que  presta  serviços  à

comunidade  na  área  da  Assistência  Social  atendendo  250  crianças  e  adolescentes,  e  150

idosos.

Infraestrutura:  1  sede administrativa,  4  centros  de atendimentos  localizados  em diferentes

regiões do CIC, além de espaços pedagógicos,  de convivência e para prática de esporte e

atividades culturais (quadra poliesportiva, campo de futebol, salões e anfiteatro).

Recursos humanos: possui equipe de profissionais para limpeza e manutenção, para funções

administrativas e técnicas, todos remunerados, e equipe técnica com formação superior nas

áreas de assistência social, pedagogia e psicologia.

Uso do espaço: diário, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Financiamento: Filantropia, privado e público estatal.

Telefone: (41) 3249-6739

E-mail: comunic@casdm.org.br

b) Associação de Moradores Moradias Sabará. Espaço comunitário localizado na

Vila Sabará,  que realiza projetos socioculturais  gratuitos,  com foco na cultura e nas artes

como meio de mobilização comunitária.

Infraestrutura: 1 sede com biblioteca comunitária e espaço para atividades coletivas.

Recursos humanos: trabalho voluntário realizado pelos membros da gestão da associação e

demais moradores da comunidade.

mailto:comunic@casdm.org.br
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Uso do espaço: intermitente, de acordo com a programação.

Financiamento: autofinanciamento coletivo e parcerias.

Telefone: não identificado

E-mail: moradiassabara1@gmail.com

c) Associação de Moradores 29 de Março, localizada na ocupação Dona Cida, atua

com arrecadação e distribuição de alimentos, atividades educacionais, esportivas e culturais

gratuitas, com atuação política voltada aos problemas habitacionais da região.

Infraestrutura: 1 sede com biblioteca comunitária, laboratório de informática, fornecimento de

água e espaço para atividades coletivas.

Recursos humanos: trabalho voluntário realizado pelos membros da gestão da associação, por

estudantes de projetos de extensão universitária e pela comunidade.

Uso do espaço: intermitente, de acordo com a programação da associação.

Financiamento: filantropia, parcerias com ONGs e instituições privadas, e autofinanciamento

coletivo.

Telefone: (41) 99644-0839

E-mail: comunidade29resiste@gmail.com 

d) Associação de Moradores Nova Primavera,  localizada na ocupação Nova Primavera,

atua  na  defesa  dos  direitos  sociais,  atividades  culturais  e  artísticas,  com atuação  política

habitacional da região.

Infraestrutura: 1 sede com espaço para atividades coletivas.

Recursos humanos: trabalho voluntário realizado pelos membros da gestão da associação, por

estudantes de projetos de extensão universitária e pela comunidade.

Uso do espaço: intermitente, de acordo com a programação da associação.

Financiamento: filantropia, parcerias com ONGs e instituições privadas, e autofinanciamento

coletivo.

Telefone: (41) 99644-9254

E-mail: vanessak20rogrigues@gmail.com

e) Associação de Moradores Nova Tiradentes, localizada na ocupação Vila Tiradentes, atua

na defesa dos direitos sociais.

Infraestrutura: 1 sede com espaço para atividades coletivas.

mailto:vanessak20rogrigues@gmail.com
mailto:comunidade29resiste@gmail.com
mailto:moradiassabara1@gmail.com
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Recursos humanos: trabalho voluntário  realizado pelos  membros da gestão da associação,

ONGs e por pessoas da comunidade.

Uso do espaço: intermitente, de acordo com a programação da associação.

Financiamento: parcerias com ONGs e instituições privadas, e autofinanciamento coletivo.

Telefone: (41) 99640-4482

E-mail: contato@fetespar.org.br

f) Comunidade Nossa Senhora da Aparecida, localizada na Vila Sabará, atua em atividades

religiosas e de caridade.

Infraestrutura: 1 edificação, com salão com capacidade para 200 pessoas, cozinha equipada, 5

salas de aulas e estacionamento.

Recursos humanos: trabalho voluntário realizado pelos membros da gestão da comissão e da

comunidade religiosa. 

Uso do espaço: intermitente, de acordo com a programação da capela.

Financiamento: autofinanciamento coletivo.

Telefone: não consta

E-mail: não consta

g) ONG Anjos, localizada na Vila São Miguel, é uma entidade religiosa que atua junto a

egressos do sistema prisional e dependentes químicos através de projetos profissionalizantes,

serviços de assistência social, habilitação e reabilitação com foco na reinserção profissional e

inclusão social.

Infraestrutura: 1 edificação, com salão com capacidade para 200 pessoas.

Recursos humanos: trabalho voluntário realizado pelos membros da ONG e equipe técnica

profissional. 

Uso do espaço: intermitente, de acordo com a programação da ONG.

Financiamento: autofinanciamento coletivo.

Telefone: (41) 998118368

E-mail: e.liztratz@gmail.com

Quanto  à  rede  dos  equipamentos  e  serviços  públicos  voltados  ao  atendimento  da

população do território, há a seguinte capacidade técnica instalada:

mailto:e.liztratz@gmail.com
mailto:contato@fetespar.org.br
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a) O Centro de Referência  de Assistência Social.  O CRAS Corbélia  atende aos

moradores residentes na área das Moradias Sabará, Corbélia, nas ocupações Nova Primavera,

29 de Março, Tiradentes e Dona Cida. Esse equipamento dispõe de ações socioeducativas, de

serviços  como  Cadastro  Único  da  Assistência  Social  (CadUnico),  de  convivência  e

fortalecimento de vínculos.

Recursos  humanos:  possui  equipe  técnica  multidisciplinar  com  formação  superior  em

diferentes áreas.

Atendimento: diário, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Órgão responsável: Núcleo Regional CIC.

Telefone: (41) 3332-1999/ (41) 98778-2519

E-mail: crascorbelia@curitiba.pr.gov.br

b) Liceu de Ofícios Cândido Portinari, que oferece cursos gratuitos de qualificação

profissional na área industrial, de serviços e informática para pessoas a partir de 14 anos, com

prioridade para as pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social. Além disso, oferece

cursos em diversas áreas com foco na orientação profissional, palestras, oficinas e formação

técnica. 

Recursos  humanos:  possui  equipe  técnica  multidisciplinar  com  formação  superior  em

diferentes áreas.

Atendimento: diário, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.

Órgão responsável: Regional do CIC.

Telefone do Liceu: (41) 3314-5206

E-mail: liceuportinari@fas.curitiba.pr.gov.br

  

c)  Centro  de  Referência  Especializado  de  Assistência  Social.  O  CREAS  CIC

oferece atendimento às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade pessoal e social

ou  situação  que  requer  atendimento  personalizado  e  continuado,  que  exige  intervenções

especializadas,  desde a escuta,  feita por profissionais da Fundação de Ação Social,  até os

encaminhamentos para a rede de proteção social e o sistema de garantia de direitos.

Recursos  humanos:  possui  equipe  técnica  multidisciplinar  com  formação  superior  em

diferentes áreas.

Atendimento: diário, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.

Órgão responsável: Diretoria de Proteção Social Especial (contato 41 3347-1329 e  41 3347-

1848). 

mailto:liceuportinari@fas.curitiba.pr.gov.br
mailto:crascorbelia@curitiba.pr.gov.br
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Telefone do CREAS CIC: (41) 3327-5723

E-mail: creascic@curitiba.pr.gov.br 

 

d)  Centros  de  Atenção  Psicossocial.  O  CAPS  CIC  é  o  equipamento  que  faz

atendimento voltado à saúde mental da região do Sabará, ao serviço de atenção psicossocial,

ao controle do tabagismo e ao uso de álcool e drogas.

Recursos humanos: possui equipe técnica multidisciplinar composta por 7 médicos clínicos, 5

psicólogos  clínicos,  3  terapeutas  ocupacionais,  3  assistentes  sociais,  3  enfermeiros,  2

assistentes administrativos, 2 técnicos de enfermagem e 2 médicos psiquiatras.

Atendimento: diário, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Órgão responsável: Regional Portão.

Telefone do CAPS CIC: (41) 3285-1126

E-mail: não consta

e)  Unidade de Saúde do Sabará,  que realiza  atendimentos  de saúde básica  e  de

média complexidade. 

Recursos  humanos:  possui  equipe  técnica  multidisciplinar  composta  por  médicos,

enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes de saúde.

Atendimento: diário, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Órgão responsável: Regional CIC.

Telefone da Unidade Mista de Saúde: (41) 3314-5202

E-mail: não consta

 

f) Colégio Estadual Eurides Brandão, equipamento público de educação básica.

Recursos  humanos:  possui  equipe  de  apoio,  equipe  técnica  administrativa  e  equipe

pedagógica.

Atendimento: diário, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

Órgão responsável: Secretaria de Estado da Educação. 

Telefone do colégio: (41) 3249-4443

E-mail: não consta

g) Programa Carretas do Conhecimento, que oferece cursos profissionalizantes para

maiores de 18 anos em diferentes áreas.

mailto:creascic@curitiba.pr.gov.br
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Recursos  humanos:  possui  equipe  de  apoio,  equipe  técnica  administrativa  e  equipe

pedagógica.

Atendimento: diário, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h e das 18h às 22h.

Órgão responsável: Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Estado do Paraná.

Telefone: não consta

E-mail: não consta

h) Clube da gente, que oferta atividades esportivas e artísticas gratuitas para todas as

idades. 

Recursos humanos: possui equipe técnica administrativa e educadores.

Atendimento: diário, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Órgão responsável: Regional CIC.

Telefone do Clube da gente: (41) 3229-4310 / 3229-4722

E-mail: nucleosmeljcic@curitiba.pr.gov.br

i) Fórum de Justiça da CIC. O Fórum conta com atendimento da Vara de Família e

Sucessões, Infância e Juventude, Juizado Especial Cível, Juizado Especial Criminal, Centro

Judiciário e Defensoria Pública. Além disso, dispõe de uma sala para a Polícia Militar, outra

para a Ordem dos Advogados do Brasil, e também para o Núcleo de Práticas Jurídicas. O

Fórum realiza atividades com universidades na perspectiva de facilitar o acesso à justiça e

promover  conciliação  e  mediação  de  conflitos.  Ademais,  por  meio  do  Programa

Interdisciplinar de Solução de Conflitos, estudantes de Psicologia e Direito contribuem em

casos de disputa de guarda. Através do Programa Justiça Comunitária, o Fórum atua também

nos eixos de educação para os Direitos, animação das redes sociais (por meio de contatos com

instituições locais) e mediação de conflitos, visando à integração do Poder Judiciário com a

sociedade civil.

Recursos humanos: equipe técnica, equipe jurídica e equipe multidisciplinar de mediação de

conflito e justiça comunitária.

Atendimento: diário, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

Órgão responsável: Tribunal de Justiça.

Telefone da Promotoria MPPR: (41) 3229-2647

Telefone do TJPR: (41) 3312-5350

Telefone da AOB: (41) 3249-2315

E-mail: curitiba.cidadeindustrial@mppr.mp.br

mailto:curitiba.cidadeindustrial@mppr.mp.br
mailto:nucleosmeljcic@curitiba.pr.gov.br
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j) Conselho Tutelar CIC. O Conselho conta com um colegiado de conselheiros que

atende casos de violação do ECA na região do CIC.

Recursos humanos: equipe administrativa e conselheiros tutelares.

Atendimento: diário, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Órgão responsável: Regional CIC.

Telefone do Conselho Tutelar: (41) 3221-2909

E-mail: ctcic@curitiba.pr.gov.br

 

3.10 Tô de boa! nas redes

Planeja-se que o projeto Tô de Boa! se insira nestas redes de duas maneiras: 1) através

da celebração de parcerias  para o compartilhamento  de espaço,  a  realização de ações  em

conjunto e a participação em espaços decisórios comuns (como Grupo Gestor Comunitário e o

Grupo Gestor Interfederativo); 2) através do levantamento e encaminhamento de demandas

não atendidas pelo projeto aos espaços onde possam ser acolhidas e tratadas devidamente.

Quadro 2 - Quadro de inserção do Tô de boa! nas redes

RELAÇÃO COM PROJETO TÔ DE BOA!

INSTITUIÇÃO PARCERIA

PARA ATUAÇÃO NA
REDE

GERAÇÃO DE DEMANDA

PARA REDE

Centro de Assistência
Social Divina
Misericórdia

(CASDM)

·Para o compartilhamento de
espaço para atividades

administrativas e oferta de
oficinas;

· Para a governança do projeto
com possibilidade de parcerias
na formação do Grupo Gestor

Comunitário.

· Encaminhamento de jovens para atendimento
psicológico.

Associação de
Moradores Moradias

Sabará

· Para realização da divulgação
das oficinas, realização de

inscrição;

· Para compartilhamento de

mailto:ctcic@curitiba.pr.gov.br
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espaço para atividades do
projeto;

· Para governança do projeto
com possibilidade de parcerias
na formação do Grupo Gestor

Comunitário.

Associação de
Moradores 29 de

Março

Associação de
Moradores Nova

Primavera

Associação de
Moradores Nova

Tiradentes

Comunidade Nossa
Senhora da Aparecida

ONG Anjos ·Encaminhamento de jovens usuários de drogas;

·Encaminhamento de egressos do sistema
prisional.

O Centro de
Referência de

Assistência Social -
CRAS Corbélia

· Para realização da divulgação
das oficinas, realização de

inscrição;

·Na governança do projeto com
possibilidade de parcerias na
formação do Grupo Gestor

Comunitário.

·Encaminhamento de jovens e adolescente em
situação de vulnerabilidade, sem inscrição no

Cadastro Único, que se enquadram nos requisitos
para receber Auxilio Brasil ou Beneficiários do
Benefício de Prestação Continuada (BPC), mas

não recebem.
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Liceu de Ofícios
Cândido Portinari

· Para realização da divulgação
das oficinas, realização de

inscrição.

· No compartilhamento de
espaço para atividades do

projeto;

· Na governança do projeto
com possibilidade de parcerias
na formação do Grupo Gestor

Comunitário.

· Encaminhamento de jovens e adolescentes em
busca de capacitação profissional.

Centro de Referência
Especializado de

Assistência Social -
CREAS CIC

 

· Encaminhamento de adolescentes usuários de
drogas, vítimas de exploração sexual, famílias

vítimas de violência e jovens em liberdade
assistida ou egressos do sistema prisional em

processo de reintegração social.

Centros de Atenção
Psicossocial - CAPS

CIC
 

·  Para realização de atividades
com foco na prevenção do uso

de álcool, cigarro e outras
drogas,  atenção à saúde mental

e autocuidado.

Unidade de Saúde do
Sabará

 

·  Para realização de divulgação
das inscrições;

·  Para realização de atividades
com foco saúde reprodutiva,

uso de álcool, cigarro e outras
drogas e autocuidado.

Colégio Estadual
Eurides Brandão

 

· Para realização de divulgação
das inscrições;

· Para realização de oficinas;

· Para participação no Grupo
Gestor Comunitário.

· Encaminhamento de jovens que não concluíram
os Ensinos Fundamental e Médio.
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Carretas do
Conhecimento

· Encaminhamento de jovens para cursos
profissionalizantes de Panificação; Instalações
Elétricas; Confecção; Mecânica Automotiva;

Manutenção de Motocicletas; Eletricidade
Automotiva; Mecânica Industrial; Refrigeração

Residencial; Automação industrial e Informática.

Clube da gente

 

·  Para realização de divulgação
das inscrições.

·  Encaminhamento de jovens para realização de
atividades como ballet, capoeira,

condicionamento físico, dança do ventre, futebol,
ginástica, hidroginástica, jiu-jitsu, muay tay,

natação, ritmos e taekwondo.

Fórum de Justiça da
CIC

· Para realização de atividades
educativas e de mediação de

conflito.

· Encaminhamento de denúncias de violação de
direitos.

Conselho Tutelar CIC ·Encaminhamento de denúncias de
descumprimento do ECA

Essas  parcerias  devem ocorrer  a  partir  de reuniões  da equipe  Tô de Boa! com os

agentes  das  entidades  não  governamentais  e  agentes  públicos,  priorizando  as  relações

territoriais (diretamente estabelecidas nos equipamentos e serviços públicos do Sabará) com a

Regional do CIC e com acordos estabelecidos a partir dos diálogos desenvolvidos no âmbito

do Grupo Gestor Comunitário.

Os  fluxos  de  encaminhamento  a  serem estabelecidos  a  partir  do  atendimento  dos

jovens pela equipe  Tô de Boa! devem variar de acordo com os casos. Encaminhamentos de

caráter protetivos, respectivos à violação de direitos, exigem uma postura de acolhimento por

parte equipe, não sendo sua função investigá-lo. Em situações que envolvam menores de 18

anos, essa função é do Conselho Tutelar, da Vara da Infância e Juventude. Quando a vítima

for  maior  de  idade,  cabe  ao  Ministério  Público  e  à  Polícia  fazê-lo.  À equipe  compete  a
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notificação dos casos de violação de direitos através dos canais disponíveis, preferencialmente

com a autorização e a participação do denunciante.

Nas situações relativas ao acesso aos serviços e oportunidades oferecidos pelas redes,

a atuação do  Tô de Boa! adquire caráter de “balcão de informações”,  com o propósito de

comunicar  ao  público  atendido  o  modo  como  proceder,  fazendo-se  fundamental  a

comunicação permanente com as redes para aproximar o público do projeto dos serviços que

deseja acessar.

Todos  os  outros  encaminhamentos  efetivados  pelo  projeto  terão  como  praxe  a

utilização  dos  protocolos  já  institucionalizados  nas  entidades  parceiras,  levando  em

consideração a segurança e integridade dos indivíduos atendidos pelo projeto, bem como de

seus familiares e afins. 

3.11 Atendimento Tô de boa!

A dinâmica de atendimento do projeto ainda se encontra em processo de construção. A

equipe tem como proposta discutir e construir um protocolo de atendimento no seu próximo

seminário formativo, contando, assim, com a participação dos novos integrantes (analistas e

oficineiros), mas tendo como premissa que a vivência cotidiana de um processo pedagógico

terá como uma de suas maiores tarefas a adequação constante das práticas desenvolvidas aos

desafios que se apresentarem durante a execução do projeto.

3.12 Atribuições da Equipe Técnica do Projeto Tô de Boa!

Quadro 3 – Atribuições da equipe técnica do projeto Tô de Boa!

Equipe do 
Projeto 
Tô de Boa! 

                                  Atribuições e Responsabilidades 
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Coordenador · Coordena o grupo de pesquisa; 
· Elabora os instrumentos de pesquisa; 
· Estabelece os contatos com os atores e instituições pesquisadas; 
· Constrói o projeto pedagógico das ações de formação; 
· Produz os instrumentos do processo seletivo da equipe de apoio; 
· Atua no grupo de facilitadores dos processos educativos; 
· Promove avaliações parciais e ajustes no processo de trabalho ao
longo da pesquisa; 
· Realiza análise das informações coletadas; 
· Produz o texto dos produtos. 

Pesquisadores
· Elaboram os instrumentos de pesquisa; 
· Estabelecem contatos com os atores e instituições pesquisados; 
· Coletam os dados para realização da pesquisa; 
· Constroem o projeto pedagógico das ações de formação; 
· Atuam no grupo de facilitadores dos processos educativos; 
· Selecionam os analistas e os oficineiros; 
· Apoiam a realização das oficinas; 
· Participam das ações de avaliação parcial e ajustes no processo de
trabalho ao longo da pesquisa; 
· Realizam análise dos dados coletados; 
· Consolidam os registros das reuniões e manterão memória dos
processos decisórios e pactuações; 
· Participam da consolidação dos relatórios e produtos. 
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Gerente · Coordena o operacional do projeto; 
· Viabiliza a contextualização do espaço físico e a contratação da
equipe de apoio; 
· Provê os recursos materiais para realização do projeto; 
· Apoia a construção e implementação do projeto pedagógico do
centro de atendimento. 

Coordenação de 
Articulação 
Comunitária 

· Articula ações no território; 
· Administra o serviço de atendimento para garantir o suprimento
das  necessidades  da  convivência  segura  e  da  implementação  da
política de promoção da saúde; 
· Acompanha e desenvolve estratégias de prevenção a Covid 19 e
cuidado junto aos jovens, suas famílias e comunidade. 

Coordenação 
Administrativa e 
Financeira 

· Planeja e gerencia o financeiro do projeto; 
· Participa das ações de formação; 
·  Participa  das  ações  de  avaliações  parciais  e  ajustes  no
processo de trabalho ao longo da pesquisa; 
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· Atua na relação com os parceiros administrando os recursos; 
· Participa da consolidação dos relatórios e produtos. 

Analistas Sociais · Atuam na mediação de conflitos; 
· Acompanham a realização das oficinas; 
· Promovem ações direcionadas às famílias dos jovens; 
· Atuam no grupo de facilitadores dos processos educativos; 
·  Participam  das  ações  de  avaliação  parcial  e  ajustes  no
processo de trabalho ao longo da pesquisa; 
·  Produzem  e  consolidam  relatórios  sobre  o  processo  de
implementação  das  ações  do  projeto  Tô  de  Boa! na
comunidade; 
· Produzem registros sobre as ações de mediação de conflito e
apoio aos jovens; 
· Orientam a produção dos registros das oficinas; 
· Participam da consolidação dos relatórios e produtos. 

Oficineiro ·  Realiza  oficinas  profissionalizantes  com  foco  no
fortalecimento dos vínculos interpessoais e comunitários; 
· Participa de ações junto às famílias e comunidade; 
· Apresenta relatório das oficinas, lista de presença e avaliações
sobre o processo realizado; 
· Participa das ações de avaliação parcial e ajustes no processo
de trabalho ao longo do projeto; 
· Participa da consolidação dos relatórios; 

Secretaria do Projeto · Executa as rotinas administrativas do projeto; 
· Apoia as inserções de dados nos meios digitais; 
· Recepciona e orienta os jovens e a comunidade. 

3.12 Considerações Finais do PPP 

Como  já  apontado  em  momentos  anteriores,  a  finalidade  de  toda  a  construção

conceitual  e prática se destina ao desenvolvimento e reforço de dinâmicas  sociais  que no

território possam visibilizar a existência de alternativas sociais, econômicas e culturais que

não as ligadas ao caráter ilícito do narcotráfico. 

A  opção  pela  construção  de  oficinas  ligadas  às  demandas  advindas  de  conversas

diretas  com  lideranças  das  comunidades,  bem  como  a  garantia  de  sua  participação  no

processo de governança do projeto parte da premissa de que a participação da comunidade em

todo  o  processo  de  implementação  do  projeto  maximiza  o  sentido  de  pertencimento  e  a

responsabilidade social dos atores em relação à comunidade onde vivem. 
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4 O PROCESSO DE ESCOLHA DAS OFICINAS E SUA TERRITORIALIZAÇÃO

A proposta aqui apresentada foi desenvolvida a partir da análise dos dados constantes

no diagnóstico, do processo de escuta, da pesquisa empírica realizada com os diferentes atores

atuantes no território,  bem como com os próprios jovens moradores do território.  Logo, o

ponto de partida para a construção da proposta foi o contexto socioeconômico do território, as

características  inerentes  aos  jovens  que  ali  habitam,  as  características  e  questões  legais

relacionadas aos jovens da faixa etária que o projeto se propõe a atender, as possibilidades e

oportunidades que podem proporcionar aos participantes e, por conseguinte, ao território, e a

infraestrutura  já  existente  e  disponibilizada  por  parceiros  do  projeto,  tais  como  escolas,

igrejas, associações de moradores e Organizações da Sociedade Civil que ali atuam.

A decisão final dos temas das oficinas, a definição do escopo de trabalho e construção

das ementas se deram de forma coletiva, em seminários e reuniões com participação de toda a

equipe.

Buscou-se:

a. Não sobrepor serviços, ou seja, não ofertar oficinas que já são ofertadas no território

ou nas proximidades;

b. Construir uma proposta pedagógica aderente à realidade local;

c. Considerar a singularidade das diferentes faixas etárias;

d. Considerar economia e agilidade, uma vez que não é necessário construir nada, mas,

quando preciso, adaptar ou fazer reparos;

e. Possibilitar que os(as) jovens conheçam novas linguagens e desenvolvam habilidades

que possam despertar o interesse em continuar o seu percurso formativo;

f. Ofertar oficinas com um caráter profissionalizante a fim de contribuir para a geração

de trabalho e renda e do fortalecimento do território;

g. Contratar pessoas residentes, ou com algum vínculo com o território, para realizar as

oficinas e, quando não foi possível, buscou-se pessoas com experiência com o público que

o projeto se propõe a atender;

h. Desenvolver um percurso formativo que contemplasse formação técnica (qualificação

profissional)  e temas transversais, tais  como Desenvolvimento Psicossocial  (criação de

vínculos,  fortalecimento  de  laços,  atendimentos,  encaminhamentos,  saúde  mental,

autocuidado),  Desenvolvimento  Econômico  e  Sustentável/Territorial)  e  Direito  e

Cidadania (mediação de conflito, direitos humanos);

i. Desenvolver o sentimento de pertencimento dos jovens ao território;
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j. Construir novas narrativas sobre o território;

k. Revitalizar espaços ociosos;

l. Fortalecer o trabalho dos parceiros;

m. Desenvolver  uma  proposta  pela  qual  as  oficinas  conduzam os  jovens  para  outros

espaços e oportunidades;

n. Fomentar o trabalho em rede.

Dito  isto,  informa-se  que  serão  realizadas  dez  (10)  oficinas:  Musicalização

(Percussão),  Teatro  e  Futebol,  voltadas  a  adolescentes  de  12  a  17  anos;  Tecnologias  de

Informação e Comunicação, Graffiti (Arte Urbana), Rádio e TV (Audiovisual), Manutenção

de  Bicicletas,  Gastronomia  (Confeitaria),  Embelezamento  (Corte  de  cabelo,  barbearia  e

trançados) e Construção Civil,  destinadas a jovens de 16 a 29 anos. Cada uma delas com

carga horária de 100 horas, sendo 60 destinadas a conteúdos específicos (de arte, cultura e

profissionalizantes)  e  40  a  temas  transversais,  mediação  de  conflito,  autocuidado,  saúde,

direitos, prevenção ao uso de drogas e Economia Solidária.

Para que não haja uma ruptura entre os diferentes conteúdos, será realizado, nos dias

25  e  26  de  junho  de  2022,  um seminário  de  integração  e  formação  com toda  a  equipe

envolvida na realização das oficinas (coordenação,  pesquisadores, analistas,  oficineiros),  a

fim de construir  um entendimento comum sobre o processo e o objetivo das oficinas.  Os

profissionais responsáveis pela formação sobre os temas transversais  estão,  coletivamente,

elaborando a proposta de trabalho, bem como os materiais que serão utilizados.

Com vistas à criação de vínculo, à identificação de oportunidades para a introdução

das temáticas transversais de forma assertiva e ao fomento à criação de Empreendimentos

Econômicos  Solidários,  optou-se  por  colocar  em  cada  oficina  uma  pessoa  da  equipe  de

execução do projeto como referência.  Esse profissional,  entre outras coisas,  assessorará o

oficineiro(a) na execução da oficina e promoverá momentos em que serão apresentados e

vivenciados princípios e práticas de economia solidária. Pretende-se, assim, qualificá-los para

a atuação profissional, apresentando o ideário da economia solidária e possibilitando a criação

e  manutenção  de  empreendimentos  coletivos  e  sustentáveis.  Para  isso,  será  necessário

promover a formação para o trabalho associado, cooperativo e solidário ao qual os jovens

estejam envolvidos durante todas as etapas do processo produtivo, desde o planejamento à

operacionalização das ações, e sobretudo na tomada de decisão.

Ainda sobre os temas transversais,  pretende-se que eles extrapolem a dimensão de

tempo e espaços das oficinas. Neste sentido, será realizada uma série de atividades externas,
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tais como rolê de bicicleta, Cine Tô de Boa!, Pipodromo (encontro para soltar pipa, dialogar,

produzir sentido) e feiras/amostras no território.

As oficinas irão se desenvolver de forma descentralizada, conforme apresentado no

mapa que se segue. Pretende-se ocupar  espaços já existentes no território, reafirmando a sua

potencialidade de organização e criatividade.

Figura 8 – Mapa das oficinas Tô de Boa!

Fonte: Google Maps

5 MOBILIZAÇÃO, INSCRIÇÃO, SELEÇÃO DOS ADOLESCENTES E JOVENS E

INÍCIO DAS OFICINAS

5.1. Mobilização e Inscrição

As inscrições para as oficinas se iniciaram em 20 de maio de 2022 e foram até o final

do mês de junho de 2022. Na primeira  semana,  fez-se a divulgação nas redes sociais  do

projeto e criou-se um grupo no WhatsApp, o que estabeleceu o contato com as lideranças

locais  e  com  os  parceiros  da  Regional  CIC  para  que  contribuíssem  na  divulgação.

Concomitantemente, construiu-se uma estratégia de divulgação para a Audiência Pública. A

Audiência foi  um ponto focal  de divulgação,  visto que reuniu as principais  lideranças  do

território e importantes agentes públicos.

Nas semanas seguintes, intensificou-se a divulgação. Foram colocados cartazes nos

terminais  de  ônibus  que atendem a região;  utilizou-se um carro  de  som para divulgar  as
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oficinas, os locais e a data para as inscrições; foram feitas visitas e plantões de inscrição nas

escolas que atendem os(as) adolescentes e jovens do território,  no CRAS do território,  no

posto  de  saúde,  na  igreja;  visitou-se  o  comércio,  Institutos  e  Organizações  sociais  que

atendem o território; mobilizou-se lideranças locais, grupos de WhatsApp; e construiu-se uma

estrutura física em um local de grande fluxo de pessoas para panfletar e conversar com a

população sobre o projeto.

A inscrição pode ser realizada via formulário google docs ou por formulário impresso.

O celular do projeto foi programado de forma a encaminhar os interessados para o link do

formulário de inscrição. Ao final do período de inscrição, a Equipe Técnica consolidou todas

as fichas na base de dados do google docs de modo a centralizar as informações. No ANEXO

01 deste Relatório, apresentamos um Resumo das Informações dos Adolescentes e Jovens

Inscritos no Projeto Tô de Boa. Neste período de intensa mobilização, foram concretizadas

163 inscrições.

Figura 9 - Divulgação das oficinas e inscrições
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Figura 10 - Divulgação das oficinas e inscrições

Figura 11 - Divulgação das oficinas e inscrições
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O  processo  de  mobilização  para  as  inscrições  foi  um  momento  fundamental  de

aproximação com a comunidade, de envolvimento das instituições e conversa ativa com os

adolescentes  e  jovens  do  território.  Foi  momento  de  construção  de  muita  visibilidade  do

Projeto e fortalecimento dos vínculos institucionais. A repercussão do trabalho chegou aos

meios de comunicação de massa com a realização de uma matéria da RPCTV e que foi ao ar

no Programa “Meio Dia  Paraná”.  A íntegra  do Programa pode ser  acessado na  conta do

Instagram @todeboacic.

Figura 12 - Divulgação do Projeto Tô de Boa no Jornal Meio Dia Paraná da RPCTV
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Figura 13- Gravação do  Jornal Meio Dia Paraná da RPCTV para divulgação do Projeto Tô de Boa

5.2. Processo de Seleção

Após a consolidação de todas as inscrições e lançamento no formulário do  google

docs, a  Equipe Técnica  desenvolveu uma matriz  de pontuação com base nos  critérios  de

seleção  indicados  no  Projeto  Político  Pedagógico  como  meio  para  identificação  das

prioridades no processo seletivo. Na tabela abaixo copiamos a matriz de pontuação utilizada

na processo seletivo dos adolescentes e jovens.

Quadro 4 - Matriz de Pontuação dos Critérios para Seleção dos Adolescente e Jovens do Projeto Tô de Boa

PERFIL E CRITÉRIO VAGA NAS OFICINAS
PONTUAÇÃO

PARA O
CRITÉRIO
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Jovens de 12 a 29 anos Alta Prioridade 10

Jovens em conflito com a lei ou cumprindo medida 
socioeducativa

Alta Prioridade 10

Jovens Pretos / Pardo Alta Prioridade 10

Jovens Indíginas Alta Prioridade 10

Nenhuma Renda Alta Prioridade 10

Renda Familiar R$0,00 a R$550,00 Alta Prioridade 10

Jovens usuários de drogas Alta Prioridade 10

Jovens órfãos da violência Alta Prioridade 10

Jovens coagidos pelo narcotráfico Alta Prioridade 10

Jovens vítimas de violência policial, racismo, xenofobia, 
LGBTfobia, intolerância, crime de ódio ou outra violação de
direitos humanos

Alta Prioridade 10

Jovens residentes nas ocupações irregulares do CIC Alta Prioridade 9

Jovens que desistiram de estudar antes de concluir o Ensino 
Fundamental e Médio

Alta Prioridade 9

Jovens que não trabalham Alta Prioridade 9

Jovens com deficiência, necessidades especiais ou problema
de saúde

Alta Prioridade 9

Jovens que são chefes de família Alta Prioridade 9

Jovens vítima de violência doméstica Alta Prioridade 9

Renda Familiar R$551,00 a R$1100,00 Alta Prioridade 8

Jovens inscritos no CadÚnico Alta Prioridade 8

Jovens em condição de insegurança alimentar Alta Prioridade 8

Gênero Feminino e Chefe de Família Prioridade 7

Jovens desempregados ou empregados em ocupações 
precárias

Prioridade 7

Renda Familiar R$1100,00 a R$1650,00 Prioridade 6

Jovens com filho/filhos Prioridade 6

Jovens lideranças comunitárias Prioridade 5

Jovens órfãos do Covid 19 Prioridade 5
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Renda Familiar R$1651,00 a R$2200,00 Prioridade 4

Renda Familiar R$2201,00 a R$2750,00 Prioridade Relativa 2

Renda Familiar R$2.751,00 a R$3.300,00 Prioridade Relativa 0

Renda Familiar Acima 3.300,00 Prioridade Relativa 0

Pontuação Máxima 220

Os critérios  foram aplicados  para  todos  os  inscritos  e  construiu-se  uma escala  de

prioridades para o fechamento de turmas nas Oficinas. Com a lista geral de inscritos e a escala

de  pontuação  em  mãos,  a  Equipe  Técnica  organizou  um  mutirão  de  mobilização  dos

adolescentes  e  jovens  para  o  início  das  Oficinas  onde  foi  realizado  uma  atividades  de

acolhida,  apresentação  do  Projeto,  apresentação  dos  planos  de  aulas  e  dos  Oficineiros.

Também  foi  um  momento  para  fazer  ajustes  nas  opções  das  Oficinas  frente

incompatibilidades  de  horários.  Ao  final  deste  processo  de  mobilização  e  ajustes,

diagnosticou-se a  disponibilidade  de vagas  em algumas  Oficinas.  Em Reunião  da  Equipe

Técnica,  decidiu-se  pela  mobilização  focada  junto  a  instituições  que  trabalham

prioritariamente com adolescente e jovens enquadrados comum público prioritário do Projeto,

leia-se:  CREAS,  CAPS-AD,  Instituições  Religiosas  e  Associações  de  Moradores  das

Ocupações. A estratégia e agregar estes jovens nas primeiras semanas de desenvolvimento das

Oficinas.

5.3. Qualificação das Oficinas e Início das Atividades

Com o processo seletivo encaminhado, a Equipe Técnica concentrou esforços para a 

qualificação das Oficinas, contratação dos Oficineiros e estruturação dos locais de realização 

das Oficinas. Foi realizado no dia 24 de junho a primeira etapa do III Seminário de Formação 

e Planejamento no qual foi feito a acolhida dos Oficineiros com a retomada dos objetivos e 

metodologia do Projeto Tô de Boa. Também realizamos a qualificação das propostas das 

Oficinas com base na colaboração dos Oficineiros. Abaixo segue um quadro resumo com as 

ementas e principais informações sobre as oficinas:

Quadro 5 - Ementas das Oficinas
Nome da Oficina

Grafitti

Carga Horária:

100 horas

Número de Vagas

20
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*Período de Inscrição: 

20 de maio a 24 de junho de 2022

Período de realização das aulas:

28 de junho a 03 de setembro de 2022

*Dias da realização:

Terça e quarta-feira

*Horário da realização:

13:30 às 17:30

*Local de Realização: 

Associação de Moradores da ocupação Dona Cida

Público-alvo:

Jovens de 16 a 24 anos

Ementa:

Apresentar  a história do Grafitti  como uma linguagem artística e de expressão política que possibilita a
compreensão estética das disputas pelos espaços públicos e processos de empoderamento das comunidades a
partir  dessa  expressão.  Também  possibilita  a  compreensão  do  grafitti  como  uma  atividade  econômica
produtora de renda. Essa oficina visa aumentar as possibilidades de expressão do grafitti para além do muro,
podendo ser explorado como ferramenta de trabalho em painéis comerciais, artísticos e em outras técnicas,
como serigrafia e comunicação visual. 

Professor responsável: Junior

Nome da Oficina

Musicalização (foco em percussão)

Carga Horária:

100 horas

Número de Vagas

20

*Período de Inscrição: 

20 de maio a 24 de junho de 2022

Período de realização das aulas:

28 de junho a 03 de setembro de 2022

*Dias da realização:

Terça e quarta-feira

*Horário da realização:

14:00 às 17:30

*Local de Realização: 

Centro de Assistência Social Divina Misericórdia (CISDIMI) - Sala de Música

Público-alvo:

Jovens de 12 a 17 anos

Ementa:

Apresentar  aos  jovens  a  música  como  linguagem,  estética  e  performance,  a  teoria  introdutória  e  a
aprendizagem de novos instrumentos para que os jovens possam expandir suas potencialidades criativas.
Serão ofertadas aulas de instrumentos de percussão.

Professor responsável: Davi

Nome da Oficina

Rádio e TV

Carga Horária: Número de Vagas
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100 horas 20

*Período de Inscrição: 

20 de maio a 24 de junho de 2022

Período de realização das aulas:

28 de junho a 03 de setembro de 2022

*Dias da realização:

Terça e quinta-feira

*Horário da realização:

19:00 às 22:00

*Local de Realização: 

Colégio Estadual Eurides Brandão

Público-alvo:

Jovens de 14 a 17 anos

Ementa:

Essa  oficina  terá  como  objetivo  colocar  os  jovens  em  contato  com  novas  tecnologias  e  formatos  de
comunicação,  propiciando  aos  usuários  o  domínio  das  novas  tecnologias  enfatizando  sua  relevância  na
contemporaneidade como forma de construção de coletivos. Além de propiciar aos participantes um novo
olhar sobre a comunicação e seus desdobramentos, com base na linguagem visual (produção de vídeo) e
também de áudio (produção de podcast), o jovem será introduzido no fazer da comunicação de forma crítica
e  também com autonomia  de construir  e  divulgar  informações  e  notícias,  tornando-se,  assim,  o  agente
comunicador de suas  próprias  ações,  seja  no seu cotidiano comunitário  ou nas suas  relações  pessoais  e
profissionais.

Professor responsável: Guilherme

Nome da Oficina

Tecnologia de Informação e Comunicação

Carga Horária:

100 horas

Número de Vagas

20

*Período de Inscrição: 

20 de maio a 24 de junho de 2022

Período de realização das aulas:

07 de julho a 03 de setembro de 2022

*Dias da realização:

Sábado

*Horário da realização:

08:00 às 12:00

*Local de Realização: 

Centro de Assistência Social Divina Misericórdia – CASDM

Público-alvo:

Jovens de 18 a 29 anos

Ementa:

Essa  oficina  tem como objetivo  desenvolver  habilidades  para  o  uso  de  softwares  básicos  na  busca  da
promoção de autonomia dos indivíduos e, ao mesmo tempo, evidenciar que o domínio dessas linguagens terá
importância  não  somente  no  mundo  do  trabalho  como  na  organização  de  sua  vida  comunitária  e/ou
individual. As atividades serão práticas e colaborativas, orientadas para resolução de problemas, incluindo
momentos de maratona de programação.

Professor responsável: Juscelino
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Nome da Oficina

Teatro

Carga Horária:

50 horas

Número de Vagas

20

*Período de Inscrição: 

20 de maio a 24 de junho de 2022

Período de realização das aulas:

07 de julho a 03 de setembro de 2022

*Dias da realização:

Segunda-feira

*Horário da realização:

08:00 às 12:00

13:30 às 17:00

*Local de Realização: 

Centro de Assistência Social Divina Misericórdia (CISDIMI)

Público-alvo:

Jovens de 12 a 15 anos

Ementa:

Essa oficina tem como objetivo, por meio do conhecimento do próprio corpo, instrumentalizar os indivíduos
no desenvolvimento de habilidades ligadas à comunicação e expressão de sua individualidade, bem como
capacitá-los para atuarem de forma mais segura em suas relações sociais.

Professor responsável: Wandy

Nome da Oficina

Futebol

Carga Horária:

50 horas

Número de Vagas

16 para turma manhã

16 para turma da tarde

*Período de Inscrição: 

20 de maio a 24 de junho de 2022

Período de realização das aulas:

29 de junho a 03 de setembro de 2022

*Dias da realização:

Turma 1 - Manhã (quarta e sexta-feira)

Turma 2 - Tarde (quarta e sexta-feira)

*Horário da realização:

08:30 às 10:30

14:00 às 16:00

*Local de Realização: 

Campo de Futebol na Comunidade Dona Cida

Público-alvo:

Jovens de 12 a 15 anos

Ementa:



61

A oficina de futebol tem por objetivo trabalhar o senso comunitário a partir do treinamento de um esporte em
que a participação coletiva é essencial. Serão desenvolvidas as técnicas fundamentais do esporte com reforço
daquelas ligadas ao trabalho em conjunto dos participantes durante o processo.

Professor responsável: Maiko

Nome da Oficina

Manutenção de Bicicletas

Carga Horária:

100 horas

Número de Vagas

20

*Período de Inscrição: 

20 de maio a 24 de junho de 2022

Período de realização das aulas:

30 de julho a 29 de agosto de 2022

*Dias da realização:

Segunda e quarta-feira

*Horário da realização:

13:30 às 17:30

Local de Realização: 

Associação de Moradores da Nova Esperança

Público-alvo:

Jovens de 18 a 29 anos

Ementa:

A oficina de manutenção de bicicletas busca oferecer aos jovens um espaço de formação sobre mecânica
básica  de  bicicleta,  reposição  de  peças,  lubrificação  e  limpeza  geral,  mobilidade  urbana  e
ciclismo/cicloativismo.  Através  de  atividades  práticas  e  teóricas,  o  grupo  poderá  desenvolver  suas
habilidades  e  potencialidades,  com vistas  à  prestação  de  serviço  e  geração  de renda de  modo coletivo,
possibilitando a colaboração e o fortalecimento dos vínculos com o território.

Professor responsável: Fernando

Nome da Oficina

Gastronomia (Confeitaria)

Carga Horária:

100 horas

Número de Vagas

20

*Período de Inscrição: 

20 de maio a 24 de junho de 2022

Período de realização das aulas:

28 de junho a 03 de setembro de 2022

*Dias da realização:

Terça e quarta-feira

*Horário da realização:

13:30 às 17:30

Local de Realização: 

Cozinha da Igreja Nossa Senhora Aparecida
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Público-alvo:

Jovens de 18 a 29 anos

Ementa:

A  oficina  busca  capacitar  os  jovens  para  elaboração  de  produtos  de  confeitaria  (preparo  de  massas,
coberturas, recheios, doces, entre outros) utilizando os princípios de armazenamento e acondicionamento de
matéria-prima e aditivos. A oficina trabalhará ainda as normas de segurança e boas práticas na produção de
alimentos.

Professor responsável: Estela

Nome da Oficina

Embelezamento (Corte de Cabelo / Barbearia / Trançados)

Carga Horária:

100 horas

Número de Vagas

20

*Período de Inscrição: 

20 de maio a 24 de junho de 2022

Período de realização das aulas:

01 de julho a 03 de setembro de 2022

*Dias da realização:

Segunda a sexta-feira

*Horário da realização:

13:30 às 17:30

Local de Realização: 

Associação de Moradores da Primavera

Público-alvo:

Jovens de 18 a 29 anos

Ementa:

A oficina busca oferecer  um espaço  de formação nas  áreas  de Corte de Cabelo,  Trançados  Afros  e  de
Barbearia, abordando técnicas básicas, conceitos estéticos e boas práticas para o desenvolvimento dos temas
propostos. A oficina será desenvolvida em 3 Módulos sequenciais  e independentes  entre si: Módulo I -
Trançados Afro; Módulo II - Corte de Cabelo Masculino; Módulo III - Barbearia. O curso será em regime
intensivo de segunda a sexta, 4 horas por dia.

Professor responsável: Vivian e Isis

Nome da Oficina

Construção Civil

Carga Horária:

100 horas

Número de Vagas

20

*Período de Inscrição: 

20 de maio a 24 de junho de 2022

Período de realização das aulas:

07 de julho a 03 de setembro de 2022

*Dias da realização:

Sábado

*Horário da realização:

08:00 às 17:00
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Local de Realização: 

Associações de moradores

Público-alvo:

Jovens de 18 a 29 anos

Ementa:

A oficina busca oferecer um espaço de formação e qualificação na área de Construção Civil. Abordaremos
técnicas  básicas  para  construir  alvenarias  com  e  sem  função  estrutural,  seguindo  normas  técnicas  de
qualidade, saúde, segurança, meio ambiente e procedimentos técnicos.

Professor responsável: Márcio

Na última de semana de junho iniciamos o conjunto das Oficinas qualificadas acima com a

realização  das  primeiras  atividades  de  acolhida  e  desenvolvimento  dos  conteúdos.  As

primeiras atividades ainda foram realizados num contexto de mobilização e ajustes de turmas

para conformação das Oficinas, mas já mostram a potência do Projeto e uma forte adesão dos

adolescentes e jovens, bem como da comunidade.

Figura 14 - Atividades da Oficina de Futebol.
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Figura 15 - Atividades da Oficina de Futebol
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Figura 16 - Atividades da Oficinas de Construção Civil.

Figura 17 - Atividades da Oficinas de Construção Civil.
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Figura 18 - Atividades da Oficina de Tecnologia da Informação e Comunicação.
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Figura 19 - Atividades da Oficina de Grafite (Arte Urbana).
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Figura 20 - Atividades da Oficina de Grafite (Arte Urbana).
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6 A AUDIÊNCIA PÚBLICA COMO ESPAÇO DE PACTUAÇÃO COMUNITÁRIA

Quando se trata de políticas públicas e projetos sociais, nunca é demais lembrar que

essas  ações  devem ser  pensadas  de  forma  a  garantir  espaços  de  participação  efetiva  dos

sujeitos e comunidades envolvidas. Assim, durante a implementação do projeto no território,

o reconhecimento de que a mobilização e pactuação com a comunidade são fundamental para

que o território possa se desenvolver a contento está presente em todos os momentos.

A partir de fevereiro, alguns membros da equipe iniciaram um processo de visitas ao

território,  buscando  identificar  e  localizar  lideranças  comunitárias  e  entidades  sociais  já

estabelecidas e legitimadas com finalidade de apresentação recíproca. Durante esses encontros

a equipe apresentou o esboço do projeto e as pretensões de seu desenvolvimento no território,

ao mesmo tempo em que conhecia as ações já organizadas na comunidade, suas demandas,

expectativas e possibilidades de parcerias. Resulta disso tanto a organização do desenho das

oficinas como o levantamento das entidades que compõem o Grupo Gestor Comunitário.

Tal construção coletiva tem como princípio o entendimento de que a participação da

sociedade civil organizada nas ações da esfera pública é a marca da ampliação da cidadania e

da partilha do poder. Para além disso, o exercício de participação fortalece o compromisso

entre todos os envolvidos e reforça a premissa de que as ações efetuadas são pautadas na

transparência, integridade e confiança mútua.

Ademais, é sempre importante ressaltar que, ao garantir a participação da comunidade

e  de  seus  representantes  nas  instâncias  de  governança  do  projeto,  garante-se  também  a

possibilidade  de  identificação e  acesso às  questões  e  problemáticas  locais  que possam se

apresentar como desafios para o alcance dos resultados pretendidos, bem como aumenta-se

consideravelmente a possibilidade da recepção das ações desenvolvidas de forma positiva.

Concomitantemente a esse processo de aproximação ao território,  a equipe também

procurou contatar os representantes do poder público que ali atuam (municipais, estaduais e

federais),  buscando  conhecer  a  estrutura  e  equipamentos  sociais  existentes  e  em

funcionamento  na área  de atuação  do projeto,  e  os  seus  fluxos e  dinâmicas,  para  que as

parcerias necessárias ao sucesso do projeto se desenvolvessem de forma orgânica.

O desenvolvimento desse processo culminou na Audiência Pública, ocorrida em 28 de

maio de 2022. 

A audiência teve como objetivos:

1.  Apresentar  o  Projeto  Tô de  Boa!  e  sua  equipe  a  todos  os  participantes  da  audiência

(objetivo geral e específicos);
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2. Apresentar o diagnóstico do território definido para implementação do projeto, bem como o

diálogo com os serviços estruturados no território;

3. Acordar a participação social e a construção do Grupo Gestor Comunitário;

4. Apresentar o plano de oficinas e inscrições.

A fim de  cumprir  os  objetivos  propostos  acima,  foram contatadas  e  convidadas  a

participar tanto instituições ligadas à gestão pública (municipais, estaduais e federais) quanto

instituições  de  organização  e  representação  social  (associação  de  moradores,  entidades

religiosas, sociedade civil organizada), bem como lideranças reconhecidas no e pelo território.

6.1 Ata da Audiência Pública

No dia 28 de maio de 2022, às 15h horas, teve início a audiência pública do projeto

social Tô de Boa!. A lista de presença encontra-se abaixo. Compuseram a mesa a Irmã Anete,

Dr.  Gustavo Camilo  Baptista,  Coordenador  Geral  da  SENAD do Ministério  da  Justiça  e

Segurança Pública, o delegado Renato Figueiroa, Ana Amélia, representando o departamento

de drogas do município de Curitiba-PR, Juliana, representando a Associação dos Moradores

da Ocupação 29 de março. André Mombach abriu a mesa institucional com o panorama sobre

o projeto e a importância da audiência.  Em seguida, Dr. Gustavo Batista realizou sua fala

saudando a mesa e o público presente e apresentou um resgate sobre a formulação do projeto

Tô de Boa!, fazendo referência ao Fica Vivo em Minas Gerais. O Delegado Renato, em sua

fala, ressaltou a importância da busca de soluções para os problemas relativos à segurança

pública  e  ressaltou  a  parceria  constante  com  o  Ministério  da  Justiça.  Ana  Amélia,  do

departamento sobre drogas do município,  demonstrou-se bastante interessada em colaborar

com o projeto. Representante das comunidades e ocupações do Sabará, Juliana iniciou sua

fala a respeito da realidade das ocupações, suas dificuldades, falta de luz, saneamento básico,

estruturas básicas para viver com dignidade; relatou ainda o caso de um adolescente usuário

de droga, fez o pedido da mudança das leis e a melhoria das ações das políticas públicas. A

Irmã Anete do CASDM falou a respeito da importância da prevenção, que deveria ser o maior

investimento ético, eficiente, historicamente de sucesso, destinado à juventude. A Irmã relatou

sua vivência na comunidade do Sabará,  relatou diversos casos de violência,  homicídios  e

abuso do uso de drogas e também ressaltou que a pessoa usuária de drogas deve ser vista

como uma vítima. A Irmã relembrou ainda que o primeiro projeto do CASDM se chamou

“Sementes do Amanhã”. A Irmã ressaltou sua posição como mulher e assistente social. Dr.

Gustavo Baptista  retomou a fala  em diálogo com a Juliana,  representante  das ocupações,
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sobre as dificuldades diante das complexidades sociais para a execução das políticas públicas.

Houve fala do André Mombach, que iniciou a apresentação do Projeto e as expectativas na

sua execução. 

Fala da Samara Feitosa: (slides de apresentação projeto, objetivos, público, ações, anexados

ao final do relatório);

Fala  da  Conceição  Santos:  (slides  do  diagnóstico,  dados  utilizados,  análise  e  recorte  do

território, anexados ao final do relatório); 

Fala  do  Bruno  Knob:  (slides  governança  do  projeto,  objetivos  do  grupo  de  gestão

comunitário,  proposta de formação do grupo, constituição do grupo, anexados ao final do

relatório) 

Chamamento de representações para falas. Bruno finaliza propondo a data da primeira reunião

do  Grupo  Gestor  Comunitário (GGC)  para  11  junho  sábado,  às  15h,  acordada  com  a

comunidade presente na audiência). 

Fala da Lourença e do Lucas:  construção das oficinas por meio de consultas a comunidade,

procura de oficineiros (de preferência do próprio território), seleção e aderência à proposta do

projeto e engajamento social  na comunidade;  apresentação do cronograma de inscrições e

seleção.

Programação

15:00 - Abertura e boas-vindas;

15:30 - Mesa de Abertura Institucional;

15:45 - Apresentação do Projeto e Equipe (objetivos geral e específicos);

16:00 - Apresentação do diagnóstico e diálogo com os serviços estruturados no território;

16:45 - Participação social e a construção do Grupo Gestor Comunitário;

17:00 - Apresentação do plano de oficinas e inscrições;

17:30 - Café e momento cultural

Data: 28/05/2013

Local: Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora Aparecida. 

Endereço: Rua Pedro Andretta, 522 - Cidade Industrial De Curitiba, Curitiba - PR, 81450-

715.

 Em anexo encontram-se todos os slides usados nas apresentações da audiência.
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Figura 21 – Audiência Pública

Figura 22 – Audiência Pública
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Figura 22 – Audiência Pública
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Figura 23 – Audiência Pública

Figura 23 – Audiência Pública
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Figura 24 – Lista de Presença da Audiência Pública 

Figura 25 – Lista de Presença da Audiência Pública 

Figura 26 – Lista de Presença da Audiência Pública 
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Figura 27 – Lista de Presença da Audiência Pública 

7 A IMPLANTAÇÃO DO GRUPO GESTOR COMUNITÁRIO

Como já citado, um dos objetivos da audiência pública era a implantação do Grupo de

Gestão Comunitária, garantindo um espaço de participação na governança do projeto tanto

para o poder público como para as entidades não governamentais e da comunidade. Pretende-
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se assim que, partindo de sua atuação, a discussão, a avaliação e a pactuação das prioridades

da  execução  das  ações  governamentais  relativas  à  execução  do  projeto  se  tornem  mais

efetivas e eficientes.

Dentre as várias funções desenvolvidas por essa instância da governança, destacam-se

as seguintes:

-  Desenvolver  eventos  regionais  que  realizem  a  reflexão  de  temas  significativos  que

possibilitem a elaboração de planos conjuntos de atividades; 

- Realizar eventos e reuniões de trabalho com órgãos públicos e comunitários;

-  Desenvolver  ações  para  estreitar  o  relacionamento  entre  os  diversos  segmentos  da

comunidade e dos organismos públicos;

- Criar espaços de manifestação dos cidadãos, das comunidades e dos segmentos sociais do

território;

- Sistematizar, encaminhar e monitorar as demandas da comunidade aos poderes públicos do

município de Curitiba e às instituições do território relacionadas às políticas públicas de sua

competência; 

-  Estabelecer  canais  de  comunicação  com  órgãos  públicos  para  demandar  serviços  e

providências;

- Envolver autoridades e a comunidade na discussão de alternativas preventivas relacionadas à

segurança  pública,  à  manutenção  e  à  valorização  da  vida  e  ao  combate  à  violência  na

perspectiva do desenvolvimento biopsicossocial; 

-  Organizar,  apoiar  e  estimular  cursos  e  atividades  culturais  e  de  lazer  relacionados  ao

combate à violência, à valorização da vida e ao desenvolvimento da cidadania e dos direitos

humanos; 

- Incentivar a realização de ações com vistas às técnicas de mediação de conflitos e uma

cultura de paz.

Criada oficialmente na audiência pública, essa instância da governança passará então a

desenvolver reuniões periódicas, cabendo à coordenação do projeto viabilizar sua execução.
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Figura 28 – Apresentação projeto na regional do CIC

Figura 29 – Visita a vereadora Carol Dartora
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Figura 30 – Ecosol

Figura 31 – Visita a comunidade D. Cida
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inicia-se  agora  a  fase  mais  desafiadora  do  desenvolvimento  do  projeto,  isto  é,  a

execução das oficinas. 

Para que esse momento seja desenvolvido a contento,  a equipe está empenhada na

recomposição  de  seus  membros,  bem  como  na  organização  do  seu  próximo  seminário

formativo, que ocorrerá em breve.

Nesse seminário pretende-se desenvolver  o processo de interação dos oficineiros  e

novos analistas, ao mesmo tempo em que se fará a socialização das propostas pedagógicas de

todo  o  conjunto  de  oficinas,  somada  às  discussões  dos  temas  transversais  para  análises,

discussões e  possíveis  ajustes  que possam ser necessários para o funcionamento  orgânico

desse  momento  do  projeto.  Concomitantemente  às  oficinas,  dar-se-á  a  aplicação  das

ferramentas de avaliação e controle já apresentadas anteriormente. 
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