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1 Contextualização e objetivo 

O Programa Mediação de Conflitos (PMC) é uma política pública de recorte territorial que 

experimenta em sua prática a concepção da Mediação Comunitária, enquanto método de resolução 

pacífica de conflitos, desenvolvendo instrumentos para a minimização dos riscos sociais, a redução das 

vulnerabilidades e o enfrentamento às violências.  Atua em territórios marcados pelo baixo acesso à 

direito, pela sociabilidade violenta e pelo baixo capital social.  

Possui como objetivo principal promover meios pacíficos de administração de conflitos em níveis 

interpessoais, comunitários e institucionais, que contribuam para minimizar, prevenir e/ou evitar que estes 

se desdobrem em situações de violências e criminalidade. Empreendendo ações de mediações de 

conflitos, orientações para acesso a direitos, articulação e fomento à organização comunitária, através da 

participação social, e institucional, busca contribuir para a redução de homicídios oriundos da violência 

contra a mulher, de conflitos entre vizinhos, da violência doméstica e familiar e da violação de direitos. 

Na execução de suas ações, o PMC tem como objetivos específicos: 

 Aplicar e disseminar princípios e técnicas de mediação; 

 Favorecer o acesso a direitos; 

 Estimular a organização comunitária. 

Sua dinâmica de funcionamento tem caráter participativo, dialógico e inovador, possibilitando a 

abertura de novos mecanismos de acesso à justiça e de transformação sociopolítica de pessoas, grupos 

e comunidade; e por isso desde outubro do ano de 2005, época de sua implementação, vem rompendo 

fronteiras e limites demarcados historicamente.  

O PMC é desenvolvido em 31 (trinta e uma) regiões/ territórios com altas taxas de criminalidade 

violenta do Estado de Minas Gerais, sendo 12 em Belo Horizonte, 12 na Região Metropolitana e 7 no 

Interior. O Programa hoje conta com uma equipe multidisciplinar das áreas de ciências humanas e 

ciências sociais aplicadas, entre técnicos e estagiários, e se insere em equipamentos públicos 

denominados Unidades de Prevenção Social à Criminalidade.  

 

2 Núcleo Conceitual   

O Núcleo Conceitual contempla em seu cerne, o paradigma basilar que funda o Programa 

Mediação de Conflitos, que é a noção de Prevenção Social à Violência e à Criminalidade.  Ao redor desse 

conceito central, ainda compondo o Núcleo Conceitual do organograma, encontram-se quatro importantes 

conceitos, a saber: Acesso a Direitos; Resolução Pacífica de Conflitos; Princípios da Mediação; 

Organização Comunitária. Cada um desses referenciais está interligado entre si, sustentando as técnicas 

e ações implementadas por meio dos eixos de atuação do Programa – os quais serão abordados 

posteriormente. 



2.1 Prevenção Social à Violência e a Criminalidade 

O conceito de Prevenção Social à Violência e à Criminalidade traduz a gênese do Programa 

Mediação de Conflitos dentro da Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS), na Coordenadoria 

Especial de Prevenção à Criminalidade (CPEC). Tendo sido idealizado e implantado inicialmente pelo 

Programa Pólos de Cidadania1, da Faculdade de Direito da UFMG, através dos Núcleos de Mediação e 

Cidadania, o PMC foi fundado oficialmente em meados de 2005, quando passou a compor a Política 

Estadual de Prevenção à Criminalidade, integrando-se à CPEC. 

Assim, o Programa ganhou arranjos institucionais que aperfeiçoam a sua prática, contribuindo 

para a construção de estratégias que pautam a atuação do Estado sobre as questões de segurança 

pública. Esse conceito orienta a concepção de intervenção do Programa Mediação de Conflitos, que 

passa rotineiramente a pensar a noção de mediação comunitária no viés da prevenção e enfrentamento 

das violências. Nesse sentido, está a importância de compreender a dinâmica social das violências e da 

criminalidade dos territórios de intervenção do PMC. 

 

2.1.1 Análise da Dinâmica Social das Violências e da Criminalidade 

Considerando a inserção do Programa Mediação de Conflitos no contexto da Segurança Pública, 

tem-se como objetivo o desenvolvimento de ações e atividades que visem intervir na predominância de 

formas violentas de administração de conflitos que se desdobram em situações violentas e / ou delituosas 

de moradores dos aglomerados urbanos com altos índices de criminalidade violenta. 

A prática de intervenção do Programa requer a compreensão a cerca dos territórios nos quais o 

PMC está inserido. Nesse sentido, a leitura das dinâmicas das violências e da criminalidade torna-se de 

suma relevância para a construção de ações e atividades que possam favorecer assertivamente na 

prevenção e no enfrentamento da violência. Porém, para o Programa Mediação de Conflitos é preciso 

não somente a identificação das violências e crimes que ocorrem no território, mas sim uma ampla 

compreensão do contexto histórico, cultural, econômico e político em que cada sujeito que acessa os 

serviços prestados está inserido e a forma como a comunidade se organiza para lidar com esses 

fenômenos. 

Ressalta-se que no PMC grande parte das violências que chegam como demanda diz de 

situações que ocorrem nos ambientes privados e domésticos, que perpassam as relações de proximidade 

e afetividade. Colaborar com a clareza de que essas violências devem ser conhecidas e enfrentadas no 

                                                           
1 O Programa Polos de Cidadania, fundado em 1995, é o programa de ensino, pesquisa e extensão da Faculdade 

de Direito da UFMG, responsável pela formulação primordial da proposta de inserção da mediação em comunidades 
de elevado risco e vulnerabilidade social. Por meio dos Núcleos de Mediação e Cidadania, o Polos iniciou o trabalho 
de mediação de conflitos nas comunidades do Conjunto Felicidade, Aglomerado da Serra e Barragem Santa Lúcia. 
Em 2005, através de uma parceria firmada entre o Programa Polos e o Governo de Estado de Minas Gerais, nasceu 
o Programa Mediação de Conflitos, que hoje atua em 31 comunidades em todo o Estado de Minas Gerais, inclusive 
no Conjunto Felicidade.  



âmbito da coletividade pode contribuir para a maior qualificação das políticas especializadas no 

atendimento às pessoas em situação de violência e, por conseguinte, na maior proteção desses 

indivíduos. 

Nas atividades do Programa Mediação de Conflitos, busca-se pautar a temática de segurança 

pública e integração da rede local para qualificação das atividades a serem desenvolvidas. Nossas 

intervenções sustentam-se a partir da concepção sócio-históricas do crime e da violência em uma 

perspectiva sistêmica. 

Nesse sentido, a realidade não é dada a priori, mas é construída nas relações cotidianas, sendo 

passível, portanto, de serem transformadas por meio de intervenções capazes de alterar as condições do 

sistema. Em resumo, sendo o crime e a violência, reflexos de uma série de relações sócio-históricas, as 

intervenções propostas pelo PMC assumem a finalidade de promover transformações na dinâmica local 

e, assim, favorecer a prevenção social à violência e à criminalidade. Por isso, busca-se agregar valores 

ao capital social preexistente e promover acultura de paz baseada no exercício da cidadania e na 

garantia dos direitos humanos. 

As equipes técnicas utilizam dos instrumentos/relatórios produzidos no Programa para auxílio 

nessa leitura, mas é importante destacar que essa atividade prescinde de uma boa articulação com a 

rede parceira local e deve ser construída sob a orientação da gestão social das Unidades de Prevenção à 

Criminalidade e em conjunto com os demais programas da Política de Prevenção. É também de 

fundamental importância para esse processo o diálogo com atores estratégicos para a Política de 

Segurança Pública, como a Polícia Civil e a Polícia Militar de Minas Gerais. 

 

2.2 Organização Comunitária 

A organização comunitária é foco do Programa Mediação de Conflitos, que atua com a 

participação social como forma de intervir nos fatores de risco e nos fenômenos de violência e 

criminalidade. 

Para o PMC a noção de organização comunitária é composta por uma rede de conceitos e ações 

propostos para gerar o fortalecimento das potencialidades encontradas em cada comunidade, com a 

premissa de que o trabalho conjunto e a articulação comunitária têm muito mais força e poder de 

transformação do que iniciativas isoladas.  Para compreender a concepção de organização comunitária 

no Programa, trabalha-se com os seguintes conceitos: 

a) Capital Social: Entende-se por capital social [...] a existência de relações de 

solidariedade e confiabilidade entre indivíduos, grupos e coletivos, inclusive a capacidade de mobilização 

e organização comunitárias, traduzindo um senso de responsabilidade da própria população sobre seus 

rumos e sobre a inserção de cada um no todo. (GUSTIN, 2005, p.11). 



b) Rede Social Mista: é concebida pelo PMC como uma importante maneira de intervir 

junto às comunidades, apresentando as formas de associar e agir entre pessoas, grupos e entidades. 

Nessa dinâmica de rede, o relacionamento é horizontal e não hierárquico, as decisões são tomadas pelos 

participantes da mesma, a partir de um consenso entre os componentes, apresentando características 

tais como a exigência de que os participantes estejam ligados em torno de um objetivo comum, que 

esteja aberta sempre a novas relações com outros indivíduos e participantes de outros grupos, que seja 

descentralizada, o que implica que as decisões são tomadas de forma participativa entre os envolvidos, e 

que ela tenha uma auto-organização; 

c) Mobilização Social: O PMC adere ao entendimento de que “a reunião de sujeitos que 

pretendem resolver problemas e transformar a realidade, em relação a uma causa que pode ser 

considerada de interesse público” (HENRIQUES apud Programa Mediação de Conflitos, 2009, p.53). 

Essa ação consiste na sensibilização de outras pessoas direta ou indiretamente envolvidas com o 

problema, na busca pela resolução da situação em pauta. Mobilizar indivíduos em torno de um interesse 

comum constitui-se como um imenso desafio e só pode ser pensado por meio de uma atuação em rede, 

contando com a participação das lideranças, grupos e entidades locais para trabalhar o envolvimento dos 

moradores da região na resolução conjunta das questões que afetam a coletividade. 

d) Pesquisa-ação: O Programa Mediação de Conflitos recorre à pesquisa-ação como 

conceito fundante do esforço para a organização comunitária. Os membros das equipes técnicas, como 

pesquisadores, exercem um papel de facilitadores e articuladores, procurando valorizar as 

potencialidades locais e levando os envolvidos na demanda, qualquer que seja ela, a buscarem saídas 

criativas e adequadas aos dilemas apresentados. O aumento do conhecimento acerca da construção 

sócio-histórica da realidade local eleva a capacidade dos indivíduos ou grupos envolvidos em propor 

intervenções adequadas para equacionar seus próprios problemas. 

Para o Programa Mediação de Conflitos uma sociedade mais organizada, com relações 

comunitárias e sociais fortalecidas, que atua de forma mais conectada e articulada, mobilizada em torno 

de objetivos comuns e consciente das fragilidade/problema e da possibilidade de criação coletiva de 

soluções para os seus conflitos, possui mais capacidade de enfrentamento ás violências, de acesso aos 

seus direitos e de proteção dos sujeitos que a compõem. 

Por isso é premissa para as equipes técnicas ao desenvolverem seus trabalhos, que estes se 

dêem articulados com a rede local mista, que conte sempre com a construção coletiva junto aos 

moradores das comunidades primando pela mobilização e participação dos sujeitos; que busquem 

sempre o conhecimento mais qualificado do capital social, através do diagnostico sócio organizacional e 

por fim, que reforcem o lugar de protagonista do sujeito em sua história, valorizando o lugar do seu saber, 

de sua autonomia e de sua responsabilização em todos os processos. 

 



2.3 Acesso a direitos 

Para o PMC favorecer o acesso a direitos e a garantias fundamentais é uma possibilidade de 

intervenção nos fenômenos da violência e criminalidade, além dos fatores de risco existentes nos 

territórios em que o Programa Mediação de Conflitos atua, fortalecendo os fatores de proteção.  

Observa-se nos territórios em que estamos inseridos que o desconhecimento da população 

sobre os direitos básicos, a peregrinação pelos serviços públicos, ausência de conhecimentos sobre 

fluxos de atendimentos e serviços existentes, contribuem para maior fragilidade do indivíduo e da 

comunidade aos fenômenos da violência e da criminalidade. 

O acesso a direitos pode ser entendido como um processo de/em ação, que, por meio da 

atuação do Programa, trabalha de forma efetiva para o alcance da autonomia, da emancipação e da 

responsabilização dos grupos sociais e dos sujeitos locais. Grupos sociais e sujeitos autônomos devem 

ser antes de tudo, sujeitos de direitos, para, observadas essas condições, tornarem-se responsáveis 

pelos seus próprios destinos e assumirem uma postura ativa diante da vida social que os cerca. Esse 

sujeito de direitos, em função do processo pedagógico da atuação desenvolvida pelo Programa Mediação 

de Conflitos, é levado a atuar de maneira ampliada como um agente crítico e consciente, que lute pelos 

seus direitos e os reivindique. 

Visando intervir diretamente e contribuir para o acesso a direitos, o Programa realiza 

atendimentos individuais e coletivos de orientação para acesso a direitos; estudos de casos semanais 

pela equipe técnica para leitura das complexidades e alinhamento das intervenções; elaboração e 

execução de projetos temáticos para intervenção nos fatores de risco para baixo acesso a direitos; 

execuções de projetos institucionais para intervenção nos fatores de risco associados ao baixo acesso a 

direitos; realização de reuniões com a rede de proteção social parceira para discussão de casos e 

estabelecimento de fluxos de encaminhamentos; reuniões entre equipes técnicas e diretoria do PMC para 

formação e capacitação nesta temática de acesso a direitos humanos.  

O acesso a direitos ganha uma perspectiva participativa quando cada ator envolvido é levado a 

refletir sobre sua condição, seus valores e as relações sociais até então estabelecidas. De forma clara e 

não assistencialista, os atendidos são questionados quanto às expectativas de que o Poder Público, com 

histórico de atuação paternalista, resolva os seus problemas. O Programa Mediação de Conflitos, por 

meio dos eixos de atuação, visa à construção de soluções para os problemas em conjunto com o próprio 

atendido, por meio de orientações, encaminhamentos e informações.  

As transformações vivenciadas pelas comunidades podem eventualmente envolver outros atores 

em torno da luta por direitos coletivos. Nesse contexto de fortalecimento dos laços sociais e comunitários, 

percebemos claramente o acúmulo de capital social e a criação de um ciclo virtuoso capaz de gerar 

fatores de proteção que tornam as comunidades menos vulneráveis à emergência da violência e da 

criminalidade. 



Com base nas complexidades dos contextos de atuação do Programa, podemos afirmar que o 

acesso a direitos não é a transmissão de informações ou mesmo a tradução de Códigos e a aplicação de 

Leis. Trata-se do insumo a processos qualificados de promoção da reflexão e de convocação das 

vontades pelas pessoas, grupos e comunidades, rompendo com paradigmas tradicionais, muitas vezes 

ausentes ou mesmo violentos. Partimos, pois, da participação dos atendidos como instrumento de 

construção de conhecimento sobre os direitos e a cidadania. 

 

2.4 Princípios da Mediação 

Embora os princípios da mediação estejam intimamente ligados à especificidade desse método, 

no Programa Mediação de Conflitos, devem permear todo o trabalho desenvolvido, pois integram a visão 

de mundo deste e constituem o aparato técnico fundamental às intervenções propostas pelas equipes. 

Esses princípios são tomados como norteadores na execução das atividades dentro dos 4 eixos 

metodológicos do Programa.   

As equipes desenvolvem um complexo e amplo leque de ações com o objetivo de trabalhar a 

prevenção social à violência e à criminalidade. A consideração dos princípios basilares da mediação nas 

principais atividades realizadas pelas equipes em seu cotidiano estabelece mais um ponto importante de 

conexão metodológica do Programa.  

Pode-se observar que esse respeito aos princípios fundantes da mediação revela de maneira 

primordial a identidade do Programa Mediação de Conflitos, permitindo que o trabalho realizado seja 

diferenciado do trabalho social desempenhado por outras políticas e programas públicos. Por exemplo, se 

uma equipe do PMC desenvolve juntamente com a comunidade local um projeto temático que recorre a 

atividades de geração de renda, essa equipe técnica estará atenta às relações estabelecidas, aos 

conflitos emergentes dentro do grupo, às possibilidades de crescimento e articulação comunitária, à 

criação de pontes de diálogo e à valorização da autonomia do grupo na tomada de decisões. 

Dessa forma, os princípios destacados aqui funcionam como conectores metodológicos das 

ações desenvolvidas pelo Programa, mantendo a coerência institucional e atuando como norteadores 

para as equipes, supervisão e coordenação. Antes de apresentar cada um deles, faz-se importante deixar 

claro que, ao se eleger alguns princípios basilares dentro do leque conceitual da mediação em âmbito 

internacional, a proposta não é esgotar uma discussão teórica sobre as bases da mediação e nem 

abordar todos os princípios que embasam a mediação. 

Ademais, vale dizer que esses princípios ou conceitos destacados não são de propriedade da 

mediação enquanto metodologia ou campo de estudo (pode-se argumentar que a mediação seja 

responsável por agrupar esses princípios de maneira específica em sua metodologia), mas cada um 

deles costuma ser utilizado, isoladamente ou em subgrupos, em outros contextos e práticas dentro das 

ciências humanas e sociais.  



São princípios2: 

a) Voluntariedade/liberdade dos envolvidos; 

b) Diálogo; 

c) Cooperação; 

d) Restauração das relações; 

e) Responsabilização; 

f) Emancipação / Empoderamento; 

g) Autonomia. 

 

2.5  Resolução Pacífica de Conflitos 

O próprio nome do Programa Mediação de Conflitos traz em seu bojo o compromisso assumido de 

contribuir para a Resolução Pacífica de Conflitos. Entende-se que os Princípios e Técnicas da Mediação 

(serão abordados em maior detalhe a seguir) constituem ferramenta privilegiada para atingir tal objetivo, 

pois a mediação prima pela restauração das relações por meio do diálogo e da autocomposição entre os 

envolvidos, sob a facilitação do mediador. 

A resolução pacífica dos conflitos está totalmente ligada aos ideais constitucionais de construção 

de um Estado Democrático, firmado na paz e na justiça social. Como se vê, o Preâmbulo da Constituição 

da República Federativa do Brasil, promulgada em outubro de 1988.  

Em concordância com esses ideais, o Programa trabalha para a disseminação de uma cultura de 

paz, em razão da qual a violência não é vista como alternativa para a solução de controvérsias. Entende-

se que a falta do diálogo, ou a falta da palavra, como recurso de resolução dos conflitos favorece a 

emergência desses conflitos em atos que, muitas vezes, podem ser marcados pela violência ou pela 

agressividade. Em outras palavras, a falta de habilidade em lidar com os próprios sentimentos, com as 

diferenças interpessoais ou com as controvérsias pode gerar uma reação violenta, por meio da qual, 

passando às vias de fato, a pessoa encontra um caminho para expressar os seus afetos ou insatisfações. 

Embora essas afirmações tenham um fundamento subjetivo e possam ser abordadas pelo 

âmbito psicológico individual, percebe-se que a expressão dos sentimentos e insatisfações por meio de 

ações concretas surge de forma marcante em alguns traços culturais e redes valorativas.  

Um manejo saudável do conflito pode gerar crescimento a todas as pessoas envolvidas e 

também para a comunidade. Em contrapartida, um manejo destrutivo do mesmo conflito pode desfazer as 

relações pessoais e/ou institucionais, gerando prejuízos para a maior parte ou todos os envolvidos. 

                                                           
2 Para maior conhecimento sobre os princípios da mediação utilizados pelo Programa Mediação de Conflitos, vide 
livro Mediação e Cidadania – Programa Mediação de Conflitos, ano 2010-  pgs. 24,25 e 26 



O conflito pode ser concebido como um processo no qual se revelam confrontos de opiniões, 

metas ou interesses. Dentro da chamada visão positiva do conflito, este é percebido como um elemento 

inerente às relações humanas e à organização social, constituindo uma oportunidade impulsionadora de 

crescimento, reflexão e amadurecimento.  

Para tanto, torna-se necessário o estabelecimento de uma gestão adequada dos conflitos, e é 

nesse cenário que a mediação surge como aparato técnico e conceitual que pretende favorecer a 

resolução pacífica das controvérsias, de modo a gerar crescimento pessoal e comunitário. A mediação 

visa conduzir ao diálogo e abrir canais para a expressão dos afetos, dos valores e dos interesses, 

fazendo com que os envolvidos tenham condições de resgatar as causas ou origens dos conflitos, 

aprendendo a se colocar no lugar do outro e a perceber a situação sob um novo prisma. Trata-se da 

difusão de novos paradigmas a serem apropriados por um número cada vez maior de indivíduos e grupos 

que aprenderam ou desenvolveram redes valorativas capazes de questionar a norma vigente e de buscar 

outros tipos de resposta, que não a violência, aos dilemas cotidianos. 

 

3   Eixos de atuação 

O Programa é organizado metodologicamente em 4 eixos de atuação, que contribuem para a 

leitura e análise das dinâmicas das violências e da criminalidade e por conseguinte maior qualificação das 

intervenções, na busca do alcance dos objetivos traçados pela Política de Prevenção à Criminalidade. 

Esses eixos serão descritos a seguir: 

3.1  Eixo Atendimento Individual: 

Essa é uma importante frente de atuação por representar um dos principais mecanismos de 

acesso da comunidade ao Programa. Tem por objetivo atender as mais diversas demandas do indivíduo 

no tocante aos conflitos vivenciados, a violência sofrida e a ausência ou o baixo acesso a direitos.  

Nesta frente de trabalho as pessoas são atendidas através dos procedimentos de mediação e/ 

ou de orientação para acesso a direitos. De forma geral, os atendidos são encaminhados para 

atendimento pela rede parceira, lideranças locais, indicação de outros atendidos, vizinhos, conhecidos ou 

por iniciativa própria.  A proposta é auxiliar as pessoas na busca da melhor solução ou administração da 

demanda apresentada, envolvendo-as enquanto parte atuante, para que seja alcançado o sucesso nessa 

empreitada. Para isso, faz-se necessário que essa pessoa considere-se responsável e desenvolva uma 

postura ativa diante da questão trazida. O aumento do repertório de ferramentas do indivíduo para lidar 

com seus conflitos de forma pacífica, da capacidade de construir suas próprias soluções, do 

fortalecimento através do acesso à direitos, do rompimento do ciclo de violência, são alguns dos produtos 

percebidos através dessa intervenção. 



Quando o indivíduo demanda encaminhamentos para a rede de proteção ou redes 

especializadas, os casos serão discutidos entre as instituições e monitorados pela equipe técnica do 

Programa, a fim de qualificar ainda mais o atendimento prestado. 

3.2 Eixo Atendimento Coletivo: 

A importância e objetivo desse eixo são semelhantes aos já desenvolvidos no Eixo Atendimento 

Individual. Possui como especificidade a recorrência de casos que apresentam prevalência dos 

interesses coletivos e que exijam adaptações ao processo de mediação ou de orientação por conter 

questões amplas que tratam das coletividades. Procura-se desconstruir a compreensão inicial dos 

atendidos de que os problemas se apresentam exclusivamente na esfera individual ou interpessoal.  

Assim, é facilitado o reconhecimento de que o problema considerado individual ou interpessoal 

interfere na vida de outros e que as decisões e soluções nem sempre poderiam partir do sujeito 

isoladamente. 

Esse eixo demanda especial atenção da equipe, por exigir esforços diferenciados na construção 

dos atendimentos e do formato das intervenções a serem realizadas. Muitas vezes, o processo de convite 

dos indivíduos envolvidos na demanda, irá passar necessariamente pelo viés da mobilização e da 

concepção de participação social. 

3.3 Eixo Projetos Temáticos 

O Eixo Projetos Temáticos se destaca em sua importância por possibilitar às equipes intervirem 

de forma criativa e pertinente diante de uma leitura qualificada da dinâmica comunitária e criminal do 

território em que estão localizadas, promovendo intervenções assertivas nas causas imediatas e 

estruturais das formas violentas de administração de conflitos que se desdobram em situações violentas 

e/ou delituosas de moradores dos aglomerados urbanos com altos índices de criminalidade violenta. 

Os projetos temáticos são ações de caráter coletivo, desenvolvidos nos territórios de 

abrangência do Programa Mediação de Conflitos, com grupos de moradores dos mesmos, em parceria 

com a rede de proteção local. Essas ações consistem em palestras, oficinas, grupos reflexivos, dentre 

outros correlatos. As equipes técnicas são responsáveis por elaborarem e desenvolverem essas ações, a 

partir da leitura/análise da dinâmica das violências e criminalidades, podendo estas, contar com a ajuda 

de profissionais especialistas, práticos e/ou teóricos, no tema a ser desenvolvido. Os Projetos Temáticos 

são orientados e acompanhados pela gestão social e apresentados pelas equipes técnicas no formato 

escrito, que deverá contemplar o fenômeno da violência a ser enfrentado, caracterizado como o 

“problema objeto de intervenção”, objetivos e resultados esperados bem delimitados, e prazo para início e 

término para sua execução. 

Essas ações se caracterizam como respostas às demandas concretas trazidas pela comunidade 

aos fatores de risco e fenômenos enfrentados pela mesma em relação à violência e criminalidade. Tal 



iniciativa objetiva gerar um impacto na comunidade, potencializando fatores protetores que possam 

influenciar na prevenção e enfrentamento da violência.  

É pressupostos para construção e execução dos projetos, uma leitura qualificada do território de 

intervenção, a articulação com a rede de proteção local e/ou rede especializada no atendimento a 

públicos específicos em situação de violência, e com a comunidade da área de abrangência do 

Programa. Para identificação da demanda, as equipes técnicas deverão fazer uso da leitura e análise dos 

instrumentos, como relatórios quantitativos e qualitativos, questionários socioeconômicos, diagnóstico 

sócio organizacional comunitário, fóruns comunitários, articulação com a rede e com lideranças e 

associações locais. 

3.4 Eixo Projetos Institucionais 

O Eixo Projeto Institucional contempla ações em níveis estratégicos do Programa a partir da 

leitura e análise de dados produzidos, propondo intervenções que visam promover fatores de proteção 

e/ou garantir a execução institucional das atividades das equipes técnicas. Existem três possibilidades 

principais para a execução de um Projeto Institucional: 

A) Com o objetivo de responder a demandas comuns a todas as comunidades, já que 

estas se relacionam com uma dada realidade de vulnerabilidade e exclusão social; 

B) No intuito de difundir a cultura de mediação, enquanto uma especificidade do Programa, 

principalmente nas comunidades atendidas; 

C) Visando maior integração entre os atores que compõem o Sistema Estadual de Defesa 

Social. 
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