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MANIFESTO
TODOS FAZEM PARTE 

ASSIM COMO 
TODOS COMPARTILHAM 

OS DESAFIOS DA ATUALIDADE,
ACREDITAMOS QUE 

 TODOS FAZEM PARTE DA SOLUÇÃO. 

SOMOS FACILITADORES DESSA TRANSIÇÃO, 
DE VELHOS A NOVOS MODELOS E PARADIGMAS,

 AGENTES INTEGRADORES DE 
PESSOAS, ATORES E SETORES  NA SOCIEDADE 

PARA QUE ESTES CRIEM JUNTOS O FUTURO!



IMPACTO

Uma Curitiba mais integrada e 
colaborativa, onde todos fazem 
parte dos desafios e  das soluções, 
e trabalham juntos com uma 
cultura de transformação para o 
bem comum



1. Fazer um diagnóstico colaborativo sobre os principais desafios nos temas 
da educação, democracia e impacto social de Curitiba;

2. Desenhar e facilitar eventos de diálogo e integração entre atores principais 
dos ecossistemas de democracia e impacto social de Curitiba;

3. Desenhar e facilitar ambientes de aprendizagem transformadora para a 
população e atores envolvidos nas ações de campanha e ecossistemas;

4. Realizar mobilizações de sensibilização e conscientização da população 
de Curitiba sobre a importância da diálogo, colaboração e integração entre os 
diferentes pontos de vista sobre o desenvolvimento da cidade;

5. Desenhar um portfólio de ações coletivas e soluções sistêmicas para serem 
implementadas em 2017;

6. Consensuar acordos e responsabilidades compartilhadas entre os  
participantes e atores da campanha;

7. Celebrar os resultados com um festival para a população e participantes 
compartilharem suas ações de forma pública.

AÇÕES



COMO FAZEMOS? 
JUNTOS! 





METODOLOGIA 
DE IMPACTO 
SISTÊMICO



METODOLOGIA DE IMPACTO SISTÊMICO
DE POUCOS  PARA MUITOS...                                                                     

Muitas das soluções propostas que observamos acabam se mostrando parciais e 
fragmentadas, tanto por não se preocuparem com a INTEGRAÇÃO entre ações e 
atores já existentes, quanto por serem conduzidas por um pequeno grupo de 
especialistas, técnicos ou empreendedores.

Por isso a Sociedade Global se preocupou em desenhar um método que utiliza 
diferentes abordagens e formatos para compreender, articular, mobilizar e 
promover a participação dos diferentes atores, em diferentes etapas, incluindo 
desde os técnicos e especialistas até a população em geral (crowd) para fazer parte 
da criação de soluções.
 TODOS FAZEM PARTE!



ETAPAS

ARTICUAR

MOBILIZAR

TRANSFORMAR

Soluções  e 
estratégias de 
impacto 
sistêmico. 

Integração e 
coordenação 
ecossistêmica com 
transformação 
cultural. 

Cenários e 
recomendações 
sobre lacunas e 
oportunidades do 
contexto atual do 
desafio.



Mobilizar e disseminar soluções  
propostas com apoio de entusiastas e 
agentes locais. 

METODOLOGIA DE IMPACTO SISTÊMICO

1. INTELIGÊNCIA 
COLABORATIVA

2. IMERSÃO NA 
REALIDADE

3. INTERAÇÃO E 
ESCUTA ATIVA

4. MAPA SISTÊMICO
5. INOVAÇÃO ABERTA

7. INTERNALIZAÇÃO
9. ACELERAÇÃO

10. ECOSSISTEMA

8. MOBILIZAÇÃO

M
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DE POUCOS                                                                                   PARA MUITOS

Pesquisadores e acadêmicos produzindo 
conhecimento, dados e estatísticas para 
embasamento de estudos, recomendações 
e aconselhamento de novas práticas. 

Equipe em campo para compreender em 
profundidade como as pessoas 
vivenciam o sistema. Entrevistas-diálogo 
e empatia com o usuário.

Canal para divulgação das 
informações, pesquisas, 
recomendações; aberto a interação 
constante com a população.

Atores chave ampliando entendimento 
do sistema e identificando áreas de 
oportunidade.

Internalizar e validar as soluções em 
um microcosmo (pequena escala) 
como organizações, setores, 
equipamentos e regiões.

Inovadores e atores chave cocriando e 
prototipando soluções inéditas.

Tornar as soluções acessíveis a todos, 
garantindo escala, viabilidade e 
operação

Cultura de Transformação e Inovação Social.

6. LABORATÓRIO DE 
INOVAÇÃO População 
participando da cocriação de soluções, 
direcionando e sugerindo as 
inovações que gostaria de ver.



CAMPANHA TODOS FAZEM PARTE 

1. INTELIGÊNCIA 
COLABORATIVA

- COMO CONVERSAR?
- DIÁLOGOS INTEGRATIVOS;
- ENTREVISTAS E 
- JORNADAS DE IMERSÃO EM 

CONTEXTOS;

- SOBRE O QUE PRECISAMOS 
CONVERSAR? 

- INTERVENÇÕES NAS RUAS E 
ONLINE;

- DIVULGAÇÃO DOS 
RESULTADOS E INTERAÇÃO 
COM PÚBLICO;

- CHAMADO DE ATORES PARA 
ANÁLISE E COCRIAÇÃO;

ARTICULAR

DE POUCOS                                                                                   PARA MUITOS

JULHOJUNHOMAIO
3. INTERAÇÃO E 
ESCUTA ATIVA

2. IMERSÃO NA 
REALIDADE

- QUAL A REALIDADE DESSES 
ATORES E ECOSSISTEMAS?

- LEITURA DE CENÁRIO DE 
CURITIBA - TEMAS: EDUCAÇÃO, 
IMPACTO SOCIAL, DEMOCRACIA

- REUNIÃO ATORES INICIAIS;
- SOBRE O QUE PRECISAMOS 

CONVERSAR? 







Temas mais 
apontados...

1. Feminismo/ Equidade Gênero;
2. Maternidade e Paternidade; 
3. Educação - Novas formas;
4. Participação Cidadã, Engajamento Social;
5. Refugiados;
6. População Situação de Rua;
7. Preconceito - gênero, etnias, credos;
8. População Carcerária;
9. Novas Economias e Paradigmas Empresariais;

10. Alimentação
11. Planejamento urbano, mobilidade urbana, 

habitação, etc.



FORAM 13 DIÁLOGOS, 15 PARCEIROS 
MAIS DE 160 PARTICIPANTES 

E CENTENAS DE “ME DEI CONTA QUE…”



 CAMPANHA TODOS FAZEM PARTE 

4. ANÁLISE SISTÊMICA

- DELIBERA ONLINE
- POPULAÇÃO PARTICIPANDO 

DA COCRIAÇÃO DE 
SOLUÇÕES, DIRECIONANDO 
E SUGERINDO AS 
INOVAÇÕES QUE QUER VER.

-  COCRIAÇÃO COM 
AGENTES INOVADORES 
PARA GERAÇÃO DE 
SOLUÇÕES POR TEMAS;

- PORTFÓLIO DE SOLUÇÕES 
INTEGRADAS

MOBILIZAR

DE POUCOS                                                                                   PARA MUITOS

OUTUBROSETEMBROAGOSTO

6. LABORATÓRIO DE 
INOVAÇÃO SOCIAL

5. INOVAÇÃO ABERTA

- RUMOS PARA CURITIBA 
EVENTO COM ATORES CHAVE, 
PARA IDENTIFICAR ÁREAS DE 
OPORTUNIDADE 





LABORATÓRIOS DE 
INOVAÇÃO ABERTA



12 TEMAS
13 DIÁLOGOS INTEGRATIVOS
13 LABORATÓRIOS DE INOVAÇÃO
380 PARTICIPANTES
36 PARCEIROS
40 DESAFIOS E OPORTUNIDADES
121 DIRETRIZES
37 SOLUÇÕES PROTOTIPADAS
6 EVENTOS DE INTEGRAÇÃO ATORES

IMPACTO



 AGENDA - CAMPANHA TODOS FAZEM PARTE 

7. INTERNALIZAÇÃO

Encontrar entusiastas e 
agentes locais para 
disseminar soluções.

Tornar as soluções 
acessíveis
a todos, garantindo 
escala, viabilidade e 
operação

TRANSFORMAR

DE POUCOS                                                                                   PARA MUITOS

DEZEMBRONOVEMBRO

9. ACELERAÇÃO8. MOBILIZAÇÃO
Portfólio de Ações Coletivas; 
Protótipo de soluções em 
setores, equipamentos e 
regiões.

PRÓXIMOS    
PASSOS    NOV-DEZ

10. ECOSSISTEMA 
DE INOVAÇÃO
Cultura de Transformação 
e Inovação Social

Evento para reunir 
ecossistema: Festival 
Todos Fazem Parte



TEMAS

1. FEMINISMO

3. MEIO AMBIENTE E 
CONSUMO CONSCIENTE

5. NOVOS PARADIGMAS DA
CULTURA EMPRESARIAL

4. ENGAJAMENTO SOCIAL & 
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

6. POPULAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE RUA
7.REFUGIADOS
8. PLANEJAMENTO URBANO E 
MOBILIDADE

11. SAÚDE, CULTURA DE PAZ E 
ESPIRITUALIDADE
9. TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO

2. EDUCAÇÃO E NOVAS FORMAS

10. MATERNIDADE E PATERNIDADE

12. QUESTÕES INDÍGENAS



OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL



FEMINISMO



DADOS:

- A cada 11 minutos uma mulher é violentada no Brasil;
- Os índices de violência contra a mulher são maiores na população negra e na periferia;
- Uma mulher branca ganha em torno de 70% do salário do homem branco, uma mulher negra pode 

ganhar apenas 25% do salário de um homem branco;
- 85% das mulheres são as responsáveis pelas compras da casa; 65% não se sente representada na 

mídia; 73% gostaria de ser retratada como INTELIGENTE; 68% ser retratada como INDEPENDENTE;
- No Brasil o gasto em cosmetico supera o de alimentação; é o país que mais consome cirurgia 

plástica no mundo.

- EXISTEM DIFERENTES VERTENTES DO FEMINISMO
- Feminismo Radical;
- Feminismo Liberal;
- Feminismo Interseccional - movimento negro, população indígena e outra minorias;
- Movimento Queer - sem rotulação de sexo ou preferência sexual;

FEMINISMO É SOBRE EQUIDADE;

“Alteridade é você perceber que o outro é constituido de tantas coisas diferente de você … e que no limite 
das contradições você se constrói dessas outras coisas também, e que você só tem a  respeitar” - Elaine.

FEMINISMO



DESAFIOS:

DESAFIO #1 - CULTURA MACHISTA

DESAFIO #2  - FEMINISMO MAL COMPREENDIDO

DESAFIO #3 - FEMINISMO NA BASE DA PIRÂMIDE

DESAFIO #4 - ESTRUTURA POLÍTICA

DESAFIO #5 - PARTICIPAÇÃO DO HOMEM OU NÃO?

ÁREAS DE OPORTUNIDADE:

#1 - DESCONSTRUIR O MACHISMO NO DIA A 
DIA

#2 INFORMAÇÃO ESCLARECIDA

#3 EMPODERAMENTO NA PERIFERIA 

#4 POLÍTICAS PÚBLICAS DE E PARA 
MULHERES

#5 RE-SIGNIFICAR O MASCULINO

DIÁLOGOS INTEGRATIVOS 
FEMINISMO 



FEMINISMO

DESAFIO #1 - CULTURA MACHISTA

- Cultura historicamente machista: “A hierarquia na 
sociedade, que se fundamentou na cultura judaico-cristã 
patriarcal  que coloca o homem num lugar e a mulher em outro”.

- Mulher é machista ou condicionada a reprodução do 
machismo?      Quando eu digo que “eu reproduzo o machismo” é 
uma coisa, quando eu digo “eu sou machista” estou dizendo algo 
muito sério - ontológico - da minha condição como ser humano; 
“Quando a mulher se descobre feminista é sofrido!”

- Como o homem se beneficia do machismo? - “Quando a 
gente constrói o entendimento que o machismo é produzido 
socialmente, vemos que todas as sociedades foram construídas pelo 
patriarcado, para beneficiar uma classe e aí vêm as desigualdades”; 

- Crise representatividade mediática:                    
Publicidade de homens feitas para homens; a sedução como 
meio de venda criou uma obsessão doentia pela imagem; 65% 
não se sentem representadas.

AREA DE OPORTUNIDADE #1  

“É preciso desconstruir a cultura machista no dia a dia”     “Não 
se nasce mulher, torna-se”

Como poderíamos…

● Re-significar o vocabulário de termos historicamente 
machistas?

● Dialogar com a família? 
● Trabalhar nas relações fiéis, saudáveis e no 

fortalecimento de vínculos?
● Garantir representação mediática?

■ Regravação comerciais;
■ Boicote das consumidoras;
■ Mobilização junto aos órgãos e empresas 

de publicidade; 

“Não quero mais menstruar azul!”

FEMINISMO



FEMINISMO

DESAFIO #2  - FEMINISMO MAL COMPREENDIDO

- A informação do que é feminismo chega de forma 
distorcida;

- Impacto da Ditadura, que disseminou a demonização da 
mulher politizada (peludas, monstras, masculinizadas, 
lesbicas, promíscuas);

- Falácias sobre o feminismo: a mulher ser melhor e estar 
acima do homem;

- Como e por que o discurso foi passado para as bases ou 
para a sociedade dessa forma? 

- O principal responsável é a mídia.

AREA DE OPORTUNIDADE #2 - INFORMAÇÃO ESCLARECIDA

- Como transformar o feminismo algo atraente, de forma 
sedutora, para sair da zona de conforto?

- Como desmistificar o feminismo?  Como informar 
sobre o feminismo de forma didática, interessante e  
compreensível para todos os diferentes públicos?

- Como unificar o discurso feminista?  - Busca por um 
horizonte universal;

- Como continuar nos valendo de conteúdos para 
continuar nos construindo feministas?

- Como lidar com a agressão em relação ao “ser 
feminista”? Como podemos comunicar ideais feministas 
sem embate?

- Como empoderar mais pessoas a contribuir com o 
feminismo?

FEMINISMO



FEMINISMO

DESAFIO #3 - FEMINISMO NA BASE DA PIRÂMIDE

● “Movimentos como este são elitistas?”

● As mulheres na base da pirâmide que sofrem mais 

violência não podem estar aqui hoje;

● População de rua sofre violência diária - busca de parceiro 

sexual para proteção nas ruas;

● “Quando ela for confrontar em casa ela vai sofrer repressão”;

● É esse sofrimento que impede a mulher ou o homem de 

viver essa questão;

● “Parece que é um sofrimento de uma classe inteira e de 

décadas”;

AREA DE OPORTUNIDADE #3

● Como transmitir para a base (comunidades) o conceito 

correto? (já que a informação chega distorcida)

● “Como o discurso pode chegar de forma coerente 

(esclarecedora) para as comunidades?” 

● Como a mulher da periferia se empodera?

● Lidar com os adultos é mais difícil… estratégia pode ser 

começar pela educação das crianças

● O papel chave das mulheres chefes de família na periferia 

Exemplo: “CASAS DA MÃE JOANA” elas não têm marido 

em casa para reprimir e já estão empoderadas, já têm 

uma configuração familiar diferente. 

● Como trazê-las para essas conversas, para que possam 

disseminar e ressignificar o feminismo dentro das 

comunidades ?

FEMINISMO



FEMINISMO

- DESAFIO #4 - ESTRUTURA POLÍTICA

- Leis feitas de homens para homens;

- “A própria construção da noção de moral parte de 

uma moral masculina”;

- Provocações: O feminismo busca integração ou 

punição? Qual a função do feminicídio*?                   

O feminismo é um movimento de esquerda?

*Criminologia Crítica Feminista

- OPORTUNIDADE #4 - Políticas Públicas DE e PARA mulheres

- Como reestruturar as leis para que as politicas publicas 
atendam realmente as necessidades das mulheres? 
“Só a mulher no poder não garante nada é preciso dar voz a mulheres e 
representantes alinhadas com a defesa das pautas”;

- Como eu enquanto cidadã posso influenciar essas pautas? 
Política no dia a dia - “quebrar as paredes institucionais e fazer o que 
estamos fazendo aqui”; 

- Como tornar uma questão que é importante para todos pública?

- Como realmente fazer as pessoas participarem, se empoderarem 
do Estado?

FEMINISMO



FEMINISMO

DESAFIO #5 - PARTICIPAÇÃO DO HOMEM OU NÃO?

- Qual é o limite/papel do homem no feminismo? ser 
simpático (empático) à causa X tirar o lugar de fala da mulher no 
movimento essencialmente feminino; “A mulher no movimento 
Feminista tem que ter LUGAR DE FALA!”

- Como o homem é prejudicado pelo machismo?
Também os homens são condicionados pelo machismo e têm 
prejuízos na sociedade machista; Repressão sexual e pressão 
para sustentar o padrão social;

- Índices de suicídio maiores entre homens; 
- “Os homens sofrem MUITO na nova paternidade, pois a mulher esta 

muito empoderada, e o homem fica perdido e sozinho, ele não tem 
essa referência. ”

- Índices de divórcio com filho bebê, “eles não conseguem mais se 
encontrar como casal e indivíduos…”

- O homem sofre a agressão se toma o discurso para defender o 
feminismo;

“Quando o homem resolve combater o machismo e defender o movimento 
feminista perante os outros ele entra no sofrimento junto”. 

AREA DE OPORTUNIDADE #5  
REDEFINIÇÃO DO “SER HOMEM”  E DO PAPEL MASCULINO 

- O que é ser homem HOJE?
- Como homens e mulheres podem descontruir o 

machismo?
- COMO O HOMEM PODE COMBATER O MACHISMO NO 

PRÓPRIO ESPAÇO? 
- “Os caras querem muito entrar no movimento feminista,  como 

fazer isso sem tirar o espaço de fala da mulher?” 
- “Vocês podem chamar a mulher no espaço de vocês e dar voz a 

ela, para perguntar o que querem aprender” 
- Passar a informação e levar o questionamento para 

outros homens. 
- “Você nâo tem que provar pra nós que é feminista, vai ser 

feminista nos espaços masculinos, vai falar do feminismo com 
seus amigos!”

- Abrir espaços de acolhimento de homem pra homem -  
falar de Sexualidade e sentimentos num espaço de 
vulnerabilidade, empatia.

- Existem muitos grupos de mães e nenhum grupo de 
pais. 

FEMINISMO



#1 - É preciso aceitar o momento de transição de pensamento, 
nova consciência e alcançar maior abrangência

#2  - É preciso ações e atitudes para mudar a base da 
sociedade, mas também temos o agora para lidar. Não adianta 
ser só com crianças e jovens, os mais velhos também precisam 
mudar percepções e ações;

#3 - Focar na informação, na sua transmição e disseminação de 
forma mais leve e         para públicos mais diversos

#4 - Pauta/definir valores/diretrizes do movimento, com o 
objetivo de diminuir conflitos e polaridades. Se todo o 
movimento “girar em torno” da empatia/alteridade, amor, 
solidariedade, evitar juízo de valor, generosidade...não 
teremos problemas de diálogos e de respeito.

RUMOS PARA CURITIBA
DIRETRIZES 

FEMINISMO 

#5 - Evitar a definição de padrões e 
sempre buscar pelo bom senso.

#6 - Entender a diferença entre 
Igualdade x Equidade

#7 - Valorizar e divulgar lideranças 
atuais dos movimentos.

#8 - O diálogo precisa ser além do 
feminismo, ser um movimento (para 
evitar competições e polaridades) 
de: GENEROsidade



04. Criação de centro de referência no município que difunda a comunicação para adultos de 
informações ligadas a prevenção da violência de gênero.

Observa-se que é necessário criar linhas de comunicação para adultos ligadas a prevenção de violência 
de gênero. Para isso recomenda-se a criação de centro de referência dentro da atual estrutura da 
administração municipal, que deve atuar conjuntamente com a sociedade civil na disseminação de 
informações.

Para tratar da disseminação da informação e do respeito entre gêneros entre adultos, sugerimos criar 
um centro de referência dentro da Secretaria Especial da Mulher, com profissionais especializados no 
tema. Este centro deve ser responsável por organizar os conteúdos em cursos específicos para cada 
linha de comunicação e para diferentes públicos. A abordagem deve ser diferente quando se trata 
apenas de prevenção ou quando o público é constituído de pessoas que já passaram por situações de 
violência, seja como agressor ou como agredido.

Autoria: Goretti Bussolo (ONG Todas Marias)

FEMINISMO SUA CURITIBA
PROPOSTA



#1 As crianças falando mais e como ajudar elas a entender o assunto
#2 Como poder conversar sobre feminismo abrindo para todos?
#3 Melhorar a relação das pessoas com o tema
#4 Novas gerações falando sobre  o tema
#5 Incentivar a inclusão do tema nas empresas
#6 Ver demandas locais como igrejas, bairros e escolas
#7 Rede de apoio e fortalecimento de afeto
#8 Não usar o termo feminismo com linguagem marginal
#9 Práticas integrativas
#10 Inversão de papeis
#11 Desafio de estruturar o movimento feminista institucionalizado
#12 Mudar a cultura organizacional para inserir a pauta em estatutos e estruturas
#13 Distinguir os padrões e não extingui-los com um diálogo participativo para definir os 
princípios dos movimentos;
#14 Chat Conversation End

FEMINISMO LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
IDEIAS - BRAINSTORMING



#1 
Rede de apoio

Qual a ideia?

Rede de apoio contínua para grupos como 
gestantes visando o fortalecimento das mulheres 
nas Unidades de Saúde.

Como funcionaria?

Espaço de escuta com as mulheres.
Informações sobre o tema, números de contato.
Grupo de gestante, pós parto e maternidade.

FEMINISMO LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS



#2 
Intervenção 
urbana

Qual a ideia?

Intervenção urbana rápida com o objetivo de 
provocar reflexões acerca das crenças da 
sociedade sobre a violência contra a mulher.

Como funcionaria?

Posicionar dois manequins em rua pública e 
diferenciar suas vestes em “ousada” e 
“tradicional”, com a seguinte frase: Quem merece 
ser estuprada? Assim, a pessoa atingida será 
convidada a pensar e repensar suas próprias 
crenças.

Sugestão: criar movimento que espalhe ações pela 
cidade em dia específico. Kit de “como criar 
intervenções”

FEMINISMO LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS



#3 
Incentivando
organizações

Qual a ideia?

Levar a pauta da equidade de gênero para dentro 
das organizações através de parcerias.

Como funcionaria?

Formar coletivo de mulheres capacitados para 
contatar empresas para revisar estatutos e inserir 
pautas da equidade de gênero, criando um selo de 
espaço que dá voz às mulheres.   E Influenciando 
em políticas públicas e leis.

FEMINISMO LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS



EDUCAÇÃO E NOVAS 
FORMAS



#1 - PRIMEIRA INFÂNCIA - 
MATERNIDADE E PATERNIDADE

#2 - O EDUCADOR 

#3 - PARADIGMAS EDUCACIONAIS 

#4 - REFLEXÃO CRITICA DA PRATICA 
EDUCACIONAL

#1 - REDESCOBRIR MATERNIDADE E 
PATERNIDADE

#2 - EDUCAR O EDUCADOR 

#3 - NOVOS PARADIGMAS E PRATICAS 
TRANSFORMADORAS 

#4 - ADAPTAR E DISSEMINAR NOVOS 
MODELOS

DESAFIOS:     ÁREAS DE OPORTUNIDADE:

DIÁLOGOS INTEGRATIVOS EDUCAÇÃO E NOVAS FORMAS



DESAFIO #1 - PRIMEIRA INFÂNCIA - MATERNIDADE E 
PATERNIDADE 

- Nascimento - Práticas médicas corporativistas - agendamento de 
cesárias maximiza o rendimento; Cesariana como padrão; Crença 
de que nascer fora do hospital não é seguro; Perpetuação de 
práticas como a episiotomia; Doulas não serem bem-vindas em 
todos os lugares; 

- Vulnerabilidade - "Fui capturada pelo romantismo, mas ser mãe é 
Rock’n’Roll” , “Amo meus filhos, odeio ser mãe” ;  puerpério - fase 
que a mulher precisa de cuidados emocionais, se sente sozinha 
mesmo não estando; Depressão pós-parto; atenção que o filho 
demanda;

- Relação Casal - Grande indice de divorcio com filho bebe, “pois 
eles não conseguem mais se encontrar como casal e indivíduos…” - 
“Os homens sofrem MUITO na nova paternidade, pois a mulher esta 
muito empoderada, e o homem fica perdido e sozinho, ele não tem 
essa referência. Muitas mulheres esvaziam a paternidade. Ser 
feminista (“não fez mais do que a obrigação”) X valorizar o 
trabalho do pai?

-  Paradigmas Sociais -  Liberdade X Permissividade; Refúgio Rural 
/ Educação Alternativa X Isolamento no Idealismo -  “tive que abrir 
mão um pouco do caminho idealizado, voltar e construir esse ideal 
possível aqui” - A importância de socializar a criança entre outras 
crianças.

OPORTUNIDADE #1 - REDESCOBRIR MATERNIDADE E PATERNIDADE

- Parto Humanizado - já é uma realidade; Lei das Doulas; Parteria na 
Tradição - "O primeiro direito do ser humano é o bem nascer” 

- Espaços de acolhimento entre pais e mães; Cuidar do cuidador. 
Existem muitos grupos de mães, e nenhum grupo de pais. 

- Casal - “o casal tem que desconstruir isso juntos.” - “É um caminho 
distribuir essa maternidade e paternidade? Como isso é conversado 
em casa?”  

- Ressignificar na Sociedade: "Desconstruo a educação em mim para 
ajudar meu filho a crescer"

- Educar as pessoas para a tolerância e convívio com crianças - "Não dá 
para exigir que as pessoas tenham afinidade com crianças"

- Como incluir as crianças nos espaços? Como lidamos 
socialmente com isso?

- Como se relacionar com avós/tios? Educação diferente

- Novos saberes e práticas: Parteria tradicional; Produção de fraldas 
de pano e slings; Empreendedorismo materno; Slingar e Dançar - 
conexão e vínculo; Interação recíproca e constante ("A Cientista que 
virou mãe"); Livre brincar (“Território do brincar”); Valorização da 
primeira infância - (“Começo da vida”).

EDUCAÇÃO E NOVAS FORMAS



DESAFIO #2 - O EDUCADOR 

● Que dúvidas, desafios e necessidades você tem para 
continuar educando?”

● “não adianta culpar o professor e querer que ele dê conta de 
tudo”;

● “A licenciatura era algo vocacional, hoje não é mais”;
● “o que acabe a gente fazer, apontar? parece que estamos 

fazendo a nossa parte e quem não esta fazendo é o outro…”
●  “A gente se preocupa muito com a educação do outro, mas 

tenho que voltar e pensar na minha própria educação”
● “quando a gente imprime o modelo de educação a gente tá 

presumindo que a gente já chegou no entendimento do que é 
melhor e agora pode dizer qual é o caminho; a gente se separa 
do processo de aprendizado, e isso se reflete também na figura 
do educador, que não recebe apoio e suporte para continuar 
aprendendo e se desenvolvendo; 

● Sentimento de solidão. Dificuldade de diálogo, 
compreensão e companheirismo. “Sentimos falta de ter isso no 
dia-a-dia.” 

● “Muitas experiências promoveram uma resistência e 
proteção a relações pessoais.”

OPORTUNIDADE #2 - EDUCAR O EDUCADOR

● O profissional teria diálogo consigo mesmo para encontrar 
qual grupo de trabalho ele se identifica?

- Tempo de reflexão sobre sua prática por parte do 
educador;

- Ponto de encontro de troca de experiência entre os 
profissionais;

- Assumir nossas fragilidades;
- Sensibilização da coordenação;
- Sensibilização atingir todos os espaços de trabalho 

(educandos, famílias);

“Eu só consigo me sentir educadora enquanto estou no papel do 
aprendiz”; 
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DESAFIO #3 - PARADIGMAS EDUCACIONAIS 

#CONTEXTOS SOCIAIS

● O contexto que alguns jovens estão inseridos 
dificulta o seu aprendizado;

● “como vou fazer isso se estou com dor de 
barriga, com fome, tendo que estudar, família, 
polícia…?”, 

#MODELOS DEFAZADOS
● A escola não é mais interessante;
●  não existe educação quando o outro não 

quer.

#BAIXA AFETIVIDADE
● Sentimento de solidão. Dificuldade de 

diálogo, compreensão e companheirismo. 
“Sentimos falta de ter isso no dia-a-dia.” “Muitas 
experiências promoveram uma resistência e 
proteção a relações pessoais.”

● Importância de sentir-se amada e integrada e 
de estar com as pessoas.

OPORTUNIDADE #3 - NOVOS PARADIGMAS E PRATICAS TRANSFORMADORAS 

#INTEGRAR A SOCIEDADE EM TORNO DA EDUCAÇÃO
● Tem toda uma rede que tem que ser modificada; “É preciso um trabalho da sociedade 

toda perante a educação, tanto na escola, na sociedade, na comunidade”
● “É preciso uma aldeia para educar uma criança”; Cidade/sociedade educadora;
● Corresponsabilidade de todos por todos;

#HUMANIZAR A EDUCAÇÃO -  “É preciso deixar o processo mais humano”
● “O ambiente informa” - há sempre troca, relações afetivas
● Inserir práticas de humanização – construir métodos. 
● Valorização do sujeito, 
● humanizar o processo não as instituições,
● Lidar com as pluralidades
● Como fortalecer os diálogos e superar discursos egóicos?

#VISAO INTEGRAL
● “precisamos ver de forma integrada, transdisciplinar, tem que estar em rede, contemplar o 

indivíduo de forma integral em todas as suas dimensões”
● “o pensar é importante demais, e o sentir é muito necessário, o tempo todo, e o agir é 

para todos os níveis e espaços de trabalho”;

#PROMOVER AUTONOMIA - 
● “E se a gente conseguisse fazer intercâmbio dentro do próprio país? da própria rua? 

dentro de casa?” - Aprender é uma atitude interna.
● “Como eu não vou interferir na educação? (...) Se eu me abster totalmente do julgamento, 

como seria? É desejável? Eu não estaria negando um caminho evolutivo, de aprendizado 
que já foi conquistado antes de mim, comigo e depois de mim?

#PRESENÇA como caminho para educar - a habilidade de quem está presente de perceber o 
que é necessário em cada momento, quando e como intervém. Você não precisa escolher 
entre intervir ou não, um método ou outro, você precisa estar presente. 

EDUCAÇÃO 



DESAFIO #4 - REFLEXÃO CRITICA DA PRATICA 
EDUCACIONAL

OPORTUNIDADE #4 - ADAPTAR E DISSEMINAR NOVOS MODELOS

As Soluções já existem:  “Na prática já vemos acontecendo…”

- Escolas Waldorf, Palmares, Colégio Suíço, Mato Preto, Casinha 
Amarela, Casa Labirinto, Passos da Criança...

- As escolas públicas também têm bons exemplos: Escola da 
Ponte, Projeto Âncora, etc;

- A Lei (LDB) garante que cada escola tem autonomia de construir 
e seguir seu Plano Político Pedagógico;

- Desescolarização - “Não há educação, há Vida!” - “TEM que ir pra 
escola?” - “Tem que negar a escola?” - “Tem que haver opções de 
qualidade para decidir com autonomia, prover de condições;

- Uso da tecnologia como algo positivo na educação (Inovarium)

Como poderíamos conectar e disseminar essas soluções?

● Necessidade de trabalhar de forma integrada e em rede:

“Podemos olhar na perspectiva do um pra um, ‘se fizer a diferença na vida de 
uma pessoa está bom’, e também olhando numa perspectiva sistêmica, a 
relevância de termos construído significados juntos é o que faz com que 
emerjam soluções diversas, um conjunto de soluções que vai criar massa 
critica pra essa mudança de cultura.”

“Todos tem que fazer parte da transformação, são ambientes de aprendizagem 
transformadoras, tanto governo, as escolas, identificar as pessoas que estão 
participando para que façam”.

Cada realidade (território) é diferente na educação: “Eu não 
acho que está tudo errado e tem que reconstruir tudo; acho que a 
gente não pode pautar ‘vamos fazer isso, isso e isso’; a partir das 
ideias gerais - princípios - é que talvez a gente consiga ligar os 
pontinhos quando estiver na sala de aula; diante de uma criança; 
tudo DEPENDE de cada escola, cada modelo, cada sociedade 
educacional, vai depender de como esse organismo vivo vai se 
desenvolver!” 

Poderíamos construir um princípio de práxis/reflexão sobre as 
aprendizagens em cada geração e territórios e isso seria um 
norte para as práticas educacionais?

Como ir para a prática?

“Ok, tudo muito filosófico, mas E na prática?, nesse mundo aqui e 
agora, na vida que a gente vive, nas condições e nos moldes atuais, 
quais são as atitudes que podemos fazer para transformar a 
vida das pessoas?” (no dia a dia, prefessor de frente para toda a 
turma, estrutura precária, deinteresse… como você faz?)
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RUMOS PARA CURITIBA
DIRETRIZES
#1 - Promover meios de educar o educador, 
tornando-o um facilitador do conhecimento

#2 - Buscar maneiras de disseminar soluções entre 
as escolas

#3 - Educação para a vida, com soluções de 
conflitos práticas 

#4 - Entender o ensino com um olhar sistêmico, 
integrando todos os atores e contextos envolvidos. 

#5 - Colaborar para a mentalidade de inclusão e 
igualdade no ensino 

#6 - Reavaliar a qualidade e eficácia do modelo de 
ensino atual, buscando por novos processos de 
aprendizagem e metodologias de ensino 

#7 - Reformular currículos escolar para tardar o 
ingresso na faculdade 
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#8 - Desenvolvimento de ações que possam ser 
usadas como exemplo para as grandes mudanças que 
buscamos na Educação 

#9 - Promover o conhecimento através do 
envolvimento e prática de todos os atores.

#10 - Regatar a criatividade na educação formal 

#11 - Formas de construção conjuntas entre 
professores e alunos no lugar do uso da autoridade  

#12 - Buscar maior participação dos pais na educação 
dos filhos, levando em conta as dificuldades de 
tempo devido uma alta carga horária de trabalho 
cumprida por muitos pais. 

#13 - Democratização do conhecimento e do processo 
educacional



03. Acelerar a discussão sobre a concretização da base nacional curricular comum na cidade, visando garantir a 
participação da sociedade civil e o quanto antes a inserção de forma efetiva de temas ligados a educação 
política, econômica, financeira, ambiental e de direitos humanos nas salas de aula.

De acordo com a necessidade de contribuir com o desenvolvimento da democracia na cidade de Curitiba, esta 
proposta busca fomentar a discussão de temas abordados pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) através 
da criação de um Comitê Municipal Articulador da Aplicação da Base Nacional Comum Curricular. Economia, 
Educação Financeira e Sustentabilidade e Direitos Humanos e Cidadania são exemplos dos temas contemplados 
e certamente, acelerar e facilitar a implementação da BNCC nas escolas promoverá maior participação política e 
cidadã das futuras gerações.

A ideia proposta é o adiantamento da articulação acerca da aplicação de temas especialmente relevantes da 
Base Nacional Comum Curricular em Curitiba. Essa discussão deve ser feita em conjunto com a sociedade civil, 
abrindo amplo espaço de discussão para busca das melhores práticas de ensino. Sugere-se então, a criação de 
um “Comitê Municipal

Articulador da Aplicação da Base Nacional Comum Curricular”. Este comitê seria responsável pela elaboração de 
pautas que promovam o diálogo entre profissionais especialistas nos temas a serem abordados, profissionais e 
instituições da educação, entidades do terceiro setor e sociedade civil.

Autoria: Rute Almeida, Virginia Luiza e Kevin Esser
 

SUA CURITIBA
PROPOSTAS
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LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS

EDUCAÇÃO E NOVAS FORMAS

#1 Amigo 
facilitador

Qual a ideia?
Ampliar a comunicação entre os atores envolvidos na 
educação, especialmente professores, pais e alunos.

Como funcionaria?

Em uma freqûencia bimestral ou trimestral seriam 
convidados os pais, mães e irmãos para irem a sala de 
aula e compartilharem sobre sua profissão ou seu 
hobby. Além de disponibilizar seu tempo, esses 
profissionais receberiam um “certificado de amigo 
facilitador” com o intuito de valorizar essas pessoas, 
atrair os jovens para novas atividades e aproximar a 
família do aluno no ambiente escolar. 



LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS
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#2 Plataforma 
pedagógica

Qual a ideia?
Promover a integração entre as escolas por meio de 
uma troca pedagógica, compartilhando projetos a 
serem aplicados em sala de aula.

Como funcionaria?

Professores, pais e estudantes podem acessar essa 
plataforma podem submeter projetos de disciplinas 
de diversas áreas ou interdisciplinares. Existindo a 
opção de filtros por temas e espaço para diálogos e 
feedbacks. Podem haver premiações de melhores 
projetos locais a partir da plataforma, tendo um 
investimento.



LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS
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#3 
Comunicação 
não-violenta

Qual a ideia?
Programa de prática de comunicação não violenta nas 
escolas para proporcionar diálogos construtivos 
nesses ambientes.

Como funcionaria?

O programa inicia com a prática dos educadores, em 
encontros contínuos. Parceria com instituições. 
Abertas a todos. Rodas de diálogos. Professores de 
todas as disciplinas possam abordar esse tema nas 
suas discipinas e até mesmo adotar como metodologia 
de ensino. Os alunos possam apresentar os resultados 
das suas práticas em depoimento em evento para os 
familiares como forma de integrar as familias.



MEIO AMBIENTE 
E CONSUMO CONSCIENTE



● 70% do nosso consumo de alimentos vem da 
agricultura familiar;

● 60% resíduos domésticos são orgânicos; -> 
Potencial compostagem!

● Crescimento procura por orgânicos;
● Lowsumerism - tendência consumir menos;
● Recursos de uso compartilhado;
● Novas Tecnologias (couro de abacaxi, cogumelo, 

etc)
● Energias Renováveis;

FATOS:

● ⅓ de tudo o que produzimos vai direto para o 
lixo

● Alto consumo carne;
● Monocultura e Uso agrotóxicos no Brasil;
● Transgênicos não identificados;
● Bancada Ruralista no Congresso;
● Interesses grandes indústrias alimentícias;
● Extinção Ministério Desenvolvimento Agrário;
● Consumo de recursos não renováveis;
● Consumo energia e petróleo;
● Fracking;
● Paraná é o estado com mais uso de agrotóxico, 

Brasil é o país;

MEIO AMBIENTE E 
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DESAFIOS:

#1 - FALTA INFORMAÇÃO

#2 - RESGATAR AS ORIGENS

#3  - PARADIGMA DO CRESCIMENTO 
INFINITO

#4 - INTERESSES POLÍTICOS E PRIVADOS

#5 TRANSFORMAR AS ESTRUTURAS

ÁREAS DE OPORTUNIDADE:

#1 - TRANSFORMAR INFORMAÇÃO EM 
CONSCIÊNCIA E CULTURA

#2 ENGAJAMENTO E PERTENCIMENTO 
COMUNITÁRIO

#3 EDUCAR PARA O LONGO PRAZO - 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

#4 POLÍTICAS PÚBLICAS NO CURTO PRAZO

#5 REORDENAR CONSUMO E PRODUÇÃO 
PARA O BEM VIVER

MEIO AMBIENTE E 
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DIÁLOGOS INTEGRATIVOS



DESAFIO #1 - FALTA INFORMAÇÃO #1 - TRANSFORMAR INFORMAÇÃO EM CONSCIÊNCIA E CULTURA 

- As pessoas não estão acostumadas a questionar 
de onde vêm as coisas;

- O mercado não oferece essas informações de forma 
transparente;

- Nossa percepção do consumo é linear (não sistêmica);
- “Tem gente que nem sabe de onde vem cada alimento” 
- Green Whaching e informações superficiais -       

“A Monsanto também tem projetos sociais”
- “Eu também era a favor dos agrotóxicos”; “para 

produzir em larga escala só assim”; Será?
- “20% já dava para alimentar o mundo”;
- Não existe crise de recursos, existe má distribuição;
- Hortas urbanas; orgânicos; alimentação 

saudável: É uma realidade emergente, é MODA? 
- “Agrofloresta está até na Novela das oito!”
- “Cuidado para não cair no modismo!” 

- “Não é questão de doutrinamento, é questão de experiência”
- Consciência gradual, questionar-se: “O que visto? O que como? Veio de onde? Vai 

pra onde?" (“A História das coisas”); “Busquei me aprofundar, conhecer mais disso”;
- - Torne-se um exemplo vivo: Brechó, Doar, Concertar em vez de comprar, Troca, 

Busca por se alimentar melhor; Não comer/evitar carne (ser vegetariano); 
- Responsabilizar as empresas pelas informações transparentes e pelos processos de 

produção desde a extração até a destinação de resíduos;
- Entendimento do processo antes de consumir;
- Consumir segundo princípios - consumo como ato político;
- CONSUMO COMO DÁDIVA - "Seria legal olhar consumo da perspectiva da 

generosidade"         Dar mais valor às coisas: Escolhas pautadas na consciência -> 
uso com cuidado e gratidão;

- Como aproveitar a “moda” para criar CULTURA? Como conquistar mais 
adeptos?

- “É muito bom que seja moda, que esteja na novela”, o papel do modismo, é de 
inspiração para que muitos encontrem o seu próprio sentido e alguns possam dar 
continuidade… “Constrói a tua história!”

MEIO AMBIENTE E 
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DESAFIO #2 - RESGATAR ORIGENS
#2 ENGAJAMENTO E PERTENCIMENTO 
COMUNITÁRIO 

“Eu estava sozinha, abandonada, tentando cuidar 
sozinha da minha horta”/ “Meu coração está partido 
por deixar minha terra; Por que não consegui passar 
para minhas filhas esse amor à terra ”

- Memórias afetivas e familiares sobre plantar e 
colher, conexão com a terra; 

- Dos nossos avós para nossos pais e para nós - 
quando foi que isso se perdeu/ se inverteu?

- Como resgatar o amor à terra e a ligação 
natural que temos com a natureza?

-  “Eu acho que todas as pessoas têm uma relação com a natureza e têm que 
resgatar isso!” (Como é bom plantar, Comer o que você colheu”; “Mexer na terra, é 
espiritual!, é uma meditação”; “Amo olhar pela janela e ver a minha horta!”);

- REVOLUÇÃO PELAS PESSOAS Resgate do senso de conexão, afeto, comunidade
- “O grande paradigma é o ENGAJAMENTO, que só se cria com conexão e afeto”; “A 

comunidade sabe e têm o que precisa”; “O melhor projeto é o que nasce da 
comunidade!”; “Podemos aprender uns com os outros! No interior as pessoas têm essa 
cultura, trocam habilidades, serviços“; “Encontrar pessoas que compartilham de 
propósitos”; 

- Compartilhar recursos - “Eu não preciso de 100m2 para o meu consumo”; “Não 
preciso ser dono absoluto dos recursos”; Nossa Horta (diferente da Minha horta); 

- Iniciativas: Hortas Urbanas e Comunitárias, Hortas Cidadãs, Jardinagem Libertária, 
Tus Manos Nuestro Bosque, Bosque Gomm; Ecovilas; etc.

- Qual é o potencial de independência/ empoderamento que esses movimentos 
sociais têm frente aos sistemas tradicionais?
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DESAFIO #3 - PARADIGMA 
CRESCIMENTO INFINITO 

#3 - EDUCAR PARA O LONGO PRAZO - 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

- Desenvolvimento industrial;
- “Eu também era a favor dos agrotóxicos”; “para produzir 

em larga escala só assim”; 
- Será? “20% já dava para alimentar o mundo”; 
- “Eu não creio que a natureza está em crise, ela vai superar a 

humanidade com certa facilidade, a gente é que tem que se 
cuidar”

- Sociedade de Consumo;
- Consumo frenético ; endividamento; cartão de crédito;
- Economia baseada na escassez;
- Foco curto prazo;
- Foco no Bem individual (Ego e Etnocêntrico);

Queremos voltar o caminho ou queremos trilhar UM NOVO CAMINHO? 

- Educação para a Consciência Global - Como forma de garantir cultura no 
Longo Prazo; Educar a Visão de Mundo:  

- Iniciativas: Gaia Education - Como a ONU trabalha o Desenvolvimento 
Sustentável; baseado experiência das Ecovilas; Escolas Waldorf; entre 
outros;

- Formação Mercado de Trabalho: Falta mão de obra técnica alinhada com 
essas demandas; assim como visão de mundo. O que poderia ser uma 
grande área de oportunidade no mercado para o desemprego; “Quem são 
os biólogos, engenheiros, que sabem disso na faculdade? (Poderiam ser um 
instalador de teto verde; captador de água da chuva…)”; 
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DESAFIO #4 - INTERESSES POLÍTICOS E 
PRIVADOS

#4 POLÍTICAS PÚBLICAS NO CURTO 
PRAZO

- O Brasil tem um potencial natural fantástico e abundante! 
Mas Políticas que favorecem o ruralismo - agrotoxicos, 
monocultura;

- Congresso BBB - Boi, Bala, Bíblia;

- Quais são as pautas políticas que podemos atuar para 
influenciar isso no curto prazo?

- Mudar as regras do jogo no médio prazo; 
- reforma política com cidadãos conscientes e atuando juntos, 

monitorando o poder público;
- Conquista Políticas no Curto Prazo - pequenos símbolos que 

possam repercurtir para gerar consciência na população e 
buscar uma pressão estratégica; pressão pautas específicas, por 
exemplo: rótulos transgênicos; legislação ambiental, fim 
financiamento privado de campanhas;

- Iniciativas: Primavera Cidadã - Participação politica e 
mobilização popular;  
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DESAFIO #5 - TRANSFORMAR AS 
ESTRUTURAS 

#5 REORDENAR CONSUMO E PRODUÇÃO 
PARA O BEM VIVER

● Grandes Indústrias alimentícias e grandes varejistas destróem 
a economia local;

● Não existe crise de recursos, existe má distribuição;

● “E porque precisa produzir tanto? Vender tanto?”;

Já é uma vontade coletiva - o que falta para alterar sistemas e 
estruturas? 

Como poderíamos, através das práticas que já temos, trazer 
um impacto cultural significativo?

- “Resistir podemos resistir sozinhos, mas nos libertar só em 
comunidade” - Euclides Mance

- Economia da Dádiva, Economia Solidária; 
- Circuitos Econômicos Solidários - Metodologia de Euclides Mance - 

Tem como objetivo maior promover o Bem-Viver; organizando em 
circuitos locais as  ofertas com base nas demandas do bem-viver 
(consumo, troca, livre apropriação);  libertando cadeias produtivas e 
ampliando possibilidades de livre apropriação;

- CSA - Comunidades que Sustentam a Agricultura;
- Horgani.co - Conecta proprietários de horta com interessados em 

colocar a “mão na terra”;
- Agroecologia, Permacultura;
- Troca de alimentos; Bancos de Semente, Ecovilas - “A Natureza é 

abundante”; “Temos o suficiente”
- SLOW FOOD - Consumir Local, justo e de verdade.
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RUMOS PARA CURITIBA
DIRETRIZES

#1 - Valorizar bairros e hortas urbanas

#2 - Poder público e sociedade civil organizada 

devem ser capazes de demonstrar participação e 

responsabilidade sobre a causa

#3  - Utilizar o coletivo para a gestão de resíduos 
em eventos

#4 - Atuar para promover melhorias através da 
educação natural, com pessoas mais próximas de 
si e nos lugares que frequenta no cotidiano

#5 Promover comunidades físicas e relacionais 

que sejam células auto-suficientes

#6 - Unidades regionais de valorização de resíduos 

por bairros

#7 - Incentivos a estações de compostagem

MEIO AMBIENTE E 
CONSUMO CONSCIENTE

#8  - Políticas públicas de incentivo para iniciativas boas 
para o meio ambiente. Exemplo: IPTU reduzido para 
compostagem residencial e condomínios 

#9- Incentivos a mercados sem embalagens

#10  - Utilização de caixas no lugar de sacolas plásticas

#11 - Utilizar jogos para promover o  interesse na 

educação ambiental

#12 - População ativa contribuindo para a educação 

ambiental, valorizando o meio ambiente

#13  - Educadores ocupando o espaço público para gerar 
senso de pertencimento ao promover ações coletivas

#14- Criar cultura de valorização do alimento e do 
agricultor



#1 Facilitar encontrar orgânicos
#2 Incentivar a cultura ao consumo/produção de orgânicos
#3 Valorizar os espaços urbanos
#4  Incentivar as escolas a terem suas próprias hortas
#5  Maior divulgação na área digital
#6 Redução de impostos para quem participa de iniciativas coletivas
#7 Vender alimentos orgânicos nas cantinas das escolas
#8  Incentivar a participação dos produtores rurais nas escolas
#9 Implementar nas escolas redução das sobras nos pratos dos alunos
#10 Utilizar as sobras escolares para a compostagem em propriedades rurais
#11 Conversa com os pais sobre melhor alimentação das crianças
#12 Reeducar a leitura dos rótulos
#13 Conversar com crianças sobre uma alimentação mais saudável dos pais
#14 Produção em quintais para troca entre vizinhos
#15 Horta comunitária dentro de um estabelecimento privado do bairro, só poder colher quem participa do 
plantio e ou manutenção
#16 Oficinas de gastronomia inteligente; criativa para crianças nas escolas
#17 Produzir alimentos orgânicos em hortas comunitárias e escolares e depois utilizar a produção em 
oficinas de gastronomia criativa

MEIO AMBIENTE E 
CONSUMO CONSCIENTE

LABORATÓRIO DE 
INOVAÇÃO
IDEIAS - ALIMENTAÇÃO



#1 CLUBES/GRÊMIOS – Comunidades que se ajudam
#2 Prêmio Vizinho do Mês
#3 Camisa específica para pessoas te reconhecerem
#4 Criar consciência do benefício do trabalho comunitário * sanção remedia, mas não soluciona
#5 Waze Comunitário – divulgação de perigos na comunidade
#6 Vigilante fiscal com incentivo gov. – dá vantagens a quem contribui
#7 Comunidade que fiscaliza terreno baldio
#8 Divisão de grupos – cada um com sua responsabilidade – o incentivo surge porque outros grupos também já 
contribuem para iniciar
#9 Cada bairro com seu designer
#10 Caixas para jogar ideias pelo bairro e serem colocadas para análise
#11 Pontos de encontro pré-definidos
#12 Sarau dos bairros
#13 Cada um com sua sirene para visar que ocorreu transgressão
#14 Incentivo gov. – redução de imposto para quem contribui
#15 Eleição de líder do bairro – o líder é quem mais se doa e é fiscalizado
#16 Liderança horizontal
#17 Mapa de rendimento dos bairros
#18 Cada pessoa cuida da sua planta – a planta como comparação com comunidade

MEIO AMBIENTE E 
CONSUMO CONSCIENTE

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
IDEIAS - EMPODERAMENTO COMUNITÁRIO



#1 Reaproveitamento de sobras em grandes 
estabelecimentos
#2 Educação ambiental para pessoas reutilizarem as sobras
#3 Lei de incentivo as embalagens retornáveis e 
compostaveis
#4 Lei de incentivo para utilização de sacolas eco
#5  Padronização de embalagens
#6 Cobrança por sacola plásticas
#7 Pontos de entregas voluntarias
#8 Mais informações sobre os pontos de descartes
#9 Tecnologia avançada para os resíduos
#10 Substituir lâmpadas de LED
#11 Reutilização de sacolas
#12  Tele transportação de produtos
#13 Troca de resíduos
#14 Compartilhar resíduos
#15 Reaproveitar materiais
#16 Descobrir novos materiais
#17 Portal de resíduos
#18 Incentivo por diminuição de produção de resíduos
#19 Divulgação das informações do descarte dos resíduos

MEIO AMBIENTE E 
CONSUMO CONSCIENTE

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
IDEIAS - RESÍDUOS

#20 Portal de resíduos (distinção)
#21 Reaproveitamento de alimentos que não serão 
utilizados
#22 Pontos instalados na cidade para coleta de 
embalagens
#23 Incentivo intenso em educação ambiental 
contra o desperdício de comida
#24 Incentivo a mercados orgânicos sem 
embalagens
#25 Serviço de entrega ao domicilio
#26 Substituição de plástico por fibras vegetais
#27  Reaproveitar as embalagens retornáveis de 
papel
#28 Fazer uma caixa de plástico reutilizável
#29 Levar carrinho de feira pro mercado – novo 
design
#30 Investir mais em publicidade sobre reciclagem 
nos bairros
#31 Triturador de comida nas pias
#32 Feiras de reciclagem nos parques



#1 Associação de moradores
#2 Integração de comunidades
#3 Meios digitais (democracia)
#4 Redução de impostos para microempresas sustentáveis
#5 Câmara aberta digital (stream)
#6 Horta bairro (comunitária)
#7 Plebiscito digital
#8  Jogos comunitários em bairros
#9 Mostrar opinião publica (ou % dos votos da população)
#10 Multa para quem não fazer
#11 Conteúdos educacionais (grade curricular) – longo prazo
#12 Grêmio do bairro (financeiro, sensação de pertencimento, incentivos)
#13 Fiscalização; transparência – ata
#14  Políticos VLOGs
#15  Encontros públicos, debates abertos
#16  Pessoas que não trabalham como representantes
#17 Telão comentários (TWITCH)

MEIO AMBIENTE E 
CONSUMO CONSCIENTE

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
IDEIAS - PARTICIPAÇÃO

Gestão de Resíduos
8. Aprimorar a política 
de gestão de resíduos na 
cidade através da 
padronização de 
informações para a 
separação dos resíduos 
domésticos.

SUA CURITIBA
PROPOSTAS



#1 Introdução de educação ambiental como 
parte do currículo escolar – fundamental, médio, 
superior (ligado ao curso escolhido
Jogo tabuleiro Recicla (inserindo nas matérias 
bases) ex. Eixo Humanitário
Agroecologia - Aulas de Agricultura, Aulas ao ar 
livre
Incentivo fiscal por atitude de compostagem e 
separação e encaminhamento dos resíduos
Aulas de finanças
Colocar centros de triagem em presídios
Estrutura em locais de grande movimento, 
pontos mais acessíveis
Instigar o esclarecimento da população
Conhecer plantas, materiais orgânicos
Cair no ENEM

MEIO AMBIENTE E 
CONSUMO CONSCIENTE

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
IDEIAS - EDUCAÇÃO CULTURA

#2 Discussão social sobre realidade virtual e como podemos 
usar na educação
Jogos educativos
Foco na cooperação em todos os sistemas de ensino (incluindo 
presídios)
Maior foco na população  (bairros etc.)
Estímulo para encaminhamento do lixo para as centrais em 
cada bairro
Eleger um responsável (uma escala) para essa função
Multa para infrações
#3 Na escola os alunos tem disciplinas obrigatórias e optativas
Coleta seletiva – dividida por cada tipo de classificação de 
material – tipos de plástico, tipos de vidro, etc.
#4 Utilização da força tarefa da população
Os alunos limpam suas salas, fazem seus alimentos, ex. Japão – 
aula economia doméstica
O dia é na escola e as crianças aprendem a cuidar da terra, dos 
animais



#1 
Carrinho 
Dobrável

Qual a ideia?

Nova forma consciente de embalar e carregar 
compras de mercado e feirinha, diminuindo a 
produção de resíduos, como as sacolas plásticas do 
supermercado e tornando o carrinho uma opção 
divertida e inovadora.

Como funcionaria?

Levar a ideia do carrinho de feira para o 
supermercado com um design inovador, dobrável e 
portátil. O item pode ser utilizado durante as 
compras e após o uso ele pode ser dobrado e 
guardado de forma compacta e prática.

MEIO AMBIENTE E 
CONSUMO CONSCIENTE

LABORATÓRIO DE 
INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS



#2 
Acompanhar 
leis ambientais

Qual a ideia?

Acompanhamento online das votações de leis sobre 
consumo consciente e meio ambiente, permitindo 
que o cidadão monitore as ações dos políticos e 
sejam mais ativos frente a grandes projetos de lei 
que muitas vezes passam despercebidos pela 
população.

Como funcionaria?

Aplicativo para utensílios móveis como celular e 
tablets que permitem o cidadão acompanharem e 
participarem ao vivo das sessões de votação de leis 
municipais, estaduais e federais relacionadas ao 
meio ambiente.

MEIO AMBIENTE E 
CONSUMO CONSCIENTE

LABORATÓRIO DE 
INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS



#3 
Educação 
ambiental

Qual a ideia?

Ampliar a educação ambiental nas escolas com 
novas práticas e conteúdos, assim como em 
universidades e famílias.

Como funcionaria?

Incluir oficinas e práticas relacionadas a educação 
ambiental para sensibilizar os alunos, permitindo 
que exista maior conexão e conscientização sobre a 
importância do meio ambiente. Para isso, promover 
atividades lúdicas e mão na massa ao livre, 
incluindo os professores e famílias, e utilizando toda 
a escola e seu entorno. Trazer coletivos que 
trabalham com a questão ambiental para interagir 
com os alunos.

MEIO AMBIENTE E 
CONSUMO CONSCIENTE

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS



#4 
Educação 
alimentar para 
crianças

Qual a ideia?

Construção de hortas urbanas como meio de 
engajamento da comunidade local e promover a 
alimentação saudável, utilizando as escolas como 
ponto de partida dessa mobilização ao incluir 
alunos, professores e famílias.

Como funcionaria?

Os alunos fazem parte da construção de hortas 
comunitárias, colheita do alimento e participam de 
atividades como oficina de gastronomia criativa, 
conceitos de agroecologia e nutrição. Dessa forma, 
as crianças se aproximam do ciclo do alimento e 
transformam sua relação com a alimentação 
saudável e consciente. 

MEIO AMBIENTE E 
CONSUMO CONSCIENTE

LABORATÓRIO DE 
INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS



ENGAJAMENTO SOCIAL & 
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ



DESAFIOS:

#1 - Avançar das barganhas individuais 
para os interesses coletivos; 

#2  - Fazer mais pessoas participarem 
dessa democracia para ter mais relevância 

#3 - Buscar a veracidade dos fatos de 
forma crítica 

#4 - Tornar o modelo de democracia 
rápido, eficaz e inclusivo 

ÁREAS DE OPORTUNIDADE:

#1 Superar as lógicas individualistas, 
classistas, setoriais, corporativistas e 
partidárias

#2  - Fazer a população acreditar que poder 
participar e que vale a pena vendo os 
resultados e efetividade da participação

#3 - Buscar o conhecimento direto dos fatos e 
dados

#4 - Superar o modelo de democracia 
representativa e fazer com que a participativa 
seja a vigente

ENGAJAMENTO SOCIAL & 
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

DIÁLOGOS INTEGRATIVOS



DESAFIO #1 -  Avançar das barganhas 
individuais para os interesses coletivos; 
 

- Maioria dos sindicatos defende apenas os 
interesses da sua categoria

- Bancadas nos parlamentos defendem interesses 
setoriais, geralmente de quem financiou as 
campanhas eleitorais (exemplo: bancada BBB - 
Boi, Bala e Bíblia)

- Cultura brasileira não transmite o senso de 
comunidade. Melhor me dar bem antes que 
ajudar o todo da sociedade

- Quais são as pautas políticas que podemos 
atuar para influenciar isso no curto prazo?

OPORTUNIDADE #1 - Superar as lógicas 
individualistas, classistas, setoriais, 
corporativistas e partidárias

● Superar a necessidade de autoria das 
iniciativas

● A partir da criação em conjunto construir 
processos que ninguém se aproprie 

● Encontrar formas de valorização de pautas 
transversais e que trazem benefícios coletivos 
diretos e individuais indiretos

● Cativar a cidadania para aumentar o seu 
engajamento e a sua cultura política de 
maneira direta, sem necessidade de 
representação de outras entidades

ENGAJAMENTO SOCIAL & 
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ



DESAFIO #2  - Fazer mais pessoas participarem 
dessa democracia para ter mais relevância  

- Grande parte da população está descrente da classe 
política como um todo

- A cultura política brasileira não promove a 
participação política

- Por conta de maus políticos, a política se desmoraliza

- A participação política institucional está centralizada 
nos partidos

-
- As formas de representação política estão 

ultrapassadas

OPORTUNIDADE#2  - fazer a população 
acreditar que pode participar e que vale a 
pena vendo os resultados e efetividade da 
participação 

- Criar novas formas de representação e 
participação cidadã

- Promover mudanças estruturais na educação 
que promovam maior participação cidadã na 
política

- Encontrar caminhos para uma reforma política 
que possibilite participação direta da cidadania 
em decisões políticas

- Promover a política como participação cidadã, 
para além da política partidária

ENGAJAMENTO SOCIAL & 
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ



DESAFIO #3 - Buscar a veracidade dos fatos de 
forma crítica 

- Há um monopólio nos meios brasileiros de 
comunicação em massa

- Há uma grande desinformação potencializada pela 
superficialidade e facilidade  com que as informações 
online são produzidas e consumidas

- Diversos setores da sociedade produzem 
informações tendenciosas distorcendo a verdade em 
benefício próprio (partidos, sindicatos, associações, 
conselhos profissionais, etc.)

OPORTUNIDADE#3 - Buscar o 
conhecimento direto de fatos e dados

- Fazer uso da lei de acesso a informação

- Exercer formas de fiscalização cidadã

- Criar softwares e plataformas de 
conhecimento aberto e livre extração de dados

- Ouvir diretamente as pessoas afetadas sobre 
cada tipo de questão

ENGAJAMENTO SOCIAL & 
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ



DESAFIO #4 - Tornar o modelo de democracia 
rápido, eficaz e inclusivo 

- Uma grande dificuldade da democracia é que 
torna o processo de deliberação lento, moroso e 
caro

- O excesso de burocracia, debate e  inclusividade 
pode tornar moroso o processo decisório.

- Atualmente a maioria das pessoas não se sente 
representada pelo atual modelo de democracia 
(representativa)

OPORTUNIDADE#4 - Superar o modelo de 
democracia representativa e fazer com 
que a participativa seja a vigente

- Utilizar ferramentas online

- Utilizar a tecnologia a favor da democracia

- Criar formas canais de diálogo entre estado e 
sociedade civil 

- Criar canais de participação direta da 
sociedade civil nas instituições públicas

- Encontrar formas de valorizar a participação 
direta da cidadania na política

ENGAJAMENTO SOCIAL & 
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ



#1 - Novas formas de campanha política 

#2  - Empatia como forma de engajar as 
pessoas, utilizando vídeos, palestras e 
inspirando pelo exemplo

#3 - Promover hortas urbanas como forma 
de engajamento e cidadania 

#4 - Uso do espaço púbico para formação 
política 

#5 - Ultrapassar a democracia 
representativa e alcançar a participação real 
e direta

ENGAJAMENTO SOCIAL & 
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

RUMOS PARA CURITIBA
DIRETRIZES

#6 - Estimular plataformas virtuais de fiscalização 

#7 - Punições mais rígidas contra formas de 
propaganda

#8 - Educação política por meio das escolas e dos 
pais 



ENGAJAMENTO SOCIAL & 
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

#1 Falta de canais claros de 
diálogo entre sociedade civil e 
governo.

#2 Agenda individual no 
pensamento da população

#3 Mindset de transferencia de 
responsabilidade e falta de 
empoderamento 

#4 Forma de fazer as coisas é 
atropelada, sem uma 
metodologia que priorize o 
diálogo

# 5 Informação manipulada por 
políticos e mídia

DESAFIOS          

DELIBERA
CONSULTA ONLINE

#1 Pensamento e construção coletiva

#2 Política construída de maneira coletiva, colaborativa, com a 
mais ampla participação possível 

#3 Estado como interlocutor e articulador das soluções pode ser 
bem reduzida, trazendo um verdadeiro empoderamento, 
pertencimento absoluto

#4 Plataforma pública e aberta

#5 Hortas urbanas

#6 Prática do exemplo de líderes para mudança de cultura

#7 Organizações cívicas que verificam os dados e veracidade de 
fatos e disponibilizam na internet e informações que sejam geradas 
ou verificadas pela próprias população 

DIRETRIZES          



ENGAJAMENTO SOCIAL & 
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

#1 Criar mecanismos de inclusão para grupos e setores da sociedade que não estão acostumadas a 
participar ou querem e não conseguem, decisões localizadas
#2 Estagio obrigatório em equipamentos públicos – vivenciar a realidade social para criar 
consciência critica – voluntariado em espaços públicos
#3 Painel de cruzamento de demandas individuais e coletivas – leva ao caminho coletivo para 
resolver sua pauta individual
#4 Decodificar os interesses de partidos – mapa de poder – vereadores, quais sao os interesses, 
financiamentos, quem elegeu
#5 Tonar dinâmicos os espaços e os instrumentos – metodologia
#6 Transparecer as pautas, processos de tomada de decisão – cultura nao pode permitir isso
#7 Ter uma lei ou aplicativo, algo que transforme nossa forma de gerir o dia a dia para que em 
algum momento do mes ou dia todos fizessem algo dedicado a cidade – criando cultura cidadã – 
sistema de recompensas, passa a ser um direito da pessoa de sair do trabalho para fazer um 
trabalho comunitário, como doação de sangue
#8 Engajamento pelo afeto/sentimento– retorno individual do beneficio de contribuir com o coletivo 
– crie identidade que nao vire algo como obrigatório ou chato (como o voto) – pratico e confortável
#9 Algo  que seja ganha ganha ganha – nao ser um esforço a mais que exiga além do esforço 
cotidiano de cada um

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
IDEIAS - INTERESSES INDIVIDUAIS AOS COLETIVOS



ENGAJAMENTO SOCIAL & 
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

#10 Aplicativo da democracia – demandas reais da cidade – quais sao as prioridades para o governo 
– como integrar e disseminar essa função nas ferramentas ja existentes (156 – desconhecimento, 
sensação de falta de efetividade) – gameficacao – comunidade possa se organizar para solucionar 
essas demandas por conta própria – diagnostico colaborativo de necessidades – bonificações – 
abatimento de imposto
#11 Integrar soluções criadas anteriormente, utilizar a inteligência coletiva de forma direcionada, 
baseada nas demandas e diagnósticos reais da cidade
#12 Planejamento estratégico que baseia as iniciativas e torna o processo sistêmico, sem ignorar os 
ciclos de gestão politica
#13 Integrar, apoiar e acelerar soluções que ja estão acontecendo – otimizar Hackatons, jams etc
#14 Laboratorios de inovação cívica dentro do poder publico

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
IDEIAS - AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE



ENGAJAMENTO SOCIAL & 
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

#15 Fortificar fiscalização na câmara, Polikei online e expandir para fiscalização do orçamento , leis 
#16 e excecucao  da prefeitura municipal
#17 Sistemas de monitoramento integrados e acessíveis para a sociedade
#18 Democracia digital apoiada em acoes off-line para ser acessível a todos os cidadãos
#19 Midia democratizada
#20 Plataformas do governo acessíveis
#21 Padroes de comportamento de pessoas e criar informações a partir desses dados da rede
#22 Reunir principais veículos e mídias alternativos em plataforma
#23 Opiniao publica formada por poucos – com utilizar isso para dissolver informacao
#24 Localizacao da informação – veículos de informação precisam estar bem distribuídos de forma 
democrática pela cidade (CIC pagina de bairro)

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
IDEIAS - ACESSO A INFORMAÇÃO A TRANSPARÊNCIA

Transparência
1. Efetivar em Curitiba a previsão da Lei de Acesso à Informação, que define que os dados públicos devem ser 
disponibilizados abertos e de forma legível por máquina através da criação de um "webservice".

SUA CURITIBA 
PROPOSTAS



ENGAJAMENTO SOCIAL & 
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

#25 Plano Nacional da Democracia Direta sendo articulada com grupos emergentes
#26 Conselho cidadão
#27 Unir redes e iniciativas com mesmas intenções para estarem fortalecidas – ecossistema da 
democracia local
#28 Como mapear movimentos orgânicos, esporádicos e sem estrutura fixa de pessoas e espaços – 
buscar esse espaço de encontro – ir ao movimento e nao esperar a vinda – entender propostas de 
cada movimento e articular com sociedade civil e governo
#29 Deliberacao das células democráticas mediada pelo governo
#30 Democracia fluida – autoo rganizacao, encaminhamento da deliberação
#31 Tornar as decisões de conselhos cidadãos financiadas pelo município
#32 Sociedade civil como prestadora de serviços para o poder publico
#33 Democracia sem poder de decisão e apenas representação e nao participação
#34 Transicao de republica representativa para uma democracia mínima

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
IDEIAS - DA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA PARA A 
PARTICIPATIVA



LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
ENGAJAMENTO SOCIAL & 

PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
PROTÓTIPOS

#1 Portal de 
Democratização 
da Informação

Qual a ideia?

Plataforma digital que reúne diversas fontes de 
informação e conteúdo sobre a cidade com o 
objetivo de promover o acesso

Como funcionaria?

Conteúdo de fontes variadas de informação, 
separado por assunto e exibindo diversos pontos de 
vista para o mesmo tema, de forma a dar a mesma 
oportunidade de acesso para os diversos tipos de 
mídia.



LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
ENGAJAMENTO SOCIAL & 

PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
PROTÓTIPOS

#2 
Conselhos 
cidadãos

Qual a ideia?

Espaços de diálogo em que ocorre a democracia direta. 
Cada cidadão tem o poder de voz e o coletivo delibera 
pelas questões da cidade.

Como funcionaria?

Reuniões abertas para toda a comunidade reunindo 
líderes locais, tomadores de decisão do poder público 
e sociedade civil em geral. Pode ser setorial, com 
pautas focadas em temas como a Mobilidade Urbana 
ou Educação, por exemplo. 



LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
ENGAJAMENTO SOCIAL & 

PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
PROTÓTIPOS

#3 
Laboratórios de 
Inovação Cívica

Qual a ideia?

Promover Laboratórios de Inovação Cívica 
permanentes trabalhando em conjunto com o poder 
público e respondendo às demandas  da cidade.

Como funcionaria?

Espaços de criatividade e inovação para criar soluções 
e atuar na melhoria de questões da cidade. Formado 
por uma parceria da sociedade civil organizada com o 
poder público municipal, estabelecendo um 
compartilhamento de dados e trabalho conjunto.



LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
ENGAJAMENTO SOCIAL & 

PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
PROTÓTIPOS

#4 
App da 
Cidadania

Qual a ideia?
Plataforma digital que mapeia as demandas reais da 
cidade, mostrando quais são as prioridades para a 
população e sendo um guia para tomadas de decisão 
do governo. Além disso, concentra serviços e 
informações, também sendo um canal de 
comunicação e interação com o governo municipal.

Como funcionaria?
Integrando e disseminando ferramentas já existentes 
como o 156, opção de gameficação para que a 
comunidade possa se autoorganizar e solucionar essas 
demandas por conta própria a partir do diagnóstico de 
necessidades. Pode haver sistema de bonificações – 
abatimento de imposto como contrapartida para 
cidadania.



NOVAS ECONOMIAS E 
PARADIGMAS DA 

CULTURA EMPRESARIAL



DESAFIOS:     ÁREAS DE OPORTUNIDADE:

#1 Transformação Indivíduos - Consciência 
individual X Coletivo

#2 Transformação Organizacional 
Resistências do Sistema 

#3 Transformação Sistemas - Relação com a 
Sociedade, Economia, Capitalismo

#1 APOIAR TRANSFORMAÇÕES DE CONSCIÊNCIA E  
MODELOS MENTAIS

#2 Estruturas Organizacionais;
#2 Relações Intergeracionais;
#2 Alinhamento de cultura;
#2 Conhecer ferramentas dos novos paradigmas 
(colaboração, etc);

#3 CAPTALISMO CONSCIENTE E NOVAS ECONOMIAS

DIÁLOGOS INTEGRATIVOS

NOVAS ECONOMIAS E PARADIGMAS DA
CULTURA EMPRESARIAL



NOVAS ECONOMIAS E NOVOS PARADIGMAS DA
CULTURA EMPRESARIAL

DESAFIO #1 Transformação Indivíduos - 
Consciência individual X Coletivo

#1 APOIAR TRANSFORMAÇÕES DE CONSCIÊNCIA E  
MODELOS MENTAIS
- Mudar os modelos mentais pré-estabelecidos nas pessoas para 

que as empresas (e as pessoas) possam evoluir;
- Desenvolver novas formas de liderança (valores, competências); 
- Formar profissionais com nova consciência;
- Liderança capaz de lidar com Incerteza e complexidade;
- Tornar as pessoas mais conscientes do poder que elas possuem 

como indivíduo;
- Alteração dos níveis de consciência para mudar aquilo que está 

acontecendo no mundo;
- Como é a liderança dentro de uma organização 

interdependente?
- Como é que a gente faz os níveis de consciência evoluírem 

pra enxergar aquilo que está acontecendo no mundo? 
Níveis de consciência coexistindo; 

● Diferença de pensamento/mindset dos 
colaboradores;

● Como guiar estes colaboradores para atingirem 
propósitos comuns? 

● Relação indivíduo x coletivo nas organizações; a 
importância de ambos para o bom andamento da 
empresa

● Necessidades da empresa x necessidades do 
indivíduo

● As organizações só mudam se as pessoas 
mudam!



NOVAS ECONOMIAS E NOVOS PARADIGMAS DA
CULTURA EMPRESARIAL

DESAFIO #2 Transformação Organizacional 

OPORTUNIDADES #2 

Estruturas Organizacionais:

- Por qual nível hierárquico devem iniciar os processos de 
mudança? Transformação de cima pra baixo ou de baixo pra cima?

- “Sair da hierarquia para cocriação em rede”;
- Como fazemos a transição da atitude baseada no medo para 

atitude baseada na crença?
- Novas organizações são as organizações que mudam ou são 

novas organizações que surgem?
- Como quebrar as resistências e mostrar que os novos 

caminhos são possíveis? Como sair do que é para o que deve 
ser?

- Como sair do que é para o que deve ser?

É possível ou não é possível? Já está acontecendo ou está 
longe de acontecer?

Estruturas e Resistências Organizacionais:
- Por que temos que mudar? “As empresas não estão entendendo isso 

ainda”;“ Só sabem que há um mal estar coletivo, não estão satisfeitos”; 
- “Não é um ponto fora da curva, é uma nova curva” (tendência);
- Realidade do cenário macroeconômico, demissões, fazer mais com 

menos;
- “No final, a empresa vai continuar olhando lucro e resultado”; “Esse 

cara que está olhando só o lucro e não está vendo toda a rede daquilo 
que esta acontecendo.

- Estruturas muito hierarquizadas; Relação de comando e controle;
- Falta de empoderamento; Nossa educação não prepara para autonomia;
- “As empresas não têm interesse em ver as pessoas empreenderem; 

a liberdade de decisão é dada até certo ponto”;



NOVAS ECONOMIAS E NOVOS PARADIGMAS DA
CULTURA EMPRESARIAL

DESAFIO #2 Transformação Organizacional 
OPORTUNIDADES #2 

Relação Intergeracional: 

- Como trabalhar a diversidade nas empresas?
- Como aproveitar o potencial de cada geração?
- “As organizações precisam pedir ajuda para que seus 

executivos tenham uma cabeça aberta para perceber que os 
jovens pensam diferente.” 

- “O jovem hoje tem empoderamento para transformar, pois não 
precisa mais da terra, meio de produção e capital, se ele tiver 
conhecimento, poder de articulação, daí vem a transformação”;

- “As empresa tem que mudar por questão de sobrevivência, ate 
porque se não elas não mudarem, não vão ter quem contratar”.

- Novas relações de trabalho:
- MORTE DO EMPREGO DAS 9H AS 18H; ⅓ DOS TRABALHADORES 

AMERICANOS SÃO FREELANCERS, ATÉ 2020 SERÃO 50%.; 40% DAS 
EMPRESAS DO REINO UNIDO E EUA NÃO VÃO MAIS EXISTIR NOS 
PRÓXIMOS ANOS; EM 2011 HAVIA 1 EMPRESA A CADA 75 PESSOAS; EM 
2030 SERÁ 1 EMPRESA PARA CADA 10 PESSOAS; EUpreendedores; 
Empresas Livres - sem CNPJ, sem funcionários, sem sede, sem contratos.

Relação Intergeracional: 
● “É necessário pensar o que vai acontecer com o ingresso dessas novas 

gerações em que a maioria já entra nas empresas empoderada, já 
vêm para tomar decisões próprias. Será que as empresas estão 
preparadas para recebê-los?”

● “Veja a diferença entre o modelo mental do seu pai para você e de 
você para o seu filho”;

● Resistência muito forte das novas gerações - elas não ficam ou 
só ficam quando têm que se conformar. 

● O jovem não tem espaço para mudar essa cultura (comandada 
pelos acionistas) 

● (Para a gente não polarizar) “Não acredito que as multinacionais 
estejam sozinhas, muitos jovens e startups utilizando o mesmo 
modelo mental para atuar nessa ‘nova economia’ para chegar lá 
nos maiores acionistas… eles tem muito medo de agir como nova 
organização, falta muita autonomia na formação deles…”.



OPORTUNIDADES #2 TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL

Alinhamento de cultura;
● Como você consegue comunicar de maneira harmônica com visões de mundo, valores, crenças, etc. tão 

diferentes?
● “As empresas devem pensar na cultura da organização com a mesma intensidade que pensam sobre estratégia e inovação do 

modelo de negócios”; “A cultura não pode estar presente apenas no discurso, deve estar implícita nas atitudes”; 
● “A comunicação é o elo que propaga a cultura organizacional”; 
● Como estabelecer novos paradigmas de linguagem para a cooperação?
● Como unir níveis de consciência diferentes em torno de propósitos comuns?

Conhecer as ferramentas dos novos paradigmas (colaboração, etc);
● Como mapear as ferramentas já existentes para estabelecer trabalhos colaborativos?
● Como tornar as novas iniciativas “legais” (colaboração, flexibilidade, autonomia, entre outros)? 
● Mapear ferramentas/plataformas para facilitar trabalhos colaborativos; Ex: Design Thinking: tornar rápido o 

desenvolvimento de modelos e soluções;
● Como trabalhar de forma colaborativa?

NOVAS ECONOMIAS E NOVOS PARADIGMAS DA
CULTURA EMPRESARIAL



NOVAS ECONOMIAS E NOVOS PARADIGMAS DA
CULTURA EMPRESARIAL 

DESAFIO #3 Transformação Sistemas - Relação 
com a Sociedade, Economia, Capitalismo

#3 CAPITALISMO CONSCIENTE E NOVAS ECONOMIAS

Interesses Captalistas X Capitalismo Consciente? 

● “O sistema onde a empresa se move hoje é um sistema 
onde o ser humano aprendeu a só gerar dinheiro. É 
parte da dor que estamos passando hoje já está 
acontecendo, é só querer, ou não enxergar”;

● O mundo como ele é/está não tem mais volta;
● Incapacidade de praticar de fato a sustentabilidade, 
● Falta que a ecologia faz como complementar à economia, 
● Desigualdade: 67 pessoas ganham = outras 3,5 

bilhões. Quem são as grandes corporações e os 
(poucos) acionistas?

● Criminalizar o lucro - quem tem o poder é ruim?
● E se estas grandes organizações começarem a devolver o poder… distribuir e 

garantir o bem estar para todos? 
● Como as novas economias podem ‘conversar’ com todo aparato da 

economia atual, distribuição de renda (desigualdade)?
● Como podemos definir o que é justo entre acumulação, preço e a 

distribuição de renda?
● Tornar as empresas mais atentas e sensíveis para o que está acontecendo na 

sociedade; o que a sociedade precisa de fato;
● Economia não é o principal do tripé: Entender profundamente o que 

economia significa e integrar esse conhecimento a outros conhecimentos 
correlatos (ecologia), 

● Novas Economias (e moedas): moedas sociais; comércio justo; economia 
compartilhada; economia solidária; inovação aberta (chamar as pessoas a 
criarem valor junto);

● Valor Compartilhado: colaboração com stakeholders, criar valor ao resolver 
questões sociais -  inovação social

● Responsabilidade Corporativa: não é mais uma opção;



#1 Buscar por modelos  inovadores de gestão 
horizontal, em que ser “Bem sucedido” é estar em 
um ambiente com oportunidades para todos

#2  Equilibrio do trabalho com propósito, bem estar e 
sustentabilidade, de forma que os projetos sejam 
economicamente viáveis. 

#3 Simplicar o estilo de vida, resuzindo consumo 
para não precisarmos de tanto dinheiro e aumentar 
qualidade de vida

#4 Reunir pessoas que estão buscando fazer coisas 
simples investindo menos tempo da sua vida 
procuram empregos que são oferecidos por 
empresas que não querem investir altos salários em 
profissionais full time para estas empresas.

RUMOS PARA CURITIBA
DIRETRIZES

NOVAS ECONOMIAS E PARADIGMAS DA
CULTURA EMPRESARIAL

#5 Ao empreender buscar resiliência, paixão, propósito, 
buscar conhecer seu negócio e voltar a escutar formas 
de contato além da fala que propiciam um novo olhar 
para o negócio sustentável. Aprender com os erros, 
errar rápido para continuar a caminhada e não parar na 
primeira surpresa.

#6  As organizações precisam começar a honrar as 
diferenças e reconhecer o indivíduo dentro do coletivo. 
As pessoas precisam ser enxergadas, escutadas para 
que se criem espaços de aprendizagem continua.  Trazer 
a colaboração às organizações pode ser uma resposta ao 
desgaste que a competitividade deixou.  

#7 A comunicação aberta e não violenta, as regras 
claras e objetivas podem criar espaços de confiança que 
hoje não existem nas organizações e podem, inclusive, 
trazer a celeridade que o mundo e os negócios precisam.



IDEIAS - BRAINSTORMING
LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO

NOVAS ECONOMIAS E PARADIGMAS DA
CULTURA EMPRESARIAL

#1 Criar ambientes de criação coletiva
#2 Alinhar causas pessoais com as causas da empresa
#3 Fomentar o desenvolvimento das pessoas dentro das empresas, 
trabalhando a falta de confiança e autoconhecimento
#4 Suporte da empresa para que os grupos de trabalho atinjam os seus 
objetvos
#5 Atividades que dividam a empresa em times e cada equipe 
compartilha soluções e metodologias diversas de colaboração
#6 Mudança de cultura na forma de comunicação dentro das empresas
#7  Compreender e valorizar o perfil de cada indivíduo dentro da 
equipe, aceitando talentos individuais e das singularidades de cada 
pessoa, possibilitando alianças que formem times complementares em 
suas habilidades
#8 Criar espaços com pessoas fulltime e partime (flexibilidade)
#9 Canal de comunicação institucional que funcione para a que a 
empresa conheça seus funcionários e que possibilite interações

#1 Criar confiança entre os 
integrantes de uma instituição. 
#2 Desenvolver o senso de 
cooperação e autonomia. 
#3 Misturar as áreas, setores e 
hierarquias da empresa. 
#4 Criar possibilidades de 
desenvolver consciência coletiva.

DIRETRIZES:

DELIBERA
CONSULTA ONLINE



PROTÓTIPOS

#1 
StartWeekend 
Empresarial

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO

NOVAS ECONOMIAS E PARADIGMAS DA
CULTURA EMPRESARIAL

Qual a ideia?

Criar confiança entre os integrantes de uma 
instituição. Desenvolver o senso de cooperação e 
autonomia. Misturar as áreas, setores e hierarquias da 
empresa. Criar possibilidades de desenvolver 
consciência coletiva.

Como funcionaria?

Promover “StartUp Weekend” nas instituições. 
Separar empresa em times que desenvolvam 
atividades para benefício da própria equipe. Pessoas 
fazem pitches e quem gostar da ideia faz parte do 
projeto



PROTÓTIPOS
LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO

NOVAS ECONOMIAS E PARADIGMAS DA
CULTURA EMPRESARIAL

#2 
Felicidade 
Empresarial

Qual a ideia?

Valorização do indivíduo, proporcionar momentos de 
encontro entre funcionários, explorar um canal de 
comunicação empresarial entre funcionários e 
gestores que possibilite colher opiniões e 
necessidades das pessoas. Respeitando opiniões, 
tempo e cada individualidade.

Como funcionaria?

Canais de 
comunicação

Valores pessoais 
e necessidades 

atendidas
Valorização do 

indivíduo

Métricas de Felicidade 
Interna Bruta - FIB 

empresarial



POPULAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE RUA



POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
DADOS

● Curitiba tem 1,7 mil moradores de rua; maioria tem família na região (FAS)
● O Centro da capital paranaense concentra a maior parte da população de rua
● Mais de 40% estavam distribuídos por outros bairros, com maior peso para a região do Boqueirão e Portão
● Em geral são homens (89%) jovens e adultos em idade economicamente ativa (85,2% têm entre 25 e 59 anos)
● A presença de mulheres e idosos também pesa
● E confirma a necessidade de políticas fragmentadas para diferentes setores, na avaliação da FAS. O município criou em 2015 a 

primeira casa de acolhimento para mulheres e população LBT do país.
● Os brancos são maioria (49%). 
● Negros e pardos, que são 19,7% dos curitibanos, representam 48,5% da população de rua. 
● A prevalência de indígenas na rua (1,74%) é onze vezes maior do que na cidade como um todo (0,15%). 
● Indica uma desigualdade racial no perfil da população, na avaliação da FAS.
● 93,4% de quem mora na rua ganha até um salário mínimo;
● Maior indício de vulnerabilidade está na baixa escolaridade;
●  60,5% que sequer completaram o ensino fundamental
● Àlcool (24,7%) e drogas (27%) aparecem como os principais motivos que levam à situação de rua;
● Os conflitos familiares são terceiro lugar entre os motivos que levam à rua;
● O número de mulheres nas ruas (11%) chama atenção;
● 9% passam a maior parte do seu tempo em centros POP. 
● A maior parte fica em espaços públicos e na rua

Fonte:Gazeta do Povo/FAS



DESAFIOS:

#1 -INVISIBILIDADE SOCIAL 

#2  - CONCENTRAÇÃO 
EXTREMA DE RENDA

#3  - DESINTERESSE POLÍTICO

 

ÁREAS DE OPORTUNIDADE:

#1 - SENSIBILIZAÇÃO SOCIAL

#2  - MUDANÇA EDUCACIONAL, 
CULTURAL, SOCIAL-ECONÔMICA

#3 - DIÁLOGO E PRESSÃO COM  
AGENTES POLÍTICOS

DIÁLOGOS INTEGRATIVOS POPULAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE RUA



DESAFIO #1 - INVISIBILIDADE SOCIAL

 

#1 - SENSIBILIZAÇÃO 

● A maioria da sociedade está acostumada com a 
existência de população em situação de rua

● A população em situação de rua não é ouvida na 
construção de qualquer solução

● Os motivos para se morar na rua são diversos
● Nossa cultura consumista e materialista deixa 

em segundo plano o sentimento de humanidade 
e não prioriza a garantia do  mínimo de 
dignidade humana

● Ouvir a população em situação de rua
● Gerar empatia no restante da sociedade - 

mostrar estar em situação de rua é uma 
condição que pode acontecer com qualquer 
pessoa

● Sensibilizar todos os setores da sociedade com 
relação à defesa da dignidade humana

POPULAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE RUA



DESAFIO #2  - CONCENTRAÇÃO EXTREMA DE 
RENDA 

#2  - MUDANÇA EDUCACIONAL CULTURAL E 

SOCIAL-ECONÔMICA 

● Modelo econômico vigente incentiva a 
concentração extrema de renda

● Há riqueza suficiente para acabar com toda a 
miséria

● Especulação imobiliária - dezenas prédios ficam 
inativos em toda a cidade

● Mudanças no modelo educacional que 
promovam maior humanidade

● Mudança no modelo cultural que valorize o ser 
humano por sobre o consumismo

● Mudança no sistema econômico que propicia 
grandes concentrações de renda, enquanto 
milhões de pessoas vivem abaixo da linha da 
miséria

POPULAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE RUA



DESAFIO #3 - DESINTERESSE POLÍTICO  #3 - DIÁLOGO E PRESSÃO NOS AGENTES 
PÚBLICOS

● Há interesse político para manter a situação de 
pobreza da maneira como está

● Não há interesse político em realizar 
investimentos significativos para mudar a 
situação da população de rua

● A população de rua não representa curral 
eleitoral importante

● População de rua não possui organização para 
realizar pressão conjunta nos agentes políticos

● Politicas públicas de habitação e assistência 
social insuficientes

● Expor a falta de eficiência dos agente políticos 
para lidar com a situação da população de rua

● Pressionar os agentes políticos 
● Fiscalizar o trabalho dos setores públicos 

responsáveis por ações sociais
● Criar canais de diálogo sobre a população em 

situação de rua com a Prefeitura

POPULAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE RUA



#1 - Melhorar a infraestrutura das unidades de 
acolhimento da Fundação de Ação Social, 
tornando-as ambientes acolhedores

#2 - Levar em conta as situações específicas e 
contextos da vida de cada morador de rua, 
incluindo seus companheiros e animais

#3  - Promover conscientização e estabelecer 
políticas públicas em parcerias com outras 
cidades 

#4 - Iniciativas e políticas de redução de danos

#5 - Hortas e árvores frutíferas que possam 
alimentar moradores de rua

#6 - Prover o direito a cidade, dando condições de 
vida digna, promovendo a inclusão social e 
permitindo a sensação de pertencimento

#7  - Aluguel social

#8 - Bairro exemplar de construção de 
moradia/subsistência

#9 - Arte e Educação Social 

#10 - Assistência a saúde, Banhos, Atendimento 
medico básico, Atendimento psicológico

#11 - Unidade móvel sustentável com energia 
solar, compostagem, desenvolvimento de novas 
alternativas para eles mesmos

 

 

RUMOS PARA CURITIBA
DIRETRIZES

POPULAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE RUA



#1 Sistema integrado de informação e atendimento
#2 Casa de passagem para família e animais
#3 Unidade feminina de acolhimento e melhor idade
#4 Unidade para a família e animais
#5 Parcerias para cursos de profissões
#6 Tempo e apoio para atender as condições dos espaços
#7 Ônibus lava mão – vagão ou container
#8 Associações cooperativas – gerar renda
#9 Garantir a porta de saída – infraestrutura, 
equipamento
#10 Oficializar circuito entre ONGs (refeição, cada uma, 
uma das refeições do dia)
#11 Escambo com indígenas – estado trocava alimento 
pelos artesanatos
#12 Acolhimento fases iniciais, orientação

#13 Circuito entre ONGs, serviços, cartilha
#14 Grupo de moradores apoio mutuo
#15 Auto sustento dos condomínios
#16 Unidade móvel com atendimento e Ônibus 
banheiro  - Serviços básicos
#17 Consultório de rua
#18 Vagão da cidadania (guarda pertences) 
(melhor)
#19 Containers fixos em pontos
#20 Hortas nas casas, unidades – casa do índio
#21 Incentivos para aluguel social
#22 Construção sustentável + horta bairro
#23 Catadores – coleta seletiva para gerar renda – 
lixo vira moeda
 

 

 

POPULAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE RUALABORATÓRIO DE INOVAÇÃO

IDEIAS - BRAINSTORMING



LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS

#1 
Cartilha Pocket

Qual a ideia?

Cartilha para integrar os serviços e dar as 
informações necessárias para a pessoa em situação 
de vulnerabilidade social.

Como funcionaria?

Explicativo para a população em situação de rua 
mostrando suas possibilidades e oferecendo 
informação de espaços que possam lhe oferecer 
assistência. Lista de equipamentos urbanos, 
entidade e ONGs, serviços + Aonde ir/Aonde comer
Campanha de divulgação dessa cartilha.

POPULAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE RUA



LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS

#2 
Oficinas de 
orientação

Qual a ideia?

Oficinas para ajudar a pessoa em situação de 
vulnerabilidade social a se reintegrar na 
sociedade.

Como funcionaria?

Criar cronograma com tipos de oficina que serão 
ofertadas as pessoas em situação de rua em 
parcerias com empresas.
Promover a melhora dos equipamentos para 
fazer oficinas rotativas nesses espaços.
Oferecer orientação profissional e auxiliar na 
inserção no mercado de trabalho.

POPULAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE RUA



LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS

#3 
Cooperativa

Qual a ideia?

Cooperativa para que população de rua que já tem 
algum tipo de capacitação se organizem e gestione 
sozinhos para gerar autonomia, sem precisar da 
aceitação do mercado de trabalho.

Como funcionaria?

Associação
Empreendimentos
Economia solidária

POPULAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE RUA



REFUGIADOS



Dados:
● O número total de solicitações de refúgio aumentou mais de 2.868% entre 2010 e 2015 (de 966 

solicitações em 2010 para 28.670 em 2015).
● A maioria dos solicitantes de refúgio vem da África, Ásia (inclusive Oriente Médio) e o Caribe.
● De acordo com o CONARE, o Brasil possui atualmente (abril de 2016) 8.863 refugiados reconhecidos, 

de 79 nacionalidades distintas (28,2% deles são mulheres). Não existe informação oficial sobre o 
número de refugiados em Curitiba.

● Os principais grupos são compostos por nacionais da Síria (2.298), Angola (1.420), Colômbia (1.100), 
República Democrática do Congo (968) e Palestina (376).

● Além destas nacionalidades, há um número muito grande de haitianos que migraram para o Brasil, 
após o terremoto de 2010. Contudo, estes não se enquadram na categoria de refugiados, apenas de 
migrantes.

● Em setembro de 2013, o CONARE publicou a Resolução nº. 17 que autorizou as missões diplomáticas 
brasileiras a emitir visto especial a pessoas afetadas pelo conflito na Síria. Em 21 de setembro de 
2015, a Resolução teve sua duração prorrogada por mais dois anos.

● Em Curitiba, a maior parte das ONGs que atendem refugiados são instituições religiosas como Caritas 
e Pastoral do Migrante. Contudo, em 2016 alguns projetos e ONGs de outros estados começaram a se 
estabelecer em Curitiba, como Adus (SP) e Mais (ES).

● Apesar de não serem muito divulgados, há muitos relatos de violência e preconceito sofrido pelos 
imigrantes. Em menos de 3 meses, 12 haitianos foram espancados;

REFUGIADOS



DESAFIOS:

#1 - Políticas públicas e garantia de 

direitos  

#2 - Trabalhos dignos e oportunidades 

de geração de renda 

#3  - Preconceito da população em 

relação aos refugiados  

#4 - Cultura, empoderamento e 

integração dos povos 

ÁREAS DE OPORTUNIDADE:

#1 - Melhoria da qualida de vida, 
adaptação e língua 

#2  Incentivo e preparação dos 
empregadores e empregados

#3 Compreensão sobre a temática 
advinda do preconceito 

#4 Hibrismo de cultura e 
oportunidades de convívio

REFUGIADOSDIÁLOGOS INTEGRATIVOS



DESAFIO #1 -  Políticas públicas e 
garantia de direitos   

● Há interesse político para manter a situação de 
pobreza da maneira como está

● Não há interesse político em realizar investimentos 
significativos para mudar a situação da população 
de rua

● A população de rua não representa curral eleitoral 
importante

● População de rua não possui organização para 
realizar pressão conjunta nos agentes políticos

#1 - Melhoria da qualidade de vida, 
adaptação e língua  

● Fazer um site de informações sobre a cidade para os 
imigrantes e refugiados;

● Em SP criaram uma Wikipédia para refugiados;
● Ideias propostas no “Dream Maker Creatathon” (realizado 

em 25/06/2016 no Impact Hub em SP):
o Plataforma digital para integração de refugiados;
o Programa de hospedagem solidária;
o Portal de referência sobre o Brasil e formalização de 

estrangeiros;
o Consultoria para facilitar contratação de refugiados e 

imigrantes por empresas;
o Kit ao recém-chegado: ajuda para transporte 

material de higiene e pessoal e informações gerais 
sobre o local;

● A divulgação é um dos principais desafios para transpor a 
barreira de “chegar” ao estrangeiro.

REFUGIADOS



DESAFIO #2 -Trabalhos dignos e 
oportunidades de geração de renda 

● “Os imigrantes vem nos ajudar muito, contribuir, tem espaço 
para eles, devemos fazer algo para acolhê-los na sociedade, 
merecem nosso respeito, todos fomos um dia”;

● Falta interesse das empresas na contratação destas 
pessoas; 

● Ainda, alguns dos trabalhos oferecidos são absolutamente 
abusivos e contra a lei trabalhista;

● Falta de oportunidades para geração de renda que garanta 
dignidade;

● Como estimular e facilitar ainda mais o empreendedorismo 
entre eles? Como se estabelecer e melhorar de vida aqui?

o Dificuldade do mercado fechando;

#2  Incentivo e preparação dos 
empregadores e mpregados

o Há empregadores que preferem contratar 
imigrantes; relato: “não quero mais contratar 
brasileiro”;

o Mas depende muita da pessoa, tem empregador 
que não está disposta a entender o outro;

o Foi relatado que ao longo de 2 meses muitos eram 
demitidos, o maior problema era a falta de 
comunicação entre eles (diferenças culturais);

o É preciso paciência para que empregados e 
empregadores se adaptem a situação, além disso, 
não há uma única solução, pois as diferenças 
culturais são tantas que não dá para entender tudo;

o Buscar solução para o desenvolvimento não só dar 
assistência;

o Levar novas economias, startups, inovação social, 
levar para eles;

o Trazer o que acontece no país deles, empreender 
essas inovações aqui;

o Mostrar o caminho do que levar pela mão;

REFUGIADOS



DESAFIO #3  - Preconceito da 

população em relação aos 

refugiados  

● “Não consigo entender o medo que o imigrante 
causa nas pessoas, pois vai ocupar um espaço que 
existe, em algum momento fomos imigrantes na 
história da humanidade”;

● Ainda existe muito preconceito da população em 
relação aos refugiados. Parte por falta de 
compreensão sobre a temática, parte advinda de 
preconceito racial.

● Em uma ponta há muitas pessoas com boa vontade 
querendo ajuda, em outra, pessoas com muito 
preconceito racial;

#3 Compreensão sobre a temática 
advinda do preconceito 

● Como descontruir o preconceito?
● As pessoas que estão em situação de refúgio, mão querem 

ser chamados de refugiados; 
● Sentem vergonha de sua condição de refúgio pela própria 

situação que a mídia coloca;
● Como chegar no coração para lembrar que o outro é gente 

como gente?
● Não é só por meio da mídia, precisa ser de indivíduo para 

indivíduo;
● Como esses imigrantes chegam aqui em Curitiba e o que 

eles precisam, sentem que é a dificuldade, adaptação, 
língua é uma barreira?

REFUGIADOS



DESAFIO #4 - Cultura e integração dos povos  

● Querem ser vistos como protagonistas, não como vítimas; 
Há um desejo da maioria que as pessoas pudessem ir para 
seu país para testemunhar o que está acontecendo e tudo 
que eles podem ensinar por meio de sua história e cultura; 

● A destruição da identidade quando a pessoa imigra, por 
questões econômicas ou refugio mesmo, não é só questão 
de emprego, tem muito sentimento envolvido;

● Como fazer com que eles possam se organizar entre eles? 
E entre a sociedade para sermos uma coisa só?

#4 Hibrismo de cultura e oportunidades de convívio 

● Literatura de refúgio os imigrantes lendo poesias uma vez por mês 
no Paço com o Celin;

● Incorporar a cultura, como juntar e como estão juntando 
“hibridismo de cultura”;

● Exemplo de Israel, agência responsável pelos estrangeiros, 
organizavam para as pessoas que estavam chegando;

● Entender o que é interessante para eles, lugar que se sintam 
acolhido;

● Algo não só para o imigrante, algo mais cultural, mix total;
● Plataforma de mochileiros (couchsurfing);
● Já existem alguns lugares que integram, mas em muitos 

participam apenas os refu só vão iados, falta integração com a 
sociedade;

● Expandir para sensibilizar outras pessoas e dialogar com quem 
não está inserido;

● Reunir as Associações e ONGs;
● Ter oportunidades de convívio de refugiados com as pessoas que 

já moram na cidade

REFUGIADOS



#1 Buscar pessoas/instituições para fazer 
mediação entre os refugiados e as oportunidades

#2 Solucionar a questão da validação do diploma 
(ensino médio e ensino superior)

#3 Conversa conjunta com sociedade civil, ONGs e 
migrantes para co-criação de novas soluções

#4 Recortes de políticas públicas sobre refugiados 
para chamar atenção do poder público

#5 Promover gestão do conhecimento, 
organizando informações e experiências das 
organizações e das pessoas para evitar a 
repetição de passos que já foram dados

#6 Promover a assistência psicológica como 
aspecto essencial, devido a existência de 
problemas psicológicos advindos de casos de 
preconceito, etc

 

REFUGIADOSRUMOS PARA CURITIBA
DIRETRIZES

#7 Orientar migrantes para inserção no trabalho 
digno e busca por oportunidades

#8 Sensibilização setor privado para contribuir com a 
causa

#9 Entender a tarefa da rede de organizações e 
pessoas que trabalham com o tema para 
compreender o que deve ser integrado ou não

#10 Promoção de cursos de capacitação dos 
refugiados para integração no trabalho

#11 Criar incentivos para empresas que empreguem 
refugiados

#12 Cuidar também dos refugiados sem formação 
superior



#1 Fortalecer a Rede de Apoio a Refugiados e Migrantes já existente (recém-criada) em Curitiba

#2 Mapeamento de iniciativas de rápida consulta

Planilha em que todas as OSC e órgãos públicos ligados à causa preencham informações mostrando áreas de 
atuação/serviços, público-alvo (se houver especificidade), tempo de existência, equipe, horários de atendimento, 
contatos, se há algum custo, etc. . O Centro Estadual de Apoio ao Migrante e Refugiado tem um Manual com 
algumas destas informações, impresso, e farão um online. Checar como é o acesso a este documento (se aberto 
ao público em geral e não apenas às OSCs que lidam com o tema), como e quem atualiza, quem distribui e aonde 
(o impresso), se tem informações rápidas e bom mecanismo de busca. Se a versão online também estará em mais 
de um idioma. E se este material não estiver tão acessível, contatar o Centro sugerindo melhorias. Depois deste 
passo de verificar a usabilidade do manual já existente, divulgar PERIODICAMENTE (no mínimo 1 vez/mês, como 
um compromisso, uma tarefa agendada) a sua existência nos sites e mídias sociais de todas as OSCs e órgãos 
ligados ao tema para que migrantes e população em geral consigam acessar estas informações.

DELIBERA
CONSULTA ONLINE

REFUGIADOS
IDEIAS - PROPOSTAS          



#3 Semana de Portas Abertas
A partir do mapeamento de iniciativas previamente estudado por todas as organizações e migrantes 
interessados, organizar semana (semana intensiva, força-tarefa) de visitas/portas abertas às organizações para 
conhecer “in loco” seus trabalhos e tirar dúvidas, etc. Com roteiro prévio de “o que mostrar” e “o que dialogar” 
nestas visitas. Não chamo de benchmarking, pois o espírito é um pouco diferente. E também a ideia é ir além da 
visita pró-forma, mas uma aproximação da realidade dos serviços, dos públicos atendidos (se houver 
segmentação por bairros, faixa etária, nacionalidade, por exemplo), das dificuldades e das forças de cada 
trabalho.

#4  Oficina para integração da rede
Como próximo passo após semana, com um intervalo de uns 15/20 dias de “lições de casa pós-visitas” sugiro uma 
oficina de 1 ou 2 dias com esta pauta exclusiva: levantar interfaces, parcerias possíveis, planejamento anual em 
conjunto ou não, eventos da rede, mobilizações/advocacy, etc.
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#5 Encaminhamento para atendimento psicológico
Incluir atendimentos para migrantes já existentes (CASLA, UFPR e NUPSIM) no mapeamento, pedir informações 
aos profissionais de como fazem a triagem em caso de excesso de pessoas e como lidam com fila de espera, 
entender as linhas de trabalho destes profissionais, verificar se são especializados em traumas, saber se o tipo 
do tratamento teria alguma ressalva etc. para que todas as OSCs e órgãos públicos que lidem com o tema 
saibam como encaminhar os migrantes e refugiados para estes grupos. 

#6 Palestras quinzenais gratuitas para migrantes 

Para que os novos migrantes, recém-chegados na cidade e os que não podem ir num dia vão no outro. Falando 
dos riscos de trabalho exploratório, direitos e deveres trabalhistas. E apresentando ao final da palestra as 
vagas disponíveis na cidade, preferencialmente indicando se há vagas em destaque para este grupo. Esta oferta 
precisaria ser um serviço frequente, minimamente mensal.

Disseminar o trabalho das instituições que encaminham migrantes para o mercado de trabalho  (apresentar e 
deixar periodicamente materiais impressos de divulgação destas) dentro do MT e da SMTE/Ruas da Cidadania 
seria uma forma de tornar a informação sobre estes serviços acessível à população em geral, que muitas vezes 
apoia por sua conta, individualmente, migrantes e refugiados.

IDEIAS - PROPOSTAS          

DELIBERA
CONSULTA ONLINE
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REFUGIADOS
LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS

#1 
Semana do 
refugiado nas 
universidades

Qual a ideia?
Uma semana de enfoque – campanha de impacto –
Feira cultural – cultura + comida – incentivar patrocínio + 
voluntário + empresas

Como funcionaria?

Utilizando de redes sociais, canal do youtube e página no 
facebook. Incluindo o refugiado e dar destaque.
Barato, acessível
Divulgação + execução
-  patrocínio para os stands
-  vender comida, cobrar entrada – retorno
-  material já possui
-  apoio da prefeitura
Atraindo voluntários
-  movimento nas faculdades/escolas
- divulgação das ONGs
-plataforma digital – para se voluntariar, quais instituições, 
Contato das ONGs
- tutor – apoio
- encontros sazonais entre as ONGs + divisão dos trabalhos



REFUGIADOS
LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS

#2 
Núcleo 
Universitário

Qual a ideia?

Núcleo Universitário com o objetivo de auxiliar o 
migrante e refugiados.

Como funcionaria?

Composto por diversos subnúcleos, sendo eles os 
seguintes: atendimento psicológico, atendimento 
médico, assistência jurídica, suporte para o 
cotidiano, ensino de língua portuguesa, parceria e 
recursos humanos e pesquisa e extensão 
acadêmica.



REFUGIADOS
LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS

#3 
Núcleo 
Integrado

Qual a ideia?
 
Núcleo integrado SENAI/SEBRAE/LINYON

Como funcionaria?

1.     Parceria entre Linyon e SEBRAE
Lynion (Expertise em encaminhamento destas com o 
mercado de trabalho, contato com refugiados e 
imigrantes)
SEBRAE (contato com o setor privado, 
eventos/visitas técnicas com empresas da área)
Comuns; juntamente com imigrantes especializados 
para integração e para mostrar os benefícios reais 
de ter um refugiado/imigrante trabalhando
2.     SENAI à Capacitação técnica para as áreas 
especificas que são deficientes – entra o lynion para 
trazer os imigrantes sem formação



PLANEJAMENTO URBANO 
E MOBILIDADE



DESAFIOS:

#1 - MOBILIDADE URBANA

#2 - GESTÃO URBANA

#3  - RELAÇÃO PÚBLICO X PRIVADO 

#4 - UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

#5 - DESCENTRALIZAR O CENTRO  

ÁREAS DE OPORTUNIDADE:

#1 - Mobilidade urbana sustentável

#2  Planejamento Participativo

#3 Conciliar interesses públicos com 
iniciativa privada 

#4 Tornar espaço público atrativo 
para os pedestre

#5 Bairros autosuficientes

PLANEJAMENTO URBANO
E MOBILIDADE

RUMOS PARA CURITIBA



● Não há integração intermodal nos 
terminais

● A bicicleta não está inserida na malha 
urbana coo modal de transporte

● Há ainda a preferência pelo carro devido 
a comodidade.

● O sistema de transporte não é 
suficientemente integrado, pois nutre 
apenas as bordas dos municípios 
vizinhos.

● O sistema RIT M não conecta o usuário 
que vem de fora de Curitiba ao resto do 
sistema, uma vez que os pontos finais 
dos ônibus metropolitanos são no centro 
de Curitiba.

PLANEJAMENTO URBANO E MOBILIDADE

DESAFIO #1 - MOBILIDADE URBANA

OPORTUNIDADE  #1 - Mobilidade Urbana Sustentável
● Utilizar tecnologia para melhorar a eficiência do sistema
● Cartão transporte para integração temporal
● Variar opções de deslocamento no sistema
● Locação de bikes

CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO NO PLANEJAMENTO: Buscar novas 
soluções: exemplo – transporte público trafegando por cima dos 
veículos

SOLUÇÕES PRÁTICAS E ECONÔMICAS: Criar soluções que atendem 
a demanda de deslocamento da população sem precisar de 
grandes obras na infraestrutura urbana. Exemplo: Rotas exclusivas 
para bike em determinadas ruas em alguns horários definido

CULTURA: É necessário criar uma cultura que gere o hábito de 
deslocamento por meios diversificados, diminuindo o uso do carro

INTEGRAÇÃO METROPOLITANA: Gerar conexão dos moradores 
entre os moradores da região metropolitana



● Não há integração intermodal nos 
terminais

● A bicicleta não está inserida na malha 
urbana coo modal de transporte

● Há ainda a preferência pelo carro devido 
a comodidade.

● O sistema de transporte não é 
suficientemente integrado, pois nutre 
apenas as bordas dos municípios 
vizinhos.

● O sistema RIT M não conecta o usuário 
que vem de fora de Curitiba ao resto do 
sistema, uma vez que os pontos finais 
dos ônibus metropolitanos são no centro 
de Curitiba.

PLANEJAMENTO URBANO E MOBILIDADE

DESAFIO #1 - MOBILIDADE URBANA

OPORTUNIDADE  #1 - Mobilidade Urbana Sustentável
● Utilizar tecnologia para melhorar a eficiência do sistema
● Cartão transporte para integração temporal
● Variar opções de deslocamento no sistema
● Locação de bikes

CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO NO PLANEJAMENTO: Buscar novas 
soluções: exemplo – transporte público trafegando por cima dos 
veículos

SOLUÇÕES PRÁTICAS E ECONÔMICAS: Criar soluções que atendem 
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CULTURA: É necessário criar uma cultura que gere o hábito de 
deslocamento por meios diversificados, diminuindo o uso do carro
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● População ainda não está presente nos 
processos participativos

● As licitações de pavimentação com as 
empresas prestadoras de serviços não 
são transparentes e não há um estudo 
detalhado e comparativo de preços 
para execução das obras de 
pavimentação
Falta clareza sobre quem são os 
responsáveis por essas obras

● Atualmente, o IPPUC é responsável por 
projetos de equipamentos urbanos, 
mas deveria ser destinado a pensar a 
cidade

PLANEJAMENTO URBANO E MOBILIDADE

DESAFIO #2 - GESTÃO URBANA
OPORTUNIDADE #2 PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO

● A pressão popular nos processos de 
planejamento é essencial

● Novas metodologias para participação em 
processos 

● Promover a transparência nos processos de 
licitação urbanas

● Pariticipação na destinação de orçamentos 
através da lei orçamentária anual (LOA)

● Relação de interesses entre setores público e 
privado

● IPPUC: concursos públicos, para melhorar sua 
qualidade dos projetos e poupar esforços do 
setor público para esse tipo de serviço. Utilizar 
potencial da população.



● Precisamos promover adequação de 
instrumentos de política urbana ao 
novo Plano Diretor

● Há muito espaço na área central da 
cidade destinado a estacionamento de 
veículos privados

● Nem sempre o empreendimento 
privado tem vagas suficientes para 
suprir a demanda por estacionamento 
que gera

PLANEJAMENTO URBANO E MOBILIDADE

DESAFIO #3  - RELAÇÃO PÚBLICO X PRIVADO
OPORTUNIDADE #3 Conciliar interesses públicos 
com iniciativa privada 

● Utilizar incentivos a iniciativa privada para 
promover adequação de instrumentos de 
política urbana ao novo Plano Diretor

● Estacionamento de veículos poderia ter 
obrigação de destinar uma parcela para uso 
público

● Número de vagas de estacionamento poderia 
ser proporcional ao uso do estabelecimento 
que será construído, não proporcional a área 
construída do empreendimento.

● Faixas de estacionamento público para 
veículos nas ruas, podem tornar-se mais 
espaço para calçadas e ciclovias.



● Atualmente, não há projetos que 
padronizem um nível de conforto e 
acessibilidade no desenho da 
infraestrutura para o pedestre e o 
ciclista na cidade.

● Há uma necessidade de requalificar o 
espaço público 

● “Os carros tomaram conta das ruas”
● É necessário dar um limite para o 

espaço do veículo particular nas ruas

PLANEJAMENTO URBANO E MOBILIDADE

DESAFIO #4 - UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO 

PÚBLICO
OPORTUNIDADE #4 Tornar espaço público 
atrativo para os pedestre

● Recuperação de áreas urbanas
● Melhorar desenho de ciclovias e calçadas
● Pensar a cidade priorizando pedestres e 

ciclistas



● O centro da cidade é visto como mais 
importante e atrativo, sendo mais 
escolhido na hora de buscar por serviços 
ou lazer em relação aos bairros

● A infraestrutura urbana e grande parte dos 
comércios e serviços estão concentrados 
no centro da cidade. No entanto, a grande 
maioria da população não reside no centro 
da cidade.

PLANEJAMENTO URBANO E MOBILIDADE

DESAFIO #5 - DESCENTRALIZAR O CENTRO OPORTUNIDADE #5 Bairros 
autosuficientes

● Os serviços urbanos devem ser 
descentralizados, gerando diversos 
polos de serviço pela cidade, nos 
bairros. Assim, diminuindo a 
necessidade de grandes 
deslocamentos.

● Com uma economia descentralizada, 
as oportunidades de trabalhar perto 
da moradia se amplificam.



#1 - Buscar o equilíbrio entre o conhecimento 
técnico e os saberes dos cidadãos que vivem a 
cidade.  

#2 - Melhorar o desenho urbano para acolher e 
priorizar o pedestre, promovendo espaços mais 
criativos e estimulantes.

#3  - Utilizar políticas públicas e instrumentos 
urbanísticos para incentivar a vitalidade urbana e 
promover a sensação de segurança nos pedestres.
  
#4 - Desenvolver um planejamento em que as 
pessoas com deficiência possam usufruir mais da 
cidade em que vivem.

#5 - Descentralizar o poder gerencial do município 
para os bairros  

PLANEJAMENTO URBANO
E MOBILIDADE

RUMOS PARA CURITIBA
DIRETRIZES

#6 - Senso de pertencimento e valorização do bairro

#7  - Estimular serviços e comércio nos bairros a 
partir de incentivos municipais e os próprios 
recursos da comunidade  

#8 - Hábitos para uma cultura de utilização de 
diferentes modais

#9 - Senso de conexão entre os habitantes da Região 
Metropolitana de Curitiba

#10 - Tornar a utilização do transporte público mais 
atraente para os usuários



#1 Aumentar a interação entre agentes públicos e a sociedade, ao longo da elaboração das 

políticas/projetos, com apresentação do conteúdo a linguagem utilizada deve ser acessível à 

todos (podendo ser feita não por técnicos especialistas – oportunizando a simplificação da 

linguagem no processo) e evidenciando as modificações/soluções que foram 

criadas/trabalhadas ao longo da deliberação, para que todos estejam cientes do que está 

sendo produzido e suas implicações.

#2 Incentivar a prática do Urbanismo Colaborativo na cidade, com a construção coletiva de 

ideias e projetos urbanos a partir de metodologias participativas e execução conjunta com a 

comunidade.

PLANEJAMENTO URBANO
E MOBILIDADE

DIRETRIZES          

DELIBERA
CONSULTA ONLINE



PLANEJAMENTO URBANO
E MOBILIDADE

SUA CURITIBA
PROPOSTAS

Defesa dos direitos das pessoas com deficiências
7. Ampliar e intensificar a divulgação dos direitos das pessoas com deficiência buscando assim uma 
maior efetividade no exercício destes direitos.

Mobilidade urbana
9. Revisar e reativar o PlanCal - Plano estratégico de Calçadas de Curitiba visando a requalificação 
das calçadas da cidade de forma sistemática, progressiva e obedecendo a metas anuais.

10. Revisar e ampliar a atual política de mobilidade urbana com ênfase no uso da bicicleta em 
parceria com a comunidade acadêmica, utilizando dados coletados e a experiência na causa obtidas 
por essa em prol da expansão e melhoria da rede de ciclovias da cidade.



#1 Construção coletiva

#2 Audiências públicas com formato diferenciado e 

realizadas em diferentes escalas, em ruas da 

cidadania e salão de igrejas

#3 Linguagem mais acessível. 

#4 Capacitar mais a população e os técnicos (maior 

preparo). 

#5 Formação escolar em cidadania. 

#6 Novos sistemas de comunicação, mais abertos e 

interessantes. 

#7 Novas dinâmicas que sejam mais atrativas. 

#8 Pensamento a longo prazo. 

PLANEJAMENTO URBANO
E MOBILIDADELABORATÓRIO DE INOVAÇÃO

IDEIAS - BRAINSTORMING
#9 Associar grupos locais, culturais, para expressar 

demandas e desejos. 

#10 Ferramentas de tecnologia qe promovam 

acesso. 

#11 Planejamento macro-próximo da escala micro. 

#12 Cocriar pensamento. 

#13 Debates no espaço público. 

#14 Linha turismo com rota do IPPUC, mostrar o 

que está acontecendo na cidade.



PLANEJAMENTO URBANO
E MOBILIDADE

#1 
Farol do Fazer

Qual a ideia?
Ressignificar os espaços dos “Faróis do Saber” de Curitiba, 
melhorando a infraestrutura e tornando esses espaços 
pólos tecnológicos e culturais nos bairros da cidade, com o 
objetivo de descentralizar serviços públicos e promover o 
engajamento da comunidade local na apropriação do 
espaço público.

Como funcionaria?
Transformando as subprefeituras em órgãos com um 
orçamento mínimo e autonomia para efetuar melhorias 
de infraestrutura na região e as “Ruas da Cidadania” em 
espaços de acesso à informação, assim como os novos 
“Faróis do Saber”, que contariam com computadores e 
acesso livre a internet para utilizar um sistema integrado 
da prefeitura no qual possam efetuar serviços e acessar 
informações da cidade, além de participar da agenda 
cultural local que movimenta o espaço e o torna um ponto 
de encontro atrativo para a comunidade local.

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS



PLANEJAMENTO URBANO
E MOBILIDADE

#2 
Recrie sua 
cidade

Qual a ideia?
Programa Municipal que encoraja o cidadão a ocupar 
o espaço público através de uma parceria participativa 
público privada. Busca legitimar intervenções urbanas 
e colocar as intenções das pessoas em primeiro lugar, 
fazendo com que os cidadãos sintam-se empoderados 
para usar o espaço público. 

Como funcionaria?
1) Lançamento e divulgação do programa
2) Preenchimento do formulário da ação com 
intenções do cidadão de como usar o espaço público 
listados como disponíveis
3) Reunião de ação com stakeholders (município, 
iniciativa privada interessada, ongs)
4) Ação
5) Manutenção

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS



PLANEJAMENTO URBANO
E MOBILIDADE

#3 
Plano de 
Mobilidade 
Sustentável

Qual a ideia?

Plano de mobilidade em curto, médio e longo prazo 
alimentado por uma plataforma de interação entre 
usuários de diversos modais e o poder público para 
auxiliar no planejamento da cidade.

Como funcionaria?

Curto prazo - Contribuições de usuários na 
plataforma, ações de educação e conscientização 
sobre mobilidade urbana e obras de infraestrutura de 
baixo custo.  Diálogos com poder público transporte 
sustentável.
Médio prazo - Infraestrutura de ciclovias para a cidade
Longo prazo - Cidade que incentiva a redução da 
necessidade de deslocamentos, criando centralidades 
e zonas autônomas.

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS



PLANEJAMENTO URBANO
E MOBILIDADE

#4 
Plataforma 
Urbanista 
Cidadão

Qual a ideia?
Plataforma que busca maior permeabilidade entre o 
conhecimento técnico e popular, além de dinâmicas de 
participação mais criativas e interativas.

Como funcionaria?
1) unificar os vários aplicativos que tem a cidade como tema; 2) 
proporcionar uma ferramenta de auto-organização; 3) 
contribuir para a continuidade das políticas públicas; 4) 
divulgar um cronograma de eventos participativos 
georreferenciados, tais como:
a) open house das instituições públicas com a apresentação de 
projetos;
b) tours pela cidade com a temática voltada ao Planejamento 
Urbano;
c) agenda da integração do projeto comunidade escola com o 
urbanista mirim;
d) eventos de interação e debate em espaços públicos (ruas, 
praças e parques)

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS



MATERNIDADE 
E PATERNIDADE



DESAFIOS:

PRIMEIRA INFÂNCIA

GESTAÇÃO E PARTO

MATERNIDADE E PATERNIDADE

ÁREAS DE OPORTUNIDADE:

EDUCAÇÃO PARA O SER

PARTO HUMANIZADO

REDESCOBRIR MATERNIDADE E 
PATERNIDADE  

DIÁLOGOS INTEGRATIVOS MATERNIDADE E 
PATERNIDADE



#1 - Parto humanizado - já é uma realidade
#2  - Lei das Doulas
#3 - Parteria na tradição - O primeiro direito do 
ser humano é o bem nascer
#4 - Espaços de acolhimento entre pais e mães
#5 - Cuidar do cuidador. Existem muitos grupos 
de mães e nenhum de pais.
#6 - Casal - “O casal tem que desconstruir isso 
juntos” - “É um caminho distribuir essa 
maternidade e paternidade: Como isso é 
conversado em casa”
#7 - Ressignificar na Sociedade - “Desconstruo a 
educação em mim para ajudar meu filho a 
crescer”

RUMOS PARA CURITIBA
DIRETRIZES

MATERNIDADE E 
PATERNIDADE

#8 - Educar as pessoas para a tolerância e convívio com 
crianças - “Não dá para exigir que as pessoas tenham 
afinidade com crianças” - Como incluir as crianças nos 
espaços? Como lidamos socialmente com isso? 
#9 - Como se relacionar com avós;tios - Educação 
diferente
#10 - Novos saberes e práticas - Parteria tradicional
#11 - Produção de fraldas de pano e slings
#12 - Empreendedorismo materno
#13 - Slingar e Dançar - conexão e vínculo
#14 - Interação constante e recíproca - (A Cientista que 
virou mãe)
#15 - Livre brincar (Território do brincar)
#16 - Valorização da primeira infância - (Começo da 
vida)
#17 - Alimentação

 



“Sobre as três primeiras diretrizes, sinto que há muito espaço para que entendimento é esse 

do bem nascer e do que a sociedade entende pelos direitos de bebês, mães e pais.

A Lei das Doulas em Curitiba foi vetada pelo prefeito (ao menos era a última informação que 

tinha) em ordem dos interesses que estavam presentes na sua votação na câmara.

O parto humanizado ainda mais parece um luxo do que um direito, sendo muito mais 

garantido por poder aquisitivo atualmente.

No geral, além da opinião acima, sinto representado muito bem o universo desse desafio e 

oportunidade pelas diretrizes colocadas!”

DIRETRIZES          

DELIBERA
CONSULTA ONLINE

MATERNIDADE E 
PATERNIDADE



05. Alterar a redação do artigo 7º da resolução 164/2013 que regula o Fundo da Infância e 
Adolescência no município, para que este passe a autorizar a remuneração dos custos integrais dos 
projetos.

O Município pode aumentar em quase 90% o valor destinado pela iniciativa privada ao Fundo 
Municipal da Infância e da Adolescência – FIA – com pequenas mudanças na legislação municipal. 
Esta alteração permitirá a remuneração integral de Organizações da Sociedade Civil – OSCs na 
execução de projetos voltados às crianças e adolescentes curitibanos.

Nós propomos que o novo Prefeito de Curitiba abrace à causa da infância e da adolescência, 
permitindo que as OSCs possam ser remuneradas de forma integral pelos serviços que prestam à 
sociedade curitibana.

Autoria: Patricia Valente (Instituto Ajuda Paraná)

 

SUA CURITIBA
PROPOSTAS

MATERNIDADE E 
PATERNIDADE



06. Possibilitar que a maioria das crianças e adolescentes em situação de risco e que tenham sido 
retirados de suas famílias de origem possam exercer o direito que têm a convivência familiar 
através do acolhimento em famílias ao invés do acolhimento institucional.
Possibilitar, no município de Curitiba-PR, que as crianças e adolescentes em situação de risco que 
forem retirados de suas famílias de origem, em vez de serem institucionalizados, tenham a 
oportunidade de continuarem a conviver em FAMÍLIAS ACOLHEDORAS, até que a reintegração 
familiar definitiva aconteça.
A semelhança de experiências que vêm sendo implantadas em várias regiões do Brasil, com 
especial destaque para o município de Cascavel-PR que se tornou uma referência nacional na 
prestação do serviço Família Acolhedora, queremos mobilizar e sensibilizar as organizações
da sociedade civil (OSC) e a Prefeitura Municipal de Curitiba – PR para que passem a ofertar o 
programa de acolhimento familiar às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e 
risco pessoal.
Autoria: Maria Leolina (ACRIDAS)

 

SUA CURITIBA
PROPOSTAS

MATERNIDADE E 
PATERNIDADE



LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
IDEIAS - BRAINSTORMING

MATERNIDADE E 
PATERNIDADE

EDUCAÇÃO 1ª INFÂNCIA

#1 Fomação de pais e mães no 
pré-natal

#2 Conversar a sociedade a 
conversar sobre maternidade e 
paternidade

#3 Grupos de mães para primeira 
infância

#4 Escolas públicas e levar as 
práticas

#5 Educação para o 
comportamento natural da 
criança

#6 Pai e mãe ensinarem a viver 
em sociedade

 

GESTAÇÃO E  PARTO

#1 Alunos do ensino médio estágio 
em equipamentos públicos

#2 Hospital como ambiente 
acolhedor

#3 Acompanhamento psicológico 
antes e depois

#4 Mulher como protagonista do 
parto

#5 Preparar os profissionais para o 
atendimento humanizado

#6 Mães saberem lidar e entender 
médicos

#7 Grupo de apoio entre mulheres 
organizado pelo governo

 

RELAÇÕES

#1 Cooperação entre vizinhos

#2 Conscientizar os profissionais 
sobre a função paterna

#3 Ter mais espaços para a família 
estar reunida

#4 Falar com os pais (linguagem, 
conteúdo, espaço adequado)

#5 Escutar os homens

#6 Gincana para pais com 
atividades lúdicas

#7 Grupos de pais

 



MATERNIDADE E 
PATERNIDADE

#1 
Encontros Casa 
Poppins

Qual a ideia?

Encontros mães e pais em diferentes momentos de 
vida com o objetivo de informar e auxiliar no processo 
de educar na primeira infância.

Como funcionaria?

1º encontro com mães e profissionais para conduzir 
incluindo quem tem bebê e quem vai ter. Encontros 
periódicos para criar vínculo. Fazer pontes entre perfis 
e locais dominantes

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS



MATERNIDADE E 
PATERNIDADE

#2 
Plataforma

Qual a ideia?

Ambiente virtual com informações importantes para 
quem espera ter uma criança. 

Como funcionaria?

Lista de referências, rede de profissionais, Portal de 
espaços e locais, Mapeamento de “mães solidárias” 
perto da sua localização

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS



MATERNIDADE E 
PATERNIDADE

#3 
Grupos de 
apoio

Qual a ideia?

Espaço de apoio entre mães para compartilhamento e 
ajuda mútua, formando uma comunidade de prática.

Como funcionaria?

Primeiro encontro antes do parto e depois
Grupos de mães solidárias
Grupos de pais
Grupos de famílias
Espaços que já estão recebendo encontros por região
Disponibilizam informações e comunicação

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS



SAÚDE, CULTURA DE 
PAZ E ESPIRITUALIDADE



RUMOS PARA CURITIBA
DIRETRIZES

DESAFIOS:

DESAFIO #1 - CULTURA DO EXCESSO

DESAFIO#2 - MEDICINA DESTRUTIVA

ÁREAS DE OPORTUNIDADE:

#1 - Despertar a consciência coletiva

#2 - Busca pelo equilíbrio

SAÚDE, CULTURA DE PAZ E 
ESPIRITUALIDADE



RUMOS PARA CURITIBA
DESAFIO #1 - CULTURA 

“Somos adultos imaturos”
Algumas pessoas não tem a mínima 
condição de consciência → precisam ser 
empoderadas!
O discurso no coletivo é um, já na vida 
privada muda de figura. 

#1 - Despertar a consciência coletiva

Mesmo que uma novela traga conceitos novos de 
saúde, esse tema deve ser tratado em ambientes 
educacionais porque transforma informação em 
consciência e cultura, ou seja, mudança de 
comportamento
Por que existimos? → Experimentar, evoluir, estado 
de consciência, presença
Tudo é consciênci
Transparência ajuda muito em comunicação
os temas e desafios estão interconectados

SAÚDE, CULTURA DE PAZ E 
ESPIRITUALIDADE



RUMOS PARA CURITIBA
DESAFIO#2 - MEDICINA DESTRUTIVA

Drogas legalizadas e ilegais, como ser coerente? Quais 
interesses estão envolvidos?
Psicotrópicos: excesso de medicalização → querem 
soluções rápidas, não querem por o dedo na ferida
Prazer a todo custo, hedonismo
O que é saúde? Equilibro. 
Ouvir o corpo: desafio, nos deixa vulneráveis
Alimentos orgânicos: prefiro gastar na feira do que na 
farmácia. Alimentos em escala, vazios, sem gosto
Contraceptivos: Impostos, desnecessários, geram 
efluentes
Vacina HPV: imposta, falta empoderar a mulher. Ainda 
é necessária. 
Machismo ainda vigente

#2 - Busca pelo equilíbrio

Dialogo com educação: Saúde do professor e saúde do 
aluno são parte do mesmo problema
Melhoria de qualidade na educação gera ganhos em 
saúde, mobilidade...
Link meio ambiente: Prateleira de frutas e verduras 
como caixinha de remédio
Saúde focada em tratamento e pouco em prevenção e 
promoção de saúde
Feira de orgânicos com mais clientes
Mudança de paradigma do ego para o eco

SAÚDE, CULTURA DE PAZ E 
ESPIRITUALIDADE



#1 - Incentivar/promover colaboração
#2 - O poder de escolha do individuo
#3 - Foco em medidas preventivas
#4 - Promover a saúde mental
#5 - Educar para a saúde, desde a infância
#6 - Empoderar as pessoas, gerar autoconsciência
#7 - Projeto de lei que reduza a comercialização de produtos nocivos a saúde 
#8 - Promover saúde e equilíbrio
#9 - Autoconhecimento, potencialidades corpo e alma
#10 - Saúde sem medicamentos, natural
#11 - Integração de temas
#12 - Contato com a natureza, conexão
#13 - Sair da divinidade de fora e encontrá-la dentro de si

SAÚDE, CULTURA DE PAZ E 
ESPIRITUALIDADE

RUMOS PARA CURITIBA
DIRETRIZES



02. Criação de centro de tratamento integral para pacientes com fibrose cística. Visando a sustentabilidade 
econômica do projeto, sugere-se que este centro seja uma instituição sem fins lucrativos, gerida pela iniciativa 
privada e que preste serviço ao SUS tal qual vários exemplos de sucesso na cidade.

Essa proposta está centrada na necessidade de criação do centro de atendimento multidisciplinar a pessoas com 
fibrose cística. Este centro deve realizar o tratamento constante e eletivo dos aproximadamente 400 pacientes 
em tratamento atualmente e de todos os pacientes diagnosticados no futuro, da infância à fase adulta. O 
tratamento integral contribui para a melhora na qualidade de vida e no aumento da sobrevida dos pacientes 
dessa doença. Visando a sustentabilidade econômica da proposta, sugere-se que o centro seja constituído sob a 
forma de associação civil sem fins lucrativos, gerida pela iniciativa privada e que preste serviços ao SUS, tal qual 
outros exemplos de sucesso na cidade.

Considerando que para a criação e manutenção deste centro será necessária a mobilização de amplos recursos, 
sugere-se que a prefeitura tenha papel ativo na negociação com a sociedade, buscando modelos alternativos 
para captar e gerir estes recursos. A Prefeitura deve então ter o papel de convidar a sociedade para discutir o 
tema e mobilizar agentes, afinal a ela cabe defender os interesses destes pacientes. O governo não pode se 
isentar deste papel alegando falta de recursos, pois tem a alternativa de trabalhar juntamente com a sociedade 
civil.

Autoria: Verônica Stasiak (Instituto Unidos Pela Vida)

SAÚDE, CULTURA DE PAZ E 
ESPIRITUALIDADE

SUA CURITIBA
PROPOSTAS



SAÚDE, CULTURA DE PAZ E 
ESPIRITUALIDADE

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
IDEIAS - BRAINSTORMING
#1 Trabalhos em escolas e postos de saúde com rodas de conversa, 
questões relativas à medicina preventiva (alimentação, cuidados, 
primeiros-socorros) > pode evoluir para temas mais profundos (ex 
sagrado feminino, espiritualidade).

#2 Usar esses espaços para trazer conteúdos de auto-conhecimento, 
virtudes, valores, desconectados de religiosidade.

#3 Formação de grupos geradores de ações (voluntários) que estimulem e 
articulem iniciativas colaborativas

#4 Nas escolas fazer rodas só com alunos, só com pais e núcleos de pais e 
filhos

#5 Projeto de hortas coletivas - incentivar
incentivo a grupos de compra coletiva de produtos orgânicos

Existem estudos comprovando 
que, relacionar espiritualidade 
e cuidado em hospitais ajuda 
tanto no tratamento como na 
relação com o paciente. A 
própria capelania tem uma 
função parecida. A capelania 
escolar também produz bons 
frutos em aproveitamento 
escolar por exemplo, dando 
acolhimento e dignidade ao 
aluno. Na verdade o tema é 
super importante e 
necessário.

DELIBERA
CONSULTA ONLINE



SAÚDE, CULTURA DE PAZ E 
ESPIRITUALIDADE

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS

#1 
Rodas de 
conversa

Qual a ideia?
Rodas de conversa/eventos/feiras 
locais/dinâmicas/oficinas/vivenciais onde facilitadores  vão 
trazer o que está no centro, qual a necessidade dessas 
pessoas + possíveis ferramentas/técnicas e possíveis 
ferramentas/técnicas como autocontrole, centramento, etc. 

Como funcionaria?
Espaços em que pessoas podem expor dificuldades 
emocionais/psicológicas de como lidar com as questões da 
vida/situações que tragam a tona situações emocionais e 
psicológicas das pessoas. Abordados assuntos sobre ‘leis 
universais’ (ação reação, sincronias, etc) e ferramentas de 
dissolução do egos etc. Não se discute religião - são 
experiências práticas onde há oportunidade de levantar 
questões humanas e oferecer ferramentas de 
empoderamento. Agendamento/planejamento/local desses 
eventos. Engajamento de voluntários + Formação de grupos 
geradores de ações (voluntários) que estimulem e articulem 
iniciativas colaborativas



SAÚDE, CULTURA DE PAZ E 
ESPIRITUALIDADE

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS

#2 
Paradas Zens

Qual a ideia?
Intervenções de integração de diferentes públicos - 
“Paradas Zens” nos bairros, parques, praças, para 
gerar esse senso de conexão e sempre conectado à 
virtudes. 

Como funcionaria?
Música na rua, mantras, aulas de ioga e meditação. 
Integrar população em situação de rua. Palestras em 
praças públicas sobre resgates de valores elevados. +  
“Paz nas ruas“ Integração dos espaços públicos 
periféricos - Identificar e mapear espaços com altos 
índices de crimes e ocupá-los, conhecer quem está 
cometendo crimes, de onde são, porque fazem. 
Eventos cultura de paz. Apoio jovens e adolescentes 
da periferia. encontros/convites/intervenções nas 
ruas para pluralidade. 



SAÚDE, CULTURA DE PAZ E 
ESPIRITUALIDADE

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS

#3 
Agência da Paz

Qual a ideia?

Campanhas de comunicação promovidas pela agência 
da paz publicidade focada em comunicar nos grandes 
meios de comunicação coisas diferentes.

Como funcionaria?

Uso dos meios de comunicação (ex. documentários, 
filmes) para gerar mais campanhas de consumo 
consciente, “gentileza gera gentileza”. Uso do 
protótipo 4. Criar documentário com perguntas de 
auto-conhecimento: polaridades se entrevistando (ex: 
elite entrevista periferia, periferia entrevista elite)



SAÚDE, CULTURA DE PAZ E 
ESPIRITUALIDADE

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS

#4 
Documentário

Qual a ideia?

Documentário que mostre de que forma diferentes 
visões de mundo com o objetivo de provocar 
reflexão e empatia.

Como funcionaria?

Documentário com perguntas de auto-conhecimento: 
pessoas de realidades distintas  se entrevistando, 
polaridades mostrando visões de mundo diferentes (ex: 
elite entrevista periferia, periferia entrevista elite)



TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO



DESAFIOS:

DESAFIO #1 - ACESSO À INTERNET PARA 
OBTER INFORMAÇÕES

DESAFIO #2 - COMUNICAÇÃO QUE NÃO 
ENGAJA O CIDADÃO
 
DESAFIO #3 - INTEGRAÇÃO DE INICIATIVAS

DESAFIO #4 - TECNOLOGIA COMO FONTE 
EFETIVA DE INFORMAÇÃO E 
ENGAJAMENTO 

TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
RUMOS PARA CURITIBA

ÁREAS DE OPORTUNIDADE:

#1 - Prefeitura mapear canais de 
comunicação por público

#2 - De cidadão para cidadão 
 
#3 - Portal Digital Colaborativo

#4 - Games sociais



DESAFIO #1 - ACESSO À INTERNET 
PARA OBTER INFORMAÇÕES

● Informações referentes à cidades 
concentradas em canais digitais;

● Comunicação concentrada em redes 
sociais não abrange grande parcela da 
população;

● Muitos dos que têm acesso à internet 
não possuem um serviço de qualidade;

TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

OPORTUNIDADE #1 - Prefeitura mapear canais 
de comunicação por público

● Mapeamento dos canais de comunicação que abrangem a 
parcela da população que não tem ou tem um limitado 
acesso à internet;

● Identificar onde comunicar (meio de comunicação), para 
quem e o que;

● Nas áreas com baixo acesso à internet colocar pontos de 
conexão em locais públicos, com objetivo de melhorar a 
qualidade e aumentar a quantidade de internet 
disponibilizada à população.



DESAFIO #2 - COMUNICAÇÃO QUE 
NÃO ENGAJA O CIDADÃO

● Comunicação pública comumente chega 
ao cidadão com uma linguagem 
complexa e informações confusas;

● Quando a população tem acesso à algum 
tipo de campanha ela não coloca em 
prática pela superficialidade da 
comunicação;

TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

OPORTUNIDADE #2 - De cidadão para cidadão 

● Criação de um “Horário Cidadão ‘Obrigatório’ ” na qual a 
população informa o restante de assuntos de interesse 
cívico, utilizando uma comunicação simples e direta.

● Comunicar com foco em dois níveis:

○ Informação - com profundidade e qualidade de 
comunicação

○ Lembrança - rápida e simples para fixar o que está 
sendo comunicado

OBJETIVO: Promover uma Cultura da Informação, na qual os 
cidadãos procuram ter acesso à informação transparente e de 
qualidade.



DESAFIO #3 - INTEGRAÇÃO DE 
INICIATIVAS

● Uma cidade é complexa e suas redes são 
muito extensas, sendo difícil enxergar 
quem está do outro lado dela;

●
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OPORTUNIDADE #3 - Portal Digital Colaborativo

● Portal unificado da cidade, com todas as ifmormações 
relevantes para o cidadão (transporte, saúde, lixo, cultura…), 
contruído pelos próprios cidadãos;

● Login de acesso para que cada cidadão possa personalizar 
quais informações são mais relevantes para ele, tendo 
acesso a essas mais facilmente e recebendo lembretes;

● “Lista Amarela Moderna” - Espaço para que os cidadãos 
registrem as iniciativas/serviços que oferecem com seus 
contatos. Integrando as iniciativas facilita para quem busca 
tais serviços e fortalece o microoempreendedor.



DESAFIO #4 - TECNOLOGIA COMO 
FONTE EFETIVA DE INFORMAÇÃO 
E ENGAJAMENTO 

● Como poderíamos utilizar a tecnologia, 
tão presente no dia-a-dia, com forma de 
engajar a populaçãi em questões da 
cidade?

TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

OPORTUNIDADE #4 - Games sociais

● As pessoas usam muito a tecnologia no dia-a-dia, seja para 
auxiliar em tarefas ou como diversão;

● Pokemon GO - game que faz as pessoas interagirem com a 
cidade
Gincana cidadã: Cidadão GO - game que traz o cidadão para 
interagir com questões REAIS da cidade

● Código aberto - comunidade pode usar a mesma base para 
criar várias versões do game, personalizando as questões 
envolvidas



#1 - Mapeamento de canais de comunicação para cada público

#2 - Comunicação de cidadão para cidadão

#3 - Comunicação contínua, com dois níveis de abordagem: 1) Informação com 
profundidade 2) Lembrança de forma rápida 

#4 - “Portal da cidade” - Construção colaborativa

#5 - “Lista amarela” moderna microeemprendedor e integrar iniciativas

#6 - Games sociais na cidade - Gincana cidadã - “Cidadão GO”

#7 - Acesso à internet nos espaços públicos com qualidade e quantidade

#8 Promover cultura da informação

TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO

RUMOS PARA CURITIBA
DIRETRIZES



#1 Ouvidoria pública

#2 Plataforma social com notícia - fórum e velocidade de resposta

#3 Viabiizar wifi nos terminais, ônibus e telefones públicos  financiada pelos 
anunciantes locais

#4Propagador de sinais atraves de hardware e software instalado nos postes e 
promovendo o acesso a internet e iluminação pública inteligente

TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

IDEIAS - BRAINSTORMING
LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO

#1 Tornar o estado mais permeável 
as ações e ao controle da 
sociedade civil. 

#2 Transformar dados em 
informações didáticas para a 
sociedade, permitindo que 
qualquer cidadão consiga 
interpretar como e para que é 
usado o recurso público, e com 
isto possa ser parte da definição 
de prioridades e construção de 
programas.

DIRETRIZES          

DELIBERA
CONSULTA ONLINE



ACADEMIA

TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS

#1 
Capacitação 
em TIC

Qual a ideia?

Promover a cultura da informação para os cidadãos a 
partir do conceito de excedentes cognitivos. Utilizando 
a disposição das pessoas para serem voluntárias e 
contribuir para projetos coletivos relacionados a 
tecnologia, informação e comunicação.

Como funcionaria?

CIDADE

Promover 
capacitação 
em didática 
e docência 
da temática 
de TIC 

Capacitação por 
meio dos estudantes 
de temas da TIC 
(programação, 
hardware, software 
para a comunidade. 
TCCs e estágios.

Idosos e pessoas 
em situação de 
vulnerabilidade 
social

ESTUDANTES COMUNIDADE

RUAS DA 
CIDADANIA



Criar soluções e negócios baseados em demandas 
levantadas na plataforma, focando em impacto social e 
econômico.

Encontros presenciais nos bairros para levantar a “Lista 
Amarela” e “Wish List” locais. Fórum online.
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LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS

#2 
Plataforma: 
Mapa Colaborativo

Qual a ideia?
Plataforma interativa para mapeamento colaborativo de 
necessidades dos cidadãos, disponibilizar consultas de 
informação e gerar interações locais para solucionar 
problemas.

Como funcionaria?

Consulta com população para definir quais informações as 
pessoas gostariam de ver disponíveis na plataforma para 
gerar interação. Pesquisa online - colocando QRCode no 
IPTU para levar ao formulário.

1) TIME MULTIDISCIPLINAR

2) ENCONTROS REGIONAIS

3) GAME COM TIMES LOCAIS



TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS

#3 
Monitores 
interativos no 
transporte 
público

Qual a ideia?

Promover interação com os passageiros do transporte 
público, humanizando o espaço.

Como funcionaria?

Usuário se 
cadastra na 
plataforma 
interativa 

utilizando o 
celular

Opção de liberar 
dados pessoais 
como data de 

aniversário para 
interagir com o 

monitor

Plataforma com 
espaço para 
consultas e 

alimentada com 
informações da 

cidade



QUESTÕES
INDÍGENAS



QUESTÕES INDÍGENAS
DIRETRIZES DO SETORIAL DE CULTURA INDÍGENA

#1 Estimular e promover a cultura das diversas etnias indígenas
– Aproveitar os pontos do ônibus turístico como pontos de venda do artesanato. O próprio 
ônibus pode transportar os indígenas e seus artesanatos (por meio de um cartão). O próprio 
artesão escolheria um dos pontos e eles mesmos auto-gestionam a permanência e distribuição 
destes pontos.
- Utilizar e promover espaços de venda do artesanato e da cultura indígena no eixo turístico; 
(até 2017)
- Promover feiras, festas e eventos para a promoção do artesanato e cultura indígena. (até 
2018)

# 2 Promover intercâmbio de saberes entre as etnias;
- Promover conferências e assembléias multi-étnicas como forma de participação política e 
troca de saberes. (até 2018)



QUESTÕES INDÍGENAS
DIRETRIZES DO SETORIAL DE CULTURA INDÍGENA

#3 Fomentar pesquisas acadêmicas e da sociedade civil com o intuito de preservar a memória e 
revitalizar as culturas das diversas etnias, inclusive as extintas;

– Promover semestralmente curso de formação para professores da rede pública e privada de 
ensino (nível municipal) sobre as etnias indígenas regionais e nacionais, com professores 
indígenas ou indígena com capacitação para isso; ( até 2018)
- Envolvendo as aldeias, universidades, Casa da Memória, museus e coletivos;
- Feita de modo não impositivo da cultura não-indígena frente à indígena; (até 2018)
- Estruturar exposições das diversas etnias e instituições de memória; (até 2018)
- Propor iniciativas que produzam produtos culturais que venham à preservar a memória 
indígena; (até 2018)
- Dar acesso a pesquisadores e sociedade ao acervo dessas culturas. (até 2017)



QUESTÕES INDÍGENAS
DIRETRIZES DO SETORIAL DE CULTURA INDÍGENA

#4 Incentivar e garantir as políticas públicas das diversas etnias;

- No que diz respeito a  *lei 11.645\8: promover através da educação a comunicação dos saberes 
das diversas etnias em sala de aula, estimulando elos de conhecimento e inclusão entre 
crianças indígenas e não-indígenas nas suas características únicas (podendo usar aulas de 
campo para isso: visita à aldeias, casa de passagem, feira de artesanatos);  (até 2017)
- Quanto à criança indígena: promover e estimular com educação transversal, o senso de 
pertencimento e revitalização de sua cultura na sociedade; ( até 2017)
- Quanto à capacitação de oficinas étnicas: promover através dessas o encontro de 
multiplicadores de saberes indígenas com os educandos. (até 2018)



QUESTÕES INDÍGENAS
DIRETRIZES DO SETORIAL DE CULTURA INDÍGENA

#5. Garantir a soberania alimentar indígena;

– Promover ações do Direito Humanos à cultura alimentar nas aldeias urbanas e casa de apoio; 
(até 2018)
- Incentivar através de entrega de mudas a formação de hortas nas aldeia e casa de apoio; (até 
2017)
- Garantir alimentação adequada nas cestas básicas e casas de apoio. (até 2020)
* alimentação adequada: produção orgânica produzidas pela agricultura familiar

6. Criar mecanismos de acesso direto e democrático dos indígenas às verbas de fomento à 
cultura;

- Lançamento de, ao menos, uma linha de edital anual, usando recursos do Fundo Municipal de 
Cultura, com a finalidade de apoiar financeiramente, por meio de subsídio, atividades 
artístico-culturais, dos indígenas. (até 2018)



QUESTÕES INDÍGENAS
DIRETRIZES DO SETORIAL DE CULTURA INDÍGENA
#7. Garantir o direito de salvaguarda de biodiversidade (etnoconhecimento);

- Resgatar os conhecimentos dos fármacos e alimentos indígenas; (até 2022)
- Garantir a autogestão desses conhecimentos pelas aldeias e casas de apoio; (até 2022)
- Garantir que os conhecimentos sejam registrados como patrimônio imaterial indígena, não 
podendo ser explorados por multinacionais, através de leis de salvaguarda. (até 2022)

8. Criar e manter espaços urbanos que sirvam às necessidades dos povos indígenas;;

– Casa de estudante indígena; (até 2022)
- Promover manutenção permanente à casa de passagem com o fundo público municipal;
- Espaço para crianças e oficinas (na casa de passagem); Pontos de venda de artesanato; 
Transporte do artesanato;
-Tombar a aldeia urbana Kakanaé Porã em Curitiba como patrimônio étnico cultural, 
estimulando assim maior visibilidade e manutenção dessa (segurança, saúde e educação). (até 
2018)



QUESTÕES INDÍGENASLABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
IDEIAS - BRAINSTORMING
#1 União das tribos – gestão da aldeia
#2 Local para plantação
#3 Ação civil pública
#4 Associação da aldeia
#5 Apoio a atletas indígenas
#6 Fortalecer a aldeia do território de Curitiba
#7 Espaço para as crianças
#8 Capacitação dos professor
#9 Instruir os jovens sobre a cultura
#10 Demarcação da terra – defesa
#11 Articular movimentação social com os indígena
#12 Construção com materiais próprios da cultura
#13 Atividades culturais
#14 Aproximação interesse das pessoas no tema
#15 Atividades acadêmicas
#16 Conferência indígena; não indígena
#17 Manifestação o PEC 215

#18 Segurança crianças com os ônibus
#19 Ações civis públicas
#20 Cooperativa de professores
#21 Educação sobre cultura indígena
#22 Braços e talentos da sociedade para apoiar 
a causa
#23 Plantações protegidas
#24 Regularização das terras
#25 Escola com professores instruídos na 
cultura (passos - secretaria da educação, ADPF, 
cooperativa)
#26 Espaço para crianças
#27 Lugar para hortas e animais domésticos
#28 Como trabalhar com as aldeias com seus 
próprios conflitos?
#29 como simpatizantes podem ajudar na 
causa?



QUESTÕES INDÍGENAS
LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
PROTÓTIPOS

Qual a ideia?

Dar um espaço para a cultura xetá, que até esse momento 
não havia, mas considerando as outras duas etnias da 
aldeia ao mesmo tempo. Um lugar para várias atividades 
para nutrir a cultura, e que inclua, em suas atividades, 
todas as diretrizes da setorial.

Como funcionaria?

Espaço físico aberto, tenda quadrada para casa de reza, 
dança, reuniões – cadeiras e mesas, visitantes, materiais 
indígenas – exposição permanente,  pesquisa, espaço de 
crianças dentro e fora, educação sobre cultura (contra 
turno) (são Gerônimo, + 3), multiétnica?. Matérias para 
construção indígenas.  Horta para toda a comunidade (no 
campo?) (ex diretriz biodiversidade), Cozinha e fogueira do 
lado de fora,  Computador para pesquisa, Guarda, Lugar 
para guardar, Projetor para apresentações audiovisuais, 
Arte + historia do curió

#1 
OCA XETÁ
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