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 A Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais tem o orgulho de apresentar aqui o 
resultado do trabalho das suas Mulheres da Paz. Desde o início de nossa gestão temos procu-
rado deixar claro o nosso compromisso social. Quando se trata de encarar o problema crucial da 
violência e da criminalidade, sempre fizemos questão de adotar um posicionamento aberto, vis-
lumbrando a necessidade de ampliar os horizontes das camadas mais vulneráveis de nossa popu-
lação. Estamos conscientes das raízes em grande parte reativas da violência, frente a um quadro 
de desalento gerado por permanente desatenção da sociedade e dos poderes constituídos para 
com essas comunidades.
 Relegadas ao limbo das políticas públicas, são elas obrigadas a enfrentar a carência de 
possibilidades e perspectivas, desaguando na perda de identidade e da autoestima, o que leva 
inevitavelmente à deterioração e subversão de valores, conduzindo muitas vezes ao crime.
 Reverter esse quadro importa antes de mais nada em mostrar ao cidadão social e eco-
nomicamente fragilizado que sua posição nada tem de menor em relação à de qualquer outro. 
Provar-lhe que tem direitos iguais, e que está em plenas condições de exigi-los e usufruí-los.
 Trata-se de prática inversa em relação ao que as elites fizeram em nosso País ao longo 
dos tempos, com o resultado que aí se vê.
 A parceria com o Governo Federal que nos possibilitou concretizar o Projeto Mulheres 
da Paz, bem como outros tantos, em São José dos Pinhais, mostrou para além de qualquer dúvida 
possível o acerto de nossa visão inicial.
 Tão logo foi confrontado com a nova postura do poder público, o são-joseense dos 
Territórios da Paz respondeu com entusiasmo. Hoje já é possível verificar um clima de indisfar-
çável otimismo entre comunidades antes totalmente céticas quanto a qualquer possibilidade de 
evolução. Na liderança deste processo, as Mulheres da Paz de São José dos Pinhais constituem 
um testemunho irreversível do caminho andado, dos resultados alcançados, da autoestima res-
gatada, das emoções vividas.
 Seus sorrisos, suas esperanças, sua luta incansável, no dia-a-dia da busca por um futuro 
melhor, nos enchem de força para que continuemos fazendo o possível para abrir a elas e a todas 
as comunidades de nosso município horizontes cada vez mais harmônicos e capazes de levá-las 
a alcançar esses objetivos, razão pela qual o Projeto Mulheres da Paz, passa em 2012 a ser um 
Programa Municipal de natureza continuada.

IVAN RODRIGUES
Prefeito Municipal

APRESENTAÇÃO

Prefeito sendo homenageado na 
inauguração da Sede dos Projetos 

PRONASCI
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 Em qualquer lugar, a qualquer tempo, e sob qualquer forma, a opressão repousa em 
uma lógica tão cruel quanto difícil de desconstruir: o privilégio é companheiro inseparável do 
poder. Um não existe sem o outro.
 A combinação de ambos constrói um mecanismo quase indestrutível, cujo funciona-
mento se destina a perpetuar o primeiro pelo exercício constante do segundo.
 Quem possui o poder desfruta de condições variadas e virtualmente infinitas de con-
servar as situações do modo como melhor lhe favoreça.
 Nos dias de hoje isso inclui, por suposto, a utilização permanente, a serviço dos inter-
esses do opressor, de meios informativos e culturais massivos, de quantidade e intensidade tais 
que são capazes de impor ao conjunto do meio social, como se consenso fosse, a noção plena 
e inquestionável de que esse estado de coisas é o que melhor convém a todos. E, mais ainda, 
que fora dele só pode haver o caos. Pode-se fazer isso de forma violenta ou pacífica, conforme 
o tempo, o lugar ou as circunstâncias da opressão em causa. O ápice da eficácia do círculo se dá 
exatamente quando dessa suposta verdade imutável, forjada pelo opressor, se deixa convencer o 
oprimido.
 A partir desse momento, instalou-se a dinâmica do absurdo. Defensores de interesses 
opostos passam a ocupar a mesma trincheira, aliados, batendo-se pela causa de apenas um deles.
 Ao outro, iludido, enganado, resta tão somente a desesperança.
 Contenta-se com o ruim, convencido de que qualquer alternativa é ainda pior.
 Exemplos desse processo têm sido incontáveis ao longo da grande e fascinante aventura 
do ser humano sobre a face do nosso planeta.
 Felizmente, porém, em vários momentos dela ocorrem, em contraponto, casos de rom-
pimento dessa corrente infernal, com a libertação e redenção de oprimidos de todos os tipos, 
pelo alcance da igualdade.
 Esses movimentos vêm sendo cada vez mais frequentes. Quase sempre se iniciam com 
o lançamento por alguém, em algum momento, de uma pequena semente. No início parece des-
tinada a secar, sucumbir no chão árido de platitudes assentadas e há muito cristalizadas. Mas, 
contra várias expectativas, adubada pelo sonho que teima em não morrer, ela frutifica na ferti-
lidade de corações e mentes exauridos na sombra da perene ausência de perspectiva. E culmina 
com o assomar, à plena luz, do fruto exuberante: a liberdade conquistada.
 Um dos maiores tormentos do Brasil tem sido a opressão social e econômica. Resultado 
de séculos de dominação implacável por parte de uma elite desprovida de  escrúpulos, sensi-
bilidade ou compaixão, ela produziu, num país riquíssimo, em termos de distribuição de renda, 
riqueza e oportunidades, uma situação de desigualdade e injustiça que se inclui entre as mais 
perversas de todo o globo terrestre.
 Executada de forma cruel, tenaz e competente, tal dominação atingiu, com repugnante 
sucesso, e em vários aspectos, o objetivo de persuadir o oprimido de que este deveria ser o seu 
destino.
 E fechou-se o círculo.
 Ocorreu, porém, um paradoxo, que, de alguma forma, fez com que o processo eventu-
almente se voltasse contra seu próprio criador.

A LÓGICA DA OPRESSÃO E O FRUTO DA SEMENTE
Marcelo Jugend
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 Alguns dos excluídos, mesmo julgando pertencer inexoravelmente a uma sub-classe 
que jamais será alcançada por nenhum tipo de atenção pública, mesmo convencidos de que tal 
situação é a única possível, nem por isso se conformam com ela. E optam pela revolta violenta.
 Despojados de toda a esperança, e ao mesmo tempo atiçados por uma cultura de con-
sumo voraz e materialista, solucionam essa contradição no crime.
 E com isso apavoram a elite privilegiada e opressora.
 A reação desta, que não tarda, é coerente com toda a sua história. Quer pagar violência 
com violência. Clama por mais opressão, por mais dureza. E se utiliza, nessa busca, outra vez, de 
todos os meios que o poder lhe disponibiliza.
 As estatísticas dizem, sem contestação, que a esmagadora maioria dos crimes letais no 
Brasil não só vitimizam, mas também são praticados por homens, entre 16 e 25 anos, pobres, 
pretos ou pardos. Na disputa estabanada por espaço, identidade e pertencimento na única via 
que lhes resta, os oprimidos matam-se entre si. Enquanto esse fenômeno ocorre massiva e diutur-
namente, nenhum clamor público se vê. Ocupa, mal e mal, algumas linhas nas páginas policiais 
sensacionalistas, sedentas de sangue.
 Experimente um desses criminosos, porém, vitimar um jovem da mesma idade, mas 
de classe média alta. Conhecer-se-á, então, o poder da “opinião pública” (na verdade a opinião 
do opressor) na busca de vingança. Redução de maioridade penal, aumento das penas, fim da 
progressão delas, são os temas recorrentes. Pior, são tidos como verdadeiras panaceias. Em uma 
palavra, mais cadeia, mais castigo para o oprimido que ousa se rebelar.
 Violência, porém, como se sabe, só gera mais violência.
 A perpetuação da lógica da opressão, por um lado, eterniza a injustiça, que é ainda 
mais perversa por ser desnecessária, em um País tão rico; e, por outro, infla a espiral da violência, 
transformando-a em um flagelo sem fim.
 Daí a necessidade de buscar a sua reversão.
 Em São José dos Pinhais, estamos convencidos de que o primeiro passo consiste em 
lançar um raio de luz na consciência do oprimido, no sentido de desconstruir aquele convenci-
mento artificial que tão solidamente foi lá instalado.
 Não, ele não é um cidadão de segunda classe. Sim, ele tem tanto direito a receber at-
enção da sociedade e do poder público quanto todos os demais. Não, sua situação de desesper-
ança não é um desígnio divino intocável. Sim, ele tem valor para si próprio, para sua família, para 
seu grupo social, para seu Município e para sua Nação.
 Essa, a nosso ver, a semente a ser lançada.
 De seu enraizamento no solo do tecido social fragilizado poderá nascer o encadeam-
ento natural de circunstâncias capazes de dar corpo a um movimento que, em seu ponto culmi-
nante, desemboque na consolidação da cultura da paz.
 Recuperar a autoestima das pessoas, devolver-lhes, mas em outro viés, identidade, sen-
sação de pertencimento e valorização, proporcionar-lhes objetivos morais, emocionais, materiais 
– por que não?
 Perspectiva de vida digna. Cidadania.
 Em São José dos Pinhais, o Prefeito Ivan Rodrigues entendeu, desde o primeiro dia de sua 
gestão, que esses são deveres do Poder Público e da própria sociedade para com as comunidades 
social e economicamente fragilizadas. E isso não em uma perspectiva meramente filantrópica ou 
mesmo apenas solidária, mas decorrente de percepção política e até mesmo ampla e profunda-
mente ideológica.
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 Compreendeu que esse é o caminho para extinguir a lógica da opressão, atingindo em 
cheio, com isso, a injustiça como um todo, e conseguindo ainda o magnífico efeito colateral de 
ferir de morte, em seu nascedouro, a principal semente da violência e da criminalidade endêmicas.
 E traçar esse caminho como prioridade decorre de uma compreensão ainda mais abran-
gente acerca da própria finalidade precípua do Estado como gestor dos direitos e interesses de 
todos os seus cidadãos, e não apenas da minoria privilegiada, como só ocorre em nossas plagas.

 É preciso, neste passo, frisar que não nos seduzem as receitas mágicas, as ideias miracu-
losas, as soluções prontas. Não costumam funcionar. Por isso, cabe chamar a atenção para a pa-
lavra reiteradamente utilizada: caminho. Sabemo-lo árduo, tortuoso e longo. E temos consciência 
de que estamos apenas em seu início. No entanto, ele tem sido animador. Em verdade, a semente 
já foi lançada.
 E a julgar pelos primeiros sinais, frutificará com força.
 “Mulheres da Paz” é um exemplo. Talvez o mais significativo, até aqui.
 Penso que tudo o que as pessoas verão no presente livro representa a demonstração 
concreta, poderosa, pujante, daquilo que acima procurei expor.
 Nesses meses em que, juntamente com outros tantos projetos e ações, trabalhamos 
ombro a ombro com as Mulheres da Paz, aprendemos com essas heroínas muito mais do que 
ensinamos. E vimos desabrochar perante nossos olhos deslumbrados um processo maravilhoso e 
incontrolável de criação e afirmação de cidadania, de cuja dimensão e desdobramentos eu, pelo 
menos, jamais poderia haver suspeitado.
 Não preciso me alongar esmiuçando-o. Ele está todo aqui, à vista dos leitores, em ima-
gens e textos.
 Desconfio inclusive, com emocionada sinceridade, que ele já se mostra irreversível.
 Confio, com romântica esperança, que provoque, ao final, o rompimento do círculo da 
opressão.
 E que, com a libertação do oprimido, a conquista da igualdade e a volta da esperança, 
possam devolver a paz não apenas a este, mas também ao próprio opressor.

Secretário Marcelo Jugend sendo 
homenageado
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Bandeira do Projeto Mulheres da Paz São José dos Pinhais

O PROJETO MULHERES DA PAZ: PERSPECTIVAS DE GESTÃO
Cleusa Maria Lima

RESUMO

O presente artigo objetiva abordar alguns aspectos concernentes à participação das lideranças 
femininas da sociedade civil organizada ao redor do Projeto Mulheres da Paz do Município de São 
José dos Pinhais – PR, nas áreas de abrangência do grande Guatupê e Borda do Campo. A partir de 
um recorte pautado na dimensão de gênero, pontua-se a inclusão dessas mulheres em comuni-
dades carentes e/ou vulneráreis a diferentes formas de violência através da promoção da cultura 
de paz, em parceria com o Ministério da Justiça, com as redes de atendimento do município e 
da sociedade civil organizada. Busca-se com isso compreender um pouco mais as ações coletivas 
no campo educação social e comunitária e na educação não formal através da perspectiva dos 
direitos humanos, cidadania, bem como o processo de luta para romper os estigmas culturais e ir 
além, em busca de uma nova democracia, que favoreça bases para uma sociedade igualitária. A 
pesquisa foi realizada com dados dos relatórios e vivências das mulheres no projeto Mulheres da 
Paz em São José dos Pinhais.

INTRODUÇÃO

 Com este artigo pretende-se apresentar o processo de inclusão da mulher, seus direitos, 
suas conquistas e sua participação política no projeto Mulheres da Paz em São José dos Pinhais.  A 
partir do recorte que vem pautado no gênero feminino, destaca-se sua atuante participação nas 
relações sociais, nos movimentos sociais e populares, nos processos culturais de reconstrução de 
uma nova democracia através de uma cultura de paz.
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 O objetivo deste artigo é apresentar um conjunto de indicadores para analisar a partici-
pação da mulher na política social no município de São José dos Pinhais, no período do Projeto 
Mulheres da Paz. Pretende-se proporcionar uma reflexão focalizada na participação da mulher na 
política social comunitária – pois, acredita-se que o processo de inserção das mulheres como ar-
ticuladoras da mediação de conflitos nas comunidades pode aos poucos refletir em uma reorga-
nização do pensar e do agir da sociedade sobre as ações sociais e o papel da mulher na sociedade.
 Baseados nestes aspectos e valorizando a necessidade de uma investigação neste sen-
tido, principalmente sobre a participação efetiva das mulheres nas comunidades, refletir-se-á, 
então, apontamentos sobre a complexidade desta temática, e com isso as necessidades de mu-
danças com relação a essa condução sociopolítica. Dentro disso optou-se por investigar este 
tema como foco central de estudo.

 A linha metodológica privilegiou a pesquisa de campo, com caráter exploratório, através 
de dados coletados através de relatórios do Projeto Mulheres da Paz e de vivência das mulheres 
participantes desse projeto, tendo como objetivo principal, portanto, corroborar a existência dos 
fenômenos de emancipação da mulher na constituição de uma nova perspectiva de ação social e 
comunitária.
 Durante todo o processo da investigação foram destacados os critérios formais da obje-
tividade, da discutibilidade, da complexidade e da construção lógica, bem como privilegiados os 
critérios políticos da relevância social, da ética, da construção da cidadania e da busca dos direitos 
e garantias fundamentais das relações de gênero.

O GÊNERO FEMININO: PROCESSO HISTÓRICO
 
 O gênero feminino na conjuntura de lutas pela conquista de direitos e da democracia 
articula relações no campo político e social. Assim, suas ações têm maior força e são vistas com 
ênfase dentro de todo o processo histórico em busca de conquistas.
 Especificamente no Brasil, o gênero feminino, atualmente, passa por mudanças posi-
tivas na rede de relações sociais, familiares, econômicas e culturais. Estas mudanças são transfor-
mações em seus padrões de comportamento, convivência, interação e organização interna da 
categoria, tudo isso em prol de reconhecimento e igualdade.
 O processo de empoderamento vem a partir de quando as mulheres aprimoram seus 

A Gestora Cleusa Lima no centro da foto com as Mulheres da 
Paz e convidados.



12

conhecimentos e potencialidades, buscando incansavelmente novas percepções e trocas de 
ideias, assim mostrando que as lutas em prol de cidadania e igualdade. No entanto, é interessante 
refletir que nessa busca pela cidadania e igualdade as mulheres efetivamente iniciaram um longo 
e inacabado processo de desafiar muitos valores e práticas no Brasil.
 Yannoulas (2001) salienta a questão do avanço feminino e utiliza o termo “empodera-
mento” para as mulheres que expressam basicamente o: “[...] desenvolvimento de potenciali-
dades, ao aumento de informação e ao aprimoramento de percepções, pela troca de ideias, 
com o objetivo de fortalecer as capacidades, as habilidades e as disposições das mulheres para 
o exercício legítimo do poder”. Salienta-se, o processo histórico do gênero feminino perpassa 
por grandes lutas, onde considera-se a relativização de culturas e valores que vão além do olhar 
feminino. Muitas pessoas juntam-se nesta caminhada, e através da união surgem os movimentos 
sociais que ganham força em prol dos direitos e da igualdade nas relações de gênero.

GÊNERO E MOVIMENTOS

 O processo de inserção da mulher na arena política, não garante que ela está livre dos 
preconceitos e das críticas que ainda subsistem em nosso meio.  Durante os processos de militân-
cias realizados pelos movimentos feministas, os movimentos das mulheres buscavam se expandir 
visando uma maior participação política, a igualdade de opiniões, bem como visualizar novos 
horizontes no qual a mulher possa estar na posição de sujeito das ações.  
 Para as feministas, as tarefas humanas deveriam ser pensadas e compartilhadas igual-
mente entre os sexos. As mulheres começaram a se organizar em prol de seus direitos, como qual-
quer outro grupo humano, lutando para vigorar a igualdade tanto no que diz respeito ao mundo 
político, bem como sua participação na prole da família.
 O ano de 1975 foi marcado como o Ano Internacional da Mulher, a partir do qual no 
Brasil as mulheres se integram aos movimentos que convergem para a luta de reestruturação da 
Democracia, priorizando as questões especificas da mulher, bem como sua autonomia.
 As transformações ocorreram através da intervenção dos movimentos feministas, os 
quais podem superar valores novos e antigos, mesclando interesses diversos e contraditórios. Isso 
significa uma conquista relevante na medida em que a mulher sempre foi vista na sociedade com 
imagem de submissa e de inferioridade.
 Pode-se observar, através do processo histórico, a árdua luta das mulheres para trans-
formar essa realidade tão dura. Dentro deste contexto, o movimento feminista mostra clara-
mente como surge essa luta através dos anos.

POLÍTICAS PÚBLICAS E IGUALDADE DE GÊNERO

 A conquista pelos direitos humanos foi marcante no século XX, dentro das alterações 
econômicas e sociais, que caracterizaram a transformação da sociedade. Cabe ressaltar que no 
Brasil, a Constituição Federal de 1988, incorpora os direitos da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, o que evidencia uma ampliação internacional dos direitos, e assegura a todos que a 
efetivação desses direitos deverá ser realizada pelo Estado, com o apoio de toda a sociedade.
 É importante refletir que ter um direito é ser beneficiário também de um dever cor-
relativo por parte de outras pessoas ou do próprio Estado. Numa sociedade em que os direitos 
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humanos são há muito reconhecidos e a sua defesa está na ordem do dia, não é possível deixar de 
se surpreender ao se dar conta da quantidade de fatos que tornam urgente a adoção de medidas 
que garantam a vigência desses direitos.
 Destaca-se que a possibilidade de superação está na questão do poder, e só com muita 
iniciativa e vontade será possível respeitar os decretos sobre os direitos humanos. É com igual ini-
ciativa e vontade que será possível a criação de espaços, dentro e fora dos sistemas, que a mulher 
participe de forma significativa, na formulação da agenda dos direitos humanos para o futuro.
 Pinto (2006) coloca que a busca da igualdade e o enfrentamento das desigualdades de 
gênero fazem parte da história do Brasil, história construída em diferentes espaços, por diferentes 
mulheres, de diferentes maneiras. Nos espaços públicos e privados, as mulheres vêm question-
ando as rígidas divisões entre os sexos, e estão alterando gradativamente as relações de poder 
entre homens e mulheres, historicamente desiguais.
 Reforça ainda que seja a partir de muitos destes questionamentos que mulheres e ho-
mens têm se dedicado para construir um mundo mais justo, buscando a igualdade, respeito às 
diferentes orientações sexuais, diversidade racial e étnica, que façam com que as diferenças de cor 
e origem também sejam apenas mais uma expressão da rica diversidade humana e igualdades de 
oportunidades para todas as pessoas. (PINTO, 2006).
 Esta perspectiva política trouxe uma nova forma de encarar a mulher, considerando-a 
como cidadã com direitos e deveres. Esta política demanda ainda, responsabilidades à sociedade, 
no que diz respeito à integração, participação, ocupação e convívio com a mulher, bem como a 
organização destas, para participar da elaboração de políticas nos âmbitos nacional, estadual e 
municipal.
 Estes direitos e deveres são apresentados na legislação brasileira de forma a garantir as 
mulheres boas condições de saúde física e mental e a possibilidade de aperfeiçoamento moral, 
intelectual, espiritual, político e social, primando pela condição de liberdade e dignidade.
 A perspectiva de igualdade de gênero requer, ainda, mais atenção, pois isso é necessário 
para que as mulheres tenham acesso mais efetivo aos seus direitos. Nesse sentindo, é possível 
afirmar, portanto, que, no âmbito das políticas públicas para as mulheres, tem havido significa-
tivas mudanças. No entanto, existem ainda dificuldades, o que nos impõe um longo caminho a 
percorrer para que as mudanças aconteçam de formas significativas e benéficas.
 A mulher no Brasil tem procurado mostrar que faz a diferença nos espaços públicos, 
bem como sua representatividade na política e sua importância na atuação nesta área para a 
construção de novos projetos e olhares diferenciados. 
 Piovesan (2006) destaca que um grande desafio contemporâneo é consolidar valores 
igualitários e democratizantes, compondo um paradigma de emancipação capaz de transformar 
valores sociais e práticas culturais discriminatórias, e assegurar o exercício da cidadania civil e a 
política das mulheres nos espaços públicos e privados em sua plenitude com dignidade e igual-
dade.
 Na busca pela igualdade e por satisfazer suas necessidades de sobrevivência, os indi-
víduos estabelecem relações entre si, compartilhando desejos, interesses e também dificuldades. 
Enfrentam situações em que a ação individual e a ação coletiva influenciam-se mutuamente, 
mostrando que o indivíduo e a sociedade estão ligados entre si. 
 Assim, aqui e ali, os seres humanos desenvolvem padrões de convivência que ora se 
expressam em práticas de cooperação e relações de interdependência, ora em forma de com-
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petição e de conflito. Isto significa dizer que, no dia-a-dia, enfrentam situações que tanto podem 
favorecer a união de esforços entre eles, quanto podem gerar desentendimentos e luta. Nesse pro-
cesso muitas pessoas reagem ativamente, enquanto outras são passivas, mostrando-se apáticas e 
acomodadas diante das questões sociais.
 Ocorre que na vida em sociedade a pessoa enfrenta questões que estão para além do 
plano pessoal, ou seja, problemas que envolvem toda a sociedade. 
 Tomazi, autor do livro “Iniciação à Sociologia“ publicado em 1993, lembra que “a vida 
de cada indivíduo está de alguma maneira condicionada por decisões e escolhas que ocorrem 
fora do seu alcance, em outros níveis da sociedade”. Para ele, “o importante é saber que existem 
vários níveis de intermediação entre a vida privada, a biografia, a história individual, de um lado, 
e o contexto social mais amplo, do outro”. Na vida social estão em jogo, portanto, direitos indi-
viduais e coletivos, cabendo a cada indivíduo conciliar seus interesses com a vontade da maioria, 
observando os limites entre interesses privados e o bem comum.
 O autor também afirma que “o fundamental de tudo é perceber que o que é individual e 
o que é comum não estão separados, mas formam uma relação que vai se construindo de acordo 
com a maneira como os diversos indivíduos reagem às situações que se lhes apresentam no seu 
cotidiano.” E ressalta: “Se as circunstâncias formam os indivíduos, eles também criam as circun-
stâncias.”

MULHERES DA PAZ – SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

 O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) inova no en-
frentamento à violência: ao invés de reprimir atos violentos com reações igualmente violentas, 
busca desenvolver alternativas que possibilitem o fortalecimento da cidadania, mediante edu-
cação, conscientização de direitos e deveres e proposição de ações construtivas ao processo de 
paz na comunidade.
 A atuação das mulheres como mediadoras sociais na prevenção e redução da violência 
doméstica e da violência urbana, foi fortalecida com técnicas de mobilização social e formação 
de lideranças como: campanhas temáticas, reuniões socioeducativas, palestras e oficinas, estimu-
lando uma cultura de paz, bem como a integração de jovens às ações do PRONASCI e projetos 
sociais da comunidade;

Atividade de Teatro das Mulheres da Paz de São José dos Pinhais
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 O acompanhamento de jovens e olhar cuidadoso às comunidades ao longo do percurso 
social formativo, proporcionaram a integração das políticas de resgate e sua inclusão social na 
família e na comunidade, bem como a identificação e encaminhamentos de demandas por ser-
viços de utilidade pública e rede de proteção social. 
 Durante a capacitação, as integrantes do Projeto tiveram a oportunidade de analisar 
e discutir aspectos como: ética e valores humanos, direitos humanos, diversidade sociocultural, 
relações sociais, conflitos, questões de identidade social, modos de enfrentamento à violência, 
formação de rede, participação cidadã, controle social, acesso à Justiça e outros.
 A formação incluiu a realização de trabalhos práticos na comunidade com acompan-
hamento e orientação de uma equipe multidisciplinar, integrada por diversos profissionais com 
conhecimentos e habilidades variadas e abrangentes para atuar, acompanhar e avaliar a atuação 
das mulheres da paz. Ao longo do desenvolvimento do Projeto, as participantes levantaram e 
registraram informações sobre sua comunidade, identificando o perfil dos moradores, principais 
tipos de violências e as medidas mais eficazes para sua prevenção e combate. Neste sentido, foi 
necessário o pleno comprometimento das participantes com todas as atividades da formação e a 
integração entre elas, para o desenvolvimento de ações e atividades que resultaram no sucesso do 
Projeto nas comunidades através da promoção da paz. Durante todo esse processo as mulheres 
tiveram acompanhamento e avaliação de seu desempenho dos profissionais do Projeto.
 Na concepção gestão do Projeto Mulheres da Paz – São José dos Pinhais, este é um 
projeto de direito, em que todos os sujeitos - independentemente de suas características físicas, 
sociais ou econômicas - devem tomar para si os conhecimentos produzidos pela humanidade e 
transmitidos por profissionais capacitados em forma de saber didático e contextualizado. 
 O projeto através de sua capacitação propiciou um espaço privilegiado de difusão do 
saber e os profissionais que nele atuam primando pela qualidade do trabalho e visando melhores 
formas de transmitir e tornar acessível os conhecimentos indispensáveis à vida cidadã. 
É função social do Projeto Mulheres da Paz a compreensão ampla (nacional e universal) de cul-
tura, saberes, relações sociais, mecanismos de dominação e discriminação, de mundo, de socie-
dade, de educador, de educando, etc., como condição básica para transformação social e exercício 
pleno da cidadania, bem como a necessidade de superação progressiva da forma de organização 
do sistema socioeconômico vigente, respaldada pela concretização e expressão da consciência 
política de seus educadores e educadoras, educando e educandas, sociedade, gestão, decodi-
ficada na convergência de interesses por uma formação de qualidade, capaz de formar um indi-
víduo comprometido com a qualidade de vida e construção de uma sociedade justa e igualitária.
 O projeto, portanto, foi um espaço que considerou o conhecimento - saber, conteúdo 
- a ensinar como atividade social, histórica e constitutiva do humanidade, inseparável de um con-
texto historicamente estruturado e politicamente contextualizado.
 Nesta perspectiva fica evidenciado que a construção e caracterização da concepção do 
Projeto residem não mais na priorização de um conteúdo ou disciplina em detrimento de outros. 
Não se aceita mais a concepção de conteúdos que apregoam ser a totalidade de conhecimentos 
que o educador transmite a educanda, o objeto da aprendizagem; mas a ele se incorporam a 
totalidade das condições e possibilidades do Projeto, as relações humanas.
 O conteúdo da ação formativa do projeto é algo dinâmico, histórico (sem contornos 
definidos), variável (não se repete) e só se realiza parcialmente em cada ato educativo, pois cada 
indivíduo absorve diferentemente o conhecimento didaticamente socializado com toda a classe. 
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A socialização do saber está diretamente relacionada à sua forma de organização sistemática e 
transmissão, isto é, forma e conteúdo têm relação de interdependência e se condicionam um ao 
outro.
 O Projeto Mulheres da Paz – São José dos Pinhais não concebeu o conceito de método 
que, supostamente, tende a ensinar tudo a todos, mas sim, o de que é a transmissão/assimilação - 
no sentido sócio-histórico e interacionista - do saber sistematizado que deve nortear a concepção 
dos métodos e processos da aprendizagem.
 Paulo Freire já abordava esta concepção, reafirmando que ela objetiva “a vivência da re-
alidade global que se inscreve nas experiências cotidianas do educando, do educador e do povo” 
(FREIRE, 1991), eliminando a fragmentação do saber e sua relação com o mundo real. 
 O Projeto Mulheres da Paz, no coletivo de seus profissionais, não mediu esforços na 
tentativa de elaborar ações que viessem de encontro aos novos desafios que o momento histórico 
atual requer e necessita. Em todo o processo revelou-se uma preocupação com a formação con-
tinuada em um contexto democrático, com metas e ações que permitiram a construção con-
sciente da necessidade de maior participação e mobilização da comunidade, explorando o seu 
potencial de ação/reflexão/ação, tornando um projeto mais popular e voltado para a transfor-
mação gradativa no cotidiano da comunidade atendida. Este Projeto, além dos desafios lançados, 
também delineia sua própria identidade plantada na realidade existente, voltada para o que se 
quer construir e para a comunidade em que se quer atuar. Não obstante, Mulheres da Paz, mais 
do que um projeto formal, é a expressão do que encontramos nas ruas, na comunidade, no re-
lacionamento entre trabalhadores sociais e entre as Mulheres da Paz, entre o que se prioriza e o 
que se deixa de fazer. Portanto, este projeto é apenas uma realização formal do que fazemos e do 
que desejamos fazer com relação à organização do trabalho social. Assim, fez-se necessário que 
o mesmo seja constantemente avaliado e revisto, pois há ações que só podem ser repensadas 
depois de executadas.
 Para tanto é fundamental um pensar coletivo, pois este projeto, para além de seu caráter 
formal, guiará ações definindo rumos, caminhos e possibilidades concretas para que todos os 
que tiveram acesso à capacitação, sem exclusão, possam apropriar-se significativamente do saber 
elaborado. Saber este, que pode possibilitar a transformação, intencionalmente, em sujeitos 
ativos na construção de sua própria história, modificando a realidade em que está inserido. 
 É um projeto que, portanto, pode definir ações construídas e vivenciadas a partir do que 
ele almeja, seja para reproduzir ou para transformar a sociedade. Não obstante, a necessidade do 
Projeto Mulheres da Paz não deve se justificar, exclusivamente, por seu caráter legal, mas como 
compromisso político, ético e social de cada técnico e gestor comprometido com a transfor-
mação da sociedade. 
 Desse modo, é preciso compreender que não existe uma “receita” para a construção de 
um Projeto desse porte. Cada um é único, específico e definido de acordo com as necessidades 
do contexto em que este está inserido. 
 Ao tratarmos da formação, não há como fazê-la sem explicitar as marcas advindas da 
sociedade atual, do modo como se produzem as relações sociais e de produção econômica na 
contemporaneidade. Assim, quando pensamos em formação, também pensamos em um modelo 
de sociedade. A organização do Projeto Mulheres da Paz – São José dos Pinhais embora não seja 
reflexo direto da organização social, sem dúvida expressa marcas deste modelo, reproduzindo 
seus princípios no mesmo movimento em que pode forjar uma nova cultura capaz de superá-lo. 
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 Freire postula que “não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trab-
alho, na ação/reflexão”, e é nesse sentido que podemos entender bem o trabalho que as Mulheres 
da Paz tiveram em suas comunidades, além de divulgar e transmitir à comunidade, por meio de 
visitas domiciliares ou outros mecanismos, as possibilidades do PRONASCI e demais políticas 
públicas locais e regionais, verificou-se como necessário o desencadeamento da cultura pela paz 
através de atividades diversas em seus territórios.
 O desenvolver do Projeto Mulheres da Paz veio ao encontro com a singularidade de 
experiências locais, a qual possibilitou a reflexão das práticas, no sentido de resgatar, reafirmar 
e atualizar valores, explicitar sonhos e utopias, demonstrar saberes, dando sentido a projetos in-
dividuais e coletivos das mulheres, procurando reafirmar identidades, estabelecendo novas rela-
ções de convivência e indicando novos horizontes, novos caminhos, possibilidades e propostas de 
ação. 
 Estas propostas visaram a transformação necessária e desejada pelo coletivo do pro-
jeto nos âmbitos sociais e comunitários voltados à práxis, ou seja, ação humana transformadora, 
resultado de um planejamento dialógico. Ele é movimento de ação/reflexão/ação, que enfatiza 
o grau de influência que as decisões tomadas pelas mulheres, exercem nos níveis da convivência 
familiar e comunitária. Ao pensar e construir este Projeto em São José dos Pinhais – mais do que 
implementar ou implantar – as relações estabelecidas no Mulheres da Paz, pudemos resgatar um 
mínimo de convivência pacifica necessária em nossas comunidades, festejar o encontro das pes-
soas e dos grupos, multiplicar os espaços de trocas e de relações inter-transculturais. 
 Acredita-se que as mudanças ocorrerão lentamente, pois são práticas que não per-
mitem a verificação de resultados imediatos, mas apontam para uma nova  proposta de con-
sciência social que interage e mobiliza a sociedade colocando-a frente as necessidades da mulher.
 A participação feminina nas políticas sociais é sem dúvida, ainda, um processo onde 
as mulheres necessitam ser mais ousadas, para saírem dos espaços privados e se incluírem nos 
espaços públicos. Pode-se perceber que as mulheres são consideradas pessoas éticas, honestas 
e com muita capacidade de fazer um grande diferencial nos espaços políticos, rompendo com a 
política tradicional. O ingresso das mulheres no Projeto Mulheres da Paz de São José dos Pinhais 
deu uma visão e mudanças em determinados padrões, comportamentos e valores, delineando 
uma nova estrutura nos espaços políticos. Verificou-se a partir das reflexões apresentadas que 
a presença da mulher no ambiente político-social é de fundamental importância para que as 
políticas e a gestão públicas sejam conduzidas de forma a contribuir como parte da democra-
tização de uma sociedade.
 Visto que o caminhar é lento para a desconstrução do paternalismo na sociedade, faz-
se necessária, urgentemente, a execução de políticas públicas, bem como, a efetivação de novas 
políticas nas esferas federal, estadual e municipal que contemplem a mulher como sujeito de 
intervenção e mediação nas comunidades. Desse modo, torna-se urgente uma intervenção que 
contemple não somente os aspectos sociais e político, mas, principalmente, que resgate a auto-
estima dessas mulheres, considerando a fragilidade moral e emocional que se constitui no as-
pecto perverso da discriminação.
 Sabemos que este projeto é o primeiro passo de uma longa caminhada, em que os de-
safios a serem vencidos são muitos, mas nossos esforços serão maiores ainda.  Esta é a forma de 
todos nós nos prepararmos e colaborarmos para uma sociedade com menos violência, mais har-
monia, mais tranquilidade e paz.
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SÃO JOSÉ DOS PINHAIS: HISTÓRIA E SEUS NÚMEROS
Elton Barz

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo resgatar o processo de desenvolvimento urbano 
da Região Metropolitana de Curitiba e suas implicações na construção de uma cidadania 
limitada no município de São José dos Pinhais. O trabalho também apresenta uma série de 
indicadores da cidade a fim de possibilitar uma maior análise sobre a realidade onde se de-
senvolveram os projetos PRONASCI.

A REALIDADE DA CIDADANIA LIMITADA

 A historia das cidades é marcada por eventos especiais ou corriqueiros que agem sobre 
a imensa inércia dos edifícios e das tradições. 
 Podemos captar esse movimento de múltiplas formas: através da história social, na 
trilha dos sujeitos que a constituem; através da historia intelectual, captando as idéias e conceitos 
que tecem sua cultura através da historia de sua arquitetura e urbanismo, em uma cartografia se 
sua geografia construída pelo homem.
 Em todos estes percursos está presente, invisível e silenciosa uma teia poderosa: a le-
galidade urbana, ou seja, o conjunto de leis, decretos e normas urbanísticas e de construção que 
regulam a produção do espaço da cidade. Mais além do que definir formas de apropriação do 
espaço permitidas ou proibidas, mais do que efetivamente regular a produção da cidade, a legis-
lação urbana age como marco delimitador de fronteiras de poder. 
 A lei organiza, classifica e coleciona os territórios urbanos, conferindo significados e ge-
rando noções de civilidade e cidadania diretamente correspondentes ao modo de vida e à mi-
cropolítica familiar dos grupos que estiveram mais envolvidos em sua formulação. Funciona, por-
tanto, como referente cultural fortíssimo na cidade, mesmo quando não é capaz de determinar 
a sua forma final. Ai reside, talvez, um dos aspectos mais interessantes da lei: aparentemente 
funciona, como uma espécie de molde da cidade ideal ou desejável, muita vezes servindo para se 
fechar os olhos da ação governamental para a cidade maior. A cidade Real. 
 A cidade e um elemento vivo e está cotidianamente se deparando com as relações so-
ciais e as lutas de classes que nelas se estabelecem. A ação do Estado em ultima instância acaba 
por definir territórios dentro e fora da lei, ou seja, configura regiões de plena cidadania e regiões de ci-
dadania limitada. Esse fato tem implicações políticas óbvias, pois, além de demarcar as fronteiras da ci-
dadania, há um importante mecanismo de mídia cultural envolvido, desde que as normas urbanísticas 
funcionem como puro modelo. Com isso queremos dizer que, mesmo quando a lei não opera no 
sentido de determinar a forma da cidade, como é o caso das nossas cidades de maioria clandes-
tina, é ai a verdadeira fonte de seu sucesso político, financeiro e cultural, em uma cidade em que 
a riqueza e poder estiveram historicamente concentrados. Assim, não podemos levar a ação das 
nossas legislações e do Próprio Estado como sendo uma atividade neutra. Ela se da no bojo da 
luta de classes e assim construímos espaços urbanos parecidos com a nossa sociedade, ou seja, 
cidades desiguais. Alguns espaços de plena cidadania e outros com a cidadania limitada. Curitiba 
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e a construção dos espaços da segregação não escapam a esta regra e irá ajudar a construir muito 
da cidadania limitada também na Região Metropolitana. Acompanhamos a legislação urbana da 
cidade desde o Plano Taulois de 1856, passando por seus Códigos de Posturas, especialmente o 
plano de 1892 e suas peças de planejamento urbano. É uma tendência que se fortalece em todo 
esse período que é a construção da cidade diferenciada.
 O primeiro passo foi na obra do Pierre Taulois que definiu um espaço do município para 
ser o Quadro urbano, nele se teria regras para se construir e se estabelecer comércio e atividades 
e fora dele seria o Rocio (que no habito brasileiro da época era o local que tinha a ver com a roça 
com o campo, com o rural). Assim as atividades mais “preciosas” não seriam toleradas no quadro 
urbano. Assim, é fácil acompanhar que no crescimento do quadro urbano o deslocamento de 
atividades como a prostituição que era quase sempre alocada em regiões de Rocio, ou ainda de 
moradias irregulares que seguiam para os mesmos espaços. O código de postura vai determinar 
a proibição da construção de Casas de madeira no quadro urbano e o estabelecimento de casas 
de alvenaria com dois ou três pavimentos como padrão. Lembramos que o Paraná na época foi 
um grande produtor e exportador de madeira do Brasil. E que não se tinha cimento e nem cal em 
abundância na região. Os mestres de obras eram poucos e bem requisitados. Em outras palavras, 
ganhavam e cobravam bem pelos seus serviços. A construção em Madeira na época era cerca 
de 60% mais barata que a de alvenaria. Assim, a proibição de novas casas de madeira no quadro 
urbano teve o aspecto de expulsão de certo setor da população do quadro urbano, inaugurando 
assim um movimento centrípodo (do centro para periferia) dos setores menos favorecidos da 
cidade. Assim, se apimentou a construção dos espaços da plena cidadania e os da cidadania 
limitada. 
 Curitiba tem outra característica de seu desenvolvimento urbano é o fato de ser uma 
cidade policêntrica. Foi uma cidade que teve seu núcleo central e primitivo de seu desenvolvim-
ento urbano, a Praça Tiradentes, mais também teve os outros núcleos que se formam com a con-
strução das colônias de imigrantes a partir principalmente de 1873. Muitas destas antigas colô-
nias construídas na periferia do então município de Curitiba hoje são alguns municípios como 
Araucária, Colombo e Almirante Tamandaré. São José, embora já um município, também foi um 
dos centros de polarização urbana da capital.
 Assim, Curitiba cresce do seu centro (Praça Tiradentes) para sua periferia e de sua        
periferia (colônias de imigrantes) para seu centro. Isso levou à constituição de uma força maior de 
exclusão, fazendo com que quando chegar a cidade a época do êxodo rural este se alojasse nas 
áreas mais degradadas dos municípios, como fundos de vales e locais pantanosos e ou  mon-
tanhosos. Este processo faz com que o caminho de setores importantes da pobreza em Curitiba 
fosse sua região metropolitana e lindeiros aos principais rios da região. Iguaçu, Atuba, Barigui, 
Passaúna, Iraí, Palmital, entre outros. Assim, entendemos melhor como as cidades vizinhas de 
Curitiba herdaram este modelo urbanístico de centros urbanos que expulsam suas pobrezas para 
as áreas mais degradadas. Assim, o processo de desenvolvimento urbano de Curitiba consolidou 
espaços de exclusão de cidadania espalhados por sua periferia e as áreas lindeiras dos municípios 
vizinhos.
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 O projeto Mulheres da Paz entra neste contesto de requalificar os espaços do PRO-
NASCI na cidade: o Guatupê e a Borda do Campo.  A Pesquisa realizada pelo PRONASCI de São 
José dos Pinhais tem seu valor por evidenciar que pelos seus dados conferidos confirmam este 
movimento. O desenvolvimento de pesquisas e trabalhos iguais nas demais cidades da RMC com 
certeza pode evidenciar melhor esta visão da construção dos espaços da segregação. 
 Depois de um século e meio de construção deste modelo de segregação social e de 
construção dos espaços urbanos, evidenciamos a existência de cidades desiguais. Curitiba e sua 
Região metropolitana têm que reagir agora a este processo excludente de suas legislações ur-
banas. Com a aprovação do Estatuto das Cidades e todos os dispositivos lá sugeridos podemos 
começar a ultrapassagem deste processo. Mais antes temos que perceber que um processo de 
diminuição dos índices de criminalidade passa pela redefinição de vários parâmetros como o 
emprego, a moradia, a cultura, o esporte, e bem como as questões urbanísticas e entre elas das 
nossas legislações de uso do solo.
 Este mergulho na história, com olhos postos na relação cidade-lei, pretende mais do que 
dialogar com os operadores das políticas públicas iluminarem possibilidades de enfrentamento 
e superação de limites existentes sobre o tema, iluminar a possibilidade do enfrentamento e 
superação dos limites perversos a que chegou nossa Região Metropolitana. 
 Para aqueles que não aceitam a inexorabilidade das péssimas condições urbanísticas em 
que se encontram nossas cidades, este século e meio de história revelou como tal condição tem 
uma lógica, construída passo a passo o que chamamos de ordem urbanística excludente. Ao con-
trário do senso comum, não se trata de desordem ou falta de plano, mas sim de uma formulação 
de um pacto territorial que preside o desenvolvimento das cidades impedindo-a que ela cresça 
com graça, justiça e beleza. 
 Entender como este pacto foi construído e qual é sua base jurídico/urbanística pretende 
ser esta a minha modesta contribuição em direção de sua transformação. Trabalhos como este 
que o PRONASCI está fazendo em São José, precisam ser aprofundados e divulgados a toda a 
região. Precisamos construir com mais força locais de debate e formulação de políticas públicas 
de forma mais horizontal combinando os mais diversos entes públicos. Assim, formulando ações 
locais de intensidades regionais e globais.

Mulheres da Paz confeccionam painel de borboletas
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SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

 A criação do município de São José dos Pinhais se deu através da Lei nº 10 da então 
província de São Paulo, no dia 16 de julho de 1852, na qual definia que a sede do município seria 
chamada Vila de São José dos Pinhais, sendo que o estabelecimento político, com a instalação da 
Câmara dos Vereadores ocorreu em 8 de janeiro de 1853. Em 27 de dezembro de 1897, a vila final-
mente foi elevada à categoria de cidade. São José dos Pinhais é considerada uma cidade média, a 
segunda mais populosa da mesoregião e a população vem aumentando muito em pouco tempo: 
em 2000 eram aproximadamente 196 mil habitantes; em 2010 o número é superior a 263 mil 
habitantes. São José dos Pinhais é o município com a quinta maior área da Região.
 É o terceiro polo automotivo do País, abrigando montadoras da Volkswagen, Audi, 
Nissan e Renault. É, também, sede do Aeroporto Internacional Afonso Pena, principal terminal 
aéreo do estado brasileiro do Paraná.
 São José dos Pinhais possui uma economia em franco desenvolvimento, notadamente 
devido à presença do Aeroporto Internacional Afonso Pena, e de grandes fábricas de autopeças, 
que vieram juntamente com a instalação de multinacionais como Audi e Renault, bem como suas 
fornecedoras. A cidade também é sede da famosa rede de perfumes e cosméticos O Boticário e a 
empresa de alimentos Nutrimental. O comércio de São José dos Pinhais é autônomo em relação 
à capital, distante do centro da cidade apenas 10km, com grandes supermercados e enorme var-
iedade de lojas, que se concentra especialmente nas mediações da rua XV de Novembro, desde a 
ampla Praça da Matriz até encontrar-se com a BR376; Possui dois terminais de ônibus: o “Central”, 
no início da Rua XV, e outro “Afonso Pena”, na Avenida Rui Barbosa, principal artéria de ligação 
entre as duas grandes rodovias (BR-376 e BR-277) que dividem o município em três regiões. Se-
gundo a atualização do Índice de Desenvolvimento Humano IDH, feito pelo IPARDES, São José 
dos Pinhais está na vigésima oitava colocação entres as 399 cidades do Paraná, sendo a sua clas-
sificação como de desenvolvimento mediano nos padrões da ONU.

TABELA 1: ÁREA SOCIAL
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TABELA 2: ECONOMIA
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TABELA 3: INFRA ESTRUTURA

TABELA 4: INDICADORES
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LEGENDAS:

...

-

(P)

 São José dos Pinhais está localizado numa área territorial com latitude 25 graus 32 
minutos SUL e longitude 49 graus e 12 minutos W-GR, situa-se aproximadamente a 15 Km de 
Curitiba (SETR/99), faz parte da Região Metropolitana. Sua área urbana fica a Noroeste, mais 
próxima de Curitiba. As principais localidades são: Colônia Murici, Colônia Marcelino, Colônia 
Zacarias, Barro Preto, Cachoeira, Campo Largo da Roseira, Roseira de São Sebastião, Guatupê, 
Borda do Campo e outros.

LIMITES
Norte: Curitiba, Pinhais e Piraquara Sul: Tijucas do Sul
Leste: Morretes e Guaratuba Oeste: Mandirituba e Fazenda Rio Grande Superfície: 952,86 Km² - 
Fonte: Planimetrado pelo INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP, área sendo revisada pela 
Fonte.

HIDROGRAFIA
 O maior rio em volume d’água é o rio Iguaçu, faz divisa em toda sua extensão entre 
o município de São José dos Pinhais e Curitiba. A maior parte dos outros rios são afluentes e 
subafluentes do Iguaçu: Rio Itaquí, Rio Pequeno, Rio Miringuava, Rio Cotia, Rio Despique, Rio 
Cerro Azul, Rio da Roseira.
 Outros rios: Rio de Una, Rio São João, Rio do Arraial, Rio da Prata, Rio Castelhano, Rio 
Capivari e outros.
 A represa do Vossoroca localiza-se no extremo sul do Município, destina-se ao forneci-
mento de água à Usina de Chaminé, situada também ao sul de São José dos Pinhais, próxima à 
divisa de Tijucas e Guaratuba.
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ENERGIA ELÉTRICA
 A COPEL - Companhia Paranaense de Energia Elétrica é responsável pelo atendimento a 
esse setor. O número de ligações de energia elétrica é de 66.047.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 O município de São José dos Pinhais é atendido pela SANEPAR - Companhia de Sanea-
mento do Paraná. O número de domicílios com ligação de água – 39.661.

TRANSPORTE
 Rodoviário: O município de São José dos Pinhais possui localização extremamente privi-
legiada separada de Curitiba apenas por algumas pontes sobre o rio Iguaçu, é cortada pelas BR277 
e 376, e Contorno Leste, sendo o elo de ligação entre o Sudoeste, Centro-Oeste, Nordeste e Sul 
do Brasil e os países do MERCOSUL. Para atendimento da população existem duas empresas de 
ônibus – Auto Viação São José dos Pinhais que possui linhas para Curitiba e linhas urbanas para 
as periferias o que beneficia muito toda a população, existindo diversos horários até à madrugada 
para atendimento dos trabalhadores. Possui uma empresa para o interior (zona rural) e periferias 
mais distantes Sanjotur. Possui ainda linha do “ligeirinho” do Terminal Central de São José dos 
Pinhais até o bairro da Barreirinha, em Curitiba.
 Aeroviários: Em 1997 foi inaugurado o novo Aeroporto Internacional Afonso Pena, um 
dos mais modernos do país. O ato de entrega do novo Aeroporto Internacional Afonso Pena, 
que a INFRAERO faz ao Brasil e ao Paraná, é motivo de grande regozijo, pela magnitude da obra 
e pelo que representa no campo do desenvolvimento, da economia, do turismo e da integração 
mundial. Foi-se o tempo em que o aeroporto era um mero local para embarque e desembarque 
de passageiros. O novo Aeroporto Internacional Afonso Pena proporciona todas as facilidades e 
conforto para os três milhões de passageiros anuais previstos e será um importante centro de po-
larização e alavancagem do progresso paranaense voltado para o MERCOSUL. Reúne o que há de 
mais avançado em tecnologia de apoio à atividade aeroportuária e, marcadamente, nos domínios 
da eletrônica, telemática e automação. Seus pisos possuem uma área construída de 29.400 m², o 
que torna o quinto maior aeroporto brasileiro.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 A cidade possui iluminação em toda região central e na periferia (ruas centrais).

MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA
 Locais: Uma emissora de rádio: ELDORADO (AM);
 Dois Jornais: Tribuna de São José (circulação diária) e Folha de São José (semanal);
 Duas unidades dos Correios e Telégrafos – central e um posto de atendimento.
 De outras cidades: Estações de Rádio mais ouvidas (FM): 98 FM, Cultura, Transameri  
 cana, Caiobá, Jovem Pan. Principais jornais em circulação: Gazeta do Povo, Folha de   
 São Paulo.
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AGRICULTURA
 São José dos Pinhais destaca-se na produção de olericultura com produção de 86.373 
toneladas/ano, existindo 4.400 unidades produtivas, sendo 65% propriedades com menos de 10 
ha. Estão cadastrados no ITR um total de 5.600 imóveis rurais.

PECUÁRIA
 Destacam-se a criação de aves de corte com produção de 1.050.000 unidades/ ano; aves 
caseiras com 60.000 unidades/ano, gado leiteiro (7.000 cabeças) com produção de 12.600 litros/
ano; gado de corte - 6.500 cabeças; suínos - 22.500 cabeças; ovinos 6.000 cabeças; peixes - 15ha - 
l50 tanques; apicultura - 300 colmeias; equinos; cunicultura.

EXTRATIVISMO
 Vegetal: madeira, erva-mate, carvão.
 Mineral: areia, pedra para construção, saibro para revestimento de estradas, argila.

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS E DE BENEFICIAMENTO
 Olarias, erva-mate, madeira, papel, lacticínio, plástico, alimento, óleos, têxteis, perfumes 
e cosméticos, eletrodomésticos, cerâmica, equipamentos rodoviários e agrícolas, metalúrgica, be-
bidas e outros. Cerca de 1.033 indústrias cadastradas (outubro/99).

COMÉRCIO 
 Cerca de 3.868 casas comerciais, 3.043 unidades de prestação de serviços, entre as quais, 
destacam-se SANEPAR, COPEL, TELEPAR, CORPO DE BOMBEIROS. Temos em nosso município 
um total de 3.303 autônomos e 80 outros. 

EDUCAÇÃO
 Existem no Município 56 Escolas de 1o. Grau (1a. a 4a. Séries, sendo - 42 urbanas e 
13 rurais), atendendo 21. 089 alunos. 03 Centros de atendimento especializado: - Centro de At-
endimento Especializado ANNE SULLIVAN; CAIC – Centro de Atenção Integral à Criança e ao 
Adolescente; CEMAP - Centro de Apoio Psicopedagógico Ellen Keller. Ensino Estadual: 20 Escolas 
- 1o. Grau, sendo - 5a. a 8a. Séries; com 21.295 alunos; 05 Escolas - 2o. Grau; com 8.174; 04 Escolas 
- Supletivo - 1a. e 2a. fase; com 4.956; (Dados documentação escolar – Secretaria Municipal de 
Educação) Ensino Particular: Pré-Escola: 985; Ensino Fundamental: 1.672; Ensino Médio: 294; Total 
Geral: 2.951. Curso Superior: Pontifícia Universidade Católica do Paraná - Campus II com 3.100, 
Centro Integrado Gama Filho Escolaridade da População: Analfabetos: 2.592 - 2,92%
Leem e escrevem - 14.011 - 15,77% Ensino fundamental completo: 11.133 - 12,51% Ensino fun-
damental incompleto: 41.233 - 46,41% Ensino médio completo: 7.542 - 8,49% Ensino médio in-
completo: 8.504 - 9,57% Superior completo:1.510 - 1,70% Superior incompleto: 1.312 - 1,48% Grau 
de instrução não informados: 1.027 - 1,16 

SISTEMA VINCULADO AO SUS
 Hospital e Maternidade São José, com Pronto-Socorro e UTI; Hospital Nova Clínica, com 
Pronto Socorro; Hospital Pinheiros (Psiquiátrico); Hospital Municipal Atilio Talamini; 01 Clínica 
da Mulher; 01 Centro de Saúde José Szczepanski; compreendendo 01 Clínica de Fonoaudiologia, 
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01 de Psicologia; 01 de Psiquiatria e Fisioterapia; 01 Clínica de Ortopedia e Traumatologia INSPAC 
- Instituto Sãojoseense de Perinatologia e Patologia Cervical; 23 Postos de Saúde (médico, odon-
tológico, vacinação, atendimento básico de enfermagem); 02 unidades móveis de atendimento. 
Programas: Atendimento da Criança; Atendimento à gestante;
 Puericultura; Clínica Simplificada Odontológica (nas unidades de saúde, uma unidade 
móvel para crianças, uma unidade móvel para adultos); Atendimento Oftalmológico, acuidade 
visual, auditiva e fonoaudiológico, em conjunto com o Centro Especializado Anne Sullivan e 
Helen Keller; Programa de Saúde Comunitária (trabalho de prevenção e informação). Serviços 
Sociais: 20 creches (3 a 12 anos); Guarda Mirim (14 a 17 anos); Programa de Idosos;
 Programa de Gestantes; Programa de Crianças da Comunidade; Grupo de Mulheres.
 São José dos Pinhais é um dos municípios da Região Metropolitana de Curitiba que 
reúne mais condições de investimento na melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos. Um 
município com potencialidades, terceiro centro automotivo do Brasil, cidade cortada por grandes 
estradas que dista a cerca de 100 km do terceiro maior porto do país, tendo em seu território o 
maior aeroporto do sul brasileiro. Comércio e indústrias pujantes criam possibilidades de revital-
ização do processo histórico gerador de desigualdades sociais herdados dos modelos de expansão 
urbana da capital e do crescimento elitizado que o Brasil teve principalmente entre os anos 1960 
a 2000. O que se vê hoje no município e uma forte atuação do poder público municipal em dotar 
a cidade de infra-estrutura básica, bem como de projetos sociais que radicalizem o processo das 
políticas públicas emanadas do governo federal.
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PROJETO MULHERES DA PAZ EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS: NA LUTA 
CONTRA A CONSTRUÇÃO DOS TERRITÓRIOS DE CIDADANIA LIMITADA

Elton Barz

RESUMO

Este artigo tem por objetivo apresentar as áreas de implantação do PRONASCI, seu processo 
de urbanização e sua integração ao processo urbano bem como mostrar o perfil das Mulheres 
da Paz que são também um pouco do quadro da cidadania limitada encontrada nos bairros do 
Guatupê e Borda Campo. Percebemos que mesmo o surto de crescimento econômico propiciado 
pela implantação de inúmeras empresas especialmente as automobilísticas, não permitiram que 
a cidade acabasse com a desigualdade social. Mesmo com o investimento no melhoramento do 
social feito nestes últimos anos a administração pública foi chamada a intervir na busca da con-
strução dos caminhos da igualdade. Assim, vários projetos vinculados ao desenvolvimento social 
do Governo Federal foram escolhidos para iniciar um processo de requalificação urbana da ci-
dade, tendo como alvo os espaços de cidadania limitada. O projeto Mulheres da Paz entra neste 
contexto de requalificar os espaços do PRONASCI na cidade. O Guatupê e a Borda do Campo, 
que são os bairros que se enquadravam dentro dos parâmetros do Ministério da Justiça quanto 
ao índice de violência.

GUATUPÊ E BORDA DO CAMPO

 Os bairros do Guatupê e da Borda do Campo foram bairros que se desenvolverem em 
função da expansão do processo imobiliário de Curitiba. A ocupação dos espaços contíguos a BR 
277 se deu pela égide de uma integração subordinada à capital que foi característica da Região 
Metropolitana de Curitiba nas décadas de 70 e 80. Quase sempre o crescimento urbano se deu 
através de uma expansão sem uma correspondente melhoria da infraestrutura. Eram lotea-
mentos sem a expansão de esgoto, pavimentação e de estruturas sociais como escolas, creches 
e postos de saúde, entre outros. A infraestrutura quase sempre foi fruto das mobilizações sociais 
feitos por associações de moradores, clube de mães, sindicatos e por vereadores que começaram 
a ter como base política estes bairros.
 Estes tipos de expansão urbana ligados a uma região dormitório dos centros urbanos 
maiores criam problemas grandes quando sua população no inicio do processo de urbanização, 
tem pouca identificação com seus respectivos municípios de moradia. Vive-se em função da 
capital e lá se centra suas referências políticas, sociais e econômicas. A instalação na região das 
montadoras Renault e Nissan chamou a atenção para a região que começou a contar com um 
número maior de ações dos governos municipal, estadual e federal, que tentaram recuperar o 
processo de sociabilidade e conferis aos dois bairros uma melhor qualidade de vida. 
 Os projetos PRONASCI trazem para o Guatupê e a Borda do Campo a perspectiva de 
ações sociais que levam em conta que o crescimento econômico por si só não se mostra capaz 
de reverter as desigualdades evidenciadas pela construção de espaços de cidadania limitada. O 
PRONASCI e uma parceria com o governo federal e em São José dos Pinhais tendo sido apon-
tado como um dos projetos referenciais nos seus resultados alcançados.
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PROJETO MULHERES DA PAZ

 O Projeto Mulheres da Paz foi criado no âmbito do Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania (PRONASCI). O Projeto tem como objetivo incentivar Mulheres, por 
meio de transferência direta, a construir e fortalecer redes sociais de prevenção e enfrenta-
mento às violências que envolvem jovens expostos à violência.
 O Projeto é amparado pela Lei nº. 11.530, de 24 de outubro de 2007, alterado pela Lei 
nº. 11.707 e regulamentado pelo Decreto nº. 6.490, ambos de 19 de junho de 2008, e integra as 
ações do PRONASCI na construção coletiva de um novo paradigma de segurança pública entre 
Governo Federal e as Unidades da Federação.
 Em São José dos Pinhais o trabalho foi formulado a partir de um criterioso levanta-
mento e seleção das mulheres participantes do projeto.

DIAGNOSTICO DAS MULHERES DA PAZ

 A seleção das 50 (cinquenta) Mulheres da Paz de São José dos Pinhais foi concebida e 
organizada de modo a atingir todas as localidades apontadas no “DIAGNÓSTICO DOS TERRI-
TÓRIOS DE PAZ” (2009). Para este fim, o período de inscrições se estendeu de 28 de março a 04 
de abril de 2011, conforme o planejamento realizado pela Equipe Multidisciplinar em conjunto 
com a coordenação pedagógica e Gestão local do projeto na Secretaria de Segurança. Foram 
confeccionadas 500 fichas de inscrição contendo informações sobre o projeto e um formulário de 
preenchimento de dados pessoais, o qual foi utilizado como um instrumental de avaliação para a 
pré-seleção das candidatas.
 Durante o período a Equipe Multidisciplinar e equipe de apoio de divulgação acom-
panhou diariamente as inscrições, orientando as mulheres que acessavam os equipamentos so-
ciais, onde estavam localizadas as urnas, a fim de incentivá-las a se inscreverem, esclarecendo 
sobre o processo de formação continuada, a bolsa-auxílio, atuação, duração e outras questões 
envolvendo o Projeto.

DA DISTRIBUIÇÃO DAS INSCRIÇÕES POR TERRITÓRIO

 Tais ações resultaram em 240 inscrições, que abrangeram os 02(dois) TERRITÓRIOS DE 
PAZ, conforme abaixo:

TERRITÓRIO NÚMERO DE INSCRIÇÕES

Grande Guatupê 151

Borda do Campo 89

TOTAL 240

Fonte: Diagnóstico dos territórios de 
Paz. São José dos Pinhais - PR, 2009.
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 A partir da tabulação das informações contidas nestas 240 fichas de inscrições é que 
apresentamos abaixo o perfil socioeconômico das mulheres inscritas no Projeto Mulheres 
da Paz São José dos Pinhais/PR, mensurando, pois a distribuição territorial, a renda, cor, es-
colaridade, faixa etária, estado civil, ocupação, tempo de moradia no território, participação 
em programas sociais, bem como a atuação das mesmas em suas comunidades. Destaca-se 
que na região do território de Paz do grande Guatupê e Borda do Campo há uma população 
de aproximadamente 62.500 Habitantes, conforme dados do censo IBGE 2011, sendo que 51% 
dessa população são do sexo feminino atingindo assim 1%. As 240 inscrições estão represen-
tadas nos 02 (dois) TERRITÓRIOS DE PAZ conforme a tabela apresentada acima, ou seja, 37% 
do total das inscrições se deram no Território Borda do Campo e 63% no Território Grande 
Guatupê. Respectivamente, 89 e 151 inscrições em cada um desses territórios. Essas inscrições 
podem ser estratificadas de acordo com os bairros que compõem cada um dos territórios. 
Assim, abaixo se verifica a distribuição das inscrições nos diferentes bairros dos TERRITÓRIOS 
DE PAZ.

DISTRIBUIÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO TERRITÓRIO GRANDE

No Grande Guatupê das 36 localidades 
apontadas no “DIAGNÓSTICO DOS TER-
RITÓRIOS DE PAZ” em 24 delas foram reg-
istradas inscrições. Não foram registradas 
inscrições nas localidades: Vila Namur, Jd. 
Esmeralda, Jd. Reago, Jd da Luz, Chacrinhas 
do Guatupê, Jd Suraya, Jd Aparecida, Vila 
Fany, Jd. Primavera, Vila Maria Luiza, Vila 
Centenário, Jd. Americano, Jd. Paraíso, 
Planta Blanco Pombo e Jd. Safira II.

Fonte: Diagnóstico 
dos territórios de 
Paz. São José dos 
Pinhais - PR, 2009.
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DISTRIBUIÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO TERRITÓRIO BORDA DO CAMPO

Fonte: Diagnóstico dos territórios de Paz. São José dos Pinhais - PR, 2009.

 Os bairros Borda do Campo, Nemari I e São Sebastião da Roseira foram os que tiveram 
maior número de inscrições. Acredita-se que, por estarem as urnas localizadas nos equipamentos 
sociais do bairro Borda do Campo, a população do mesmo e seu entorno teve uma maior par-
ticipação nas inscrições. No que se refere aos “Nemaris”, a atuação das lideranças comunitárias 
locais (Associações de Moradores e COMUNSEG’s) contribuíram para a expressiva quantidade 
de mulheres inscritas, que graficamente podem ser representadas como segue:

DA RENDA DAS INSCRITAS

 Cerca de 30% das candidatas a Mulher da Paz declararam ter renda familiar menor que 
um salário mínimo nacional, enquanto cerca de 60% estavam na faixa de um a dois salários mín-
imos e apenas 10% declararam ter renda superior a dois salários mínimos.
 Assim, com base nos dados contidos nas fichas de inscrições infere-se que a maioria das 
mulheres, 59% das inscritas no Projeto, apresenta rendimento de 1 a 2 salários mínimos nacionais 
mensais.
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DA FAIXA ETÁRIA DAS INSCRITAS

Fonte: Diagnóstico dos territórios de Paz. São José dos Pinhais - PR, 2009.

Fonte: Diagnóstico dos territórios de Paz. São José dos Pinhais - PR, 2009.

 Os dados apontam que as inscrições para o Projeto Mulheres da Paz atingiram prin-
cipalmente as mulheres nas faixas etárias dos 20 aos 40 anos, grande parte delas casada e com 
filhos, o que sugere pensar que talvez, por serem mães, essas mulheres estejam mais preocupadas 
com a melhoria das condições de vida em suas comunidades.
 A tabela acima explícita o maior percentual de inscritas na faixa de 31 a 40 anos, seguido 
do não menos expressivo percentual de inscritas nas faixas de 21 a 30 anos e 41 a 50 anos. Entre-
tanto, não se pode deixar de dar visibilidade aos 9% de inscritas com idade abaixo dos 20 anos. 
O processo de inscrição do Projeto Mulheres da Paz de São José dos Pinhais/PR alcançou assim 
mulheres de todas as faixas etárias da considerada idade adulta.

DA COR DAS INSCRITAS



35A VEZ E A VOZ DA PAZ
PROJETO MULHERES DA PAZ DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Fonte: Diagnóstico dos territórios de Paz. São José dos Pinhais - PR, 2009.

Confraternização das Mulheres da Paz

 Ao se considerar apenas as 236 fichas em que o campo “Qual a sua cor?” fora devida-
mente preenchido, se verifica que 63% das mulheres inscritas se declararam brancas, seguidas de 
18% de pretas e 14% de pardas. Amarelas e indígenas somam 5%.
 Embora a maioria das mulheres inscritas no Projeto tenha se declarado de cor branca, 
pode-se observar número expressivo de mulheres que se declararam pretas e pardas. Assim 
sendo, o Projeto Mulheres da Paz São José dos Pinhais/PR conseguiu atingir uma diversidade de 
mulheres, que poderão contribuir com suas experiências e visão de mundo para construção da 
CULTURA DE PAZ no município. 

DO ESTADO CIVIL DAS INSCRITAS

 O campo “Estado Civil” da ficha de inscrição apresentava 03 alternativas: Solteira, 
Casada e Outros. No tocante a “Outros” trazia um espaço a ser preenchido conforme a situação 
conjugal da inscrita. Nesse sentido, predominaram as “amasiadas” e as “uniões estáveis”, que em 
alguns casos fora preenchido como “viver junto”, seguidos por situações de separação, divórcio e 
viuvez. 
 Ao se considerar as 238 fichas em que o campo “Estado Civil” fora devidamente 
preenchido, quase metade das inscritas se declarou casada, enquanto 29% se enquadram na situ-
ação “Outros”, ou seja, estão ou já estiveram em situação de união conjugal, e 29% das mulheres 
inscritas são solteiras.
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ESCOLARIDADE DAS MULHERES INSCRITAS

 A ficha de inscrição no campo “Escolaridade” não apresentava as opções de ensino su-
perior e pós-graduação, no entanto, apresentava o ensino primário, termo que recentemente 
caiu em desuso na Educação, o que, acredita-se, fazia-se necessário no intuito de facilitar o 
entendimento e consequentemente o preenchimento da ficha. Não obstante, duas inscritas 
preencheram o campo “Escolaridade” em suas respectivas fichas com ensino superior e pós-
graduação.
 Observando, pois a ficha de inscrição em sua apresentação original, ou seja, levando 
em conta apenas a escolaridade apresentada na mesma, sem que haja prejuízo para a presente 
leitura, temos que se destacam e equiparam-se as inscrições de mulheres com Primário Completo 
e Ensino Médio Completo, 27% e 25% respectivamente, que juntas somam mais da metade das 
inscrições no Projeto.
 Das mulheres inscritas no Projeto, 38% declararam trabalhar. Quando observada 
a ocupação destas, destacam-se o trabalho autônomo em especial no setor de serviços 
como faxineiras, diaristas, cuidadoras de idosos ou crianças e vendedoras, bem como al-
gumas artesãs. Notam-se ainda algumas trabalhadoras na área da saúde e da educação, 
também no setor de serviços como cozinheiras, tradicionalmente postos de trabalho as-
sociados ao feminino.

Fonte: Diagnóstico dos territórios de Paz. São José dos Pinhais - PR, 2009.
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Fonte: Diagnóstico dos territórios de Paz. São José dos Pinhais - PR, 2009.

Fonte: Diagnóstico dos territórios de Paz. São José dos Pinhais - PR, 2009.

DO TEMPO DE MORADIA NO TERRITÓRIO

 No tocante ao tempo de moradia das inscritas nos TERRITÓRIOS DE PAZ observa-se 
uma equiparação nos índices que, em sua maioria, variam entre 17% e 19%, só apresentando 
declínio no índice referente às inscritas que moram a mais de 20 anos no território. 
 Como se verifica na tabela acima, as inscrições para o Projeto foram contempladas 
tanto por mulheres recém chegadas no território, quanto por moradoras mais antigas, e ainda 
por aquelas que residem nos territórios pelos mais diversos períodos de tempo. Este dado sugere 
que, independente do tempo de moradia no território, a construção de uma CULTURA DE PAZ 
se faz sentir necessária por todas as mulheres que ali residem.

DA PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS SOCIAIS

 Ao preencherem na ficha de inscrição sobre a participação individual ou de alguém da 
família em programas da Rede de Assistência Social, apenas 31% das mulheres inscritas decla-
raram participar de algum programa.
 Das 74 mulheres beneficiárias de algum programa assistencial, 66 mulheres recebem o 
benefício Bolsa Família. Das inscritas no território Borda do Campo são 25 as beneficiárias, en-
quanto no território Guatupê são 41 mulheres inscritas que usufruem deste programa.
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DA PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTOS SOCIAIS NA COMUNIDADE

Fonte: Diagnóstico dos territórios de Paz. São José dos Pinhais - PR, 2009.

 No que se refere à participação em movimentos sociais na comunidade de residência 
das mulheres inscritas no Projeto Mulheres da Paz, apenas 24% delas se declararam atuantes.
 Com base nas fichas de inscrição se nota que das 22 inscritas que se declararam atuantes 
no território Borda do Campo, 12 atuam junto a igrejas, como voluntárias, catequistas, mission-
árias e um número expressivo, 05, se disseram voluntárias da Pastoral da Criança. No território 
Guatupê, das 35 mulheres inscritas que afirmaram participar de movimentos sociais em suas 
comunidades, 16 delas mencionaram movimentos ligados a igrejas, 07 se disseram vinculadas a 
Associações de Moradores e 03 declararam ser voluntárias nos COMUNSEG’s (Conselhos Munici-
pais de Segurança).
 Os dados acima expostos é uma leitura das 240 fichas de inscrição no Projeto Mulheres 
da Paz de São José dos Pinhais/PR, preenchidas por mulheres dos TERRITÓRIOS DE PAZ BORDA 
DO CAMPO E GRANDE GUATUPÊ entre os dias 28 de março e 04 de abril de 2011.
 Tem-se, dentro desta perspectiva, que em sua maioria as mulheres inscritas são brancas, 
possuem de 31 a 40 anos e concluíram o ensino primário. São casadas e não desenvolvem tra-
balho remunerado, estando a sua renda familiar entre 01 e 02 salários mínimos por mês. Essas 
mulheres, em sua grande maioria não são beneficiárias de programas da Rede Assistencial e tam-
pouco se declaram atuantes em suas comunidades. 
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“Nós Mulheres da Paz somos “mulheres borboletas”, nos transformamos, e... transformadas,  
transformamos mundo”. Angela Mendonça

 Ao refletirmos acerca do papel da mulher na atualidade é inegável o fato de que a 
grande maioria das atividades cotidianas que envolvem o cuidar de pessoas ou de algo é realizada 
por mulheres. A figura da mulher como “cuidadora” é central nesse debate, pois ela incorpora o 
papel do cuidado no imaginário da sociedade ocidental por intermédio de uma generalização do 
feminino, isto é, de que a inclinação para o cuidar é identificado a um “jeito de ser feminino”. Por 
razões sociais, antropológicas, culturais ou econômicas, dentre outras, o que se pode observar é 
que nas relações cotidianas, o cuidado com os idosos e idosas, as crianças e adolescentes e pes-
soas com limitações de sua autonomia e autocuido é realizada ou envolve o universo feminino. 
Como me disse uma das “Mulheres da Paz” que conheci- “Angela, quando os velhos adoecem, as 
crianças nascem, as primas e vizinhas parem bebês, as mães perdem seus filhos para o tráfico e 
para a violência, nós, as mulheres estamos lá... acolhendo, aconselhando, alimentando o corpo 
e a alma”. Embora o cuidado humano, na sociedade ocidental tenha sido uma responsabilidade 
centrada na mulher, percebemos que a  chamada sociedade do conhecimento e da comunicação, 
está criando, contraditoriamente, cada vez mais incomunicação e solidão entre as pessoas pelo 
encapsulamento sobre si mesmo e pela falta do toque, do tato e do contato humanio, tendência 
que pode ser alterada se resgatarmos práticas coletivas de autocuidado, como é o caso das redes 
de vizinhança e de convivência. Nas belas lições de Leonardo Boff, apresenta-se a essência ped-
agógica buscada para implementar no Projeto Mulheres da Paz de São José dos Pinhais. “O cui-
dado é, na verdade, o suporte real da criatividade, da liberdade e da inteligência. No cuidado se 
encontra o ethos fundamental do humano.
 Quer dizer, no cuidado identificamos os princípios, os valores e as atitudes que fazem da 
vida um bem-viver e das ações um reto agir. O cuidado serve de crítica à nossa civilização agoni-
zante e também de princípio inspirador de um novo paradigma de convivialidade.”
 Ao buscarmos a convivialdade das pessoas das comunidades pertencentes aos Ter-
ritórios de Paz, Borda do Campo e Guatupê  na perspectiva do cuidado humano, buscamos 
a construção de um processo pedagógico que favorecesse o reconhecimento dos múltiplos 
saberes e fazeres das mulheres que atuam em suas comunidades.

O PROCESSO PEDAGÓGICO NO PROJETO MULHERES DA PAZ:
CONSTRUINDO SABERES

Angela Mendonça
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 Ao pensarmos uma proposta de formação continuda pautada em pressupostos da edu-
cação popular incorporamos conteúdos essenciais de educação em direitos humanos e metodo-
logias participativas e emancipatórias de intervenção pedagógica. Para tanto, foi necessário aliar 
competência técnica e compromisso político com as causas populares, envolvendo no processo 
pedagógico, tanto as mulheres que compunham o projeto, quanto as trabalhadoras sociais que 
atuariam como apoio técnico às mulheres. A concepção de homem, mulher, sociedade e de 
educação precisam convergir para uma visão e práxis emancipadora e transformadora.
 A  participação e a presença de trabalhadoras sociais em programas de emancipação 
e construção de autonomia junto a comunidades têm sido um dos grandes desafios na imple-
mentação de políticas voltadas à promoção humana e à garantia da dignidade dos sujeitos. Essa 
temática, da competência técnica e do compromisso político com a classe trabalhadora, e com 
um “olhar/pensar” que considere as questões de gênero, tem se tornado objeto de considerações 
das mais diversas, tanto do ponto de vista teórico, quanto das articulações práticas que envolvem 
a construção de políticas públicas emancipatórias com e para mulheres.
 O papel da almejada “educação emancipadora” desenvolvida no projeto “Mulheres da 
Paz”, juntamente com o coletivo multidisciplinar que o compôs buscou a constituição de um 
sentido próprio para os procedimentos organizativos do trabalho. Nesse propósito, observamos 
inicialmente que, se acentuou a vinculação entre a seleção, acolhimento e organização das ativi-
dades multidisciplinares e a necessidade da implementação de uma proposta pedagógica capaz 
de constituir-se em ação formadora e transformadora do coletivo técnico com as mulheres par-
ticipantes do projeto. As ações sociopedagógicas desenvolvidas pelo coletivo multidisciplinar 
com as mulheres visaram constituir-se em vivências de exercício de cidadania, onde este espaço 
de educação popular não formal, ocupado pelo projeto Mulheres da Paz oportuniza a constitu-
ição de um modo próprio de ser e se expressar, e onde, suas protagonistas puderam tornar-se 
construtoras de formas organizativas e de ação na vida pública.
 Ao reconhecermos a educação popular de Paulo Freire como caminho a ser percorrido, 
propusemos as ações pedagógicas como uma importante forma de prática de liberdade, na qual, 
o ser humano deixa seu estado de coisificação e passa a ser objeto de sua própria história e des-
tino. Mediadas por uma relação dialógica onde  as mulheres envolvidas foram estimuladas a se 
reconhecerem (e se auto-valorizarem) como seres humanos autônomos, livres e responsáveis, 
capazes de articular as diversas vontades e capacidades individuais e coletivas para construir um 
modo de viver que lhes permitisse o exercício de sua liberdade, com responsabilidade e partici-
pação, ou seja, um projeto de vida pleno de possibilidades.

Angela Mendonça ministrando formação às Mulheres da Paz
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 Desse modo, entendemos que a proposta pedagógica construída passo a passo, 
num processo de construção, desconstrução e reconstrução do projeto Mulheres da Paz pro-
pugnou por acionar os meios intelectuais e emocionais de cada mulher para que se percebe-
ssem acolhidas, encorajadas e capazes, individual e coletivamente, de reconhecer e assumir 
o pleno uso de suas potencialidades físicas, intelectuais, emocionais e políticas na condução 
contínua de sua própria formação.
 Assentada nesta perspectiva, as atividades do coletivo multidisciplinar (assistente 
social, psicóloga, auxiliar administrativa, socióloga, coordenação, gestora e coordenação           
pedagógica) buscaram assentar suas práticas nos seguintes aspectos:
 As atividades educativas do projeto compreendidas em sua dimensão sociopedagógica, 
compreendida enquanto processo educativo popular que envolve diferentes formas de per-
cepção do mundo, de comunicação e de intercomunicação, de autoconhecimento, e de conhe-
cimento das necessidades humanas. Propusemo-nos a refletir acerca das formas de superação 
dessas necessidades, sejam elas materiais ou psíquicas, de superação ou de reconhecimento de 
limites e possibilidades históricas, de expansão de vivências prazerosas e estimuladoras da auto-
imagem, autoconfiança e empoderamento para acionar, julgar, decidir e usufruir esse complexo 
de experiências com o mundo da vida. 
 Para efetivar estes propósitos humanizadores, adotamos as lições de Paulo Freire, onde 
os educadores e educadoras devem unir-se de uma “amorosidade” pela causa dos excluídos. Con-
forme proclama: “Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso, eu amo as gentes 
e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo, que eu brigo para que a justiça 
social se implante antes da caridade”.  O homem e a mulher são os únicos seres capazes de apre-
nder com alegria e esperança, na convicção de que a mudança é possível, conforme ensinou 
Paulo Freire, aprender é uma descoberta criadora, com abertura ao risco e a aventura do ser, 
pois ensinando se aprende e aprendendo se ensina. O processo pedagógico construído com o 
coletivo multidisciplinar e as Mulheres da Paz, portanto, significou o reconhecimento da “es-
pecificidade humana” do ato educativo, manifestando-se enquanto competência profissional 
e generosidade pessoal, sem autoritarismos e arrogância. “(...) reinventando o ser humano na 
aprendizagem de sua autonomia”. 
 As práticas educativas devem conter elementos essenciais, entre eles, a rigorosidade 
metódica e a pesquisa permanente, a aliança indissolúvel entre a ética e estética, o compromisso 
incessante pela competência profissional e as práticas políticas, o respeito pelos saberes e o re-
conhecimento da identidade cultural dos sujeitos, a rejeição de toda e qualquer forma de dis-
criminação, a reflexão crítica da prática pedagógica, a corporificação do exemplo, o saber dia-
logar e escutar, o querer bem às pessoas, o ter alegria e esperança, o ter liberdade e autoridade, o 
ter a consciência do inacabado.
 As reflexões acima expostas, a nosso ver, foram basilares para uma prática educativa que 
transforma educadoras e educandas e lhes garante o direito à autonomia pessoal na construção 
duma sociedade democrática, que a todos respeita e dignifica, e isso, na sua essência, representa 
o que se pretendeu, efetivamente, com o projeto político pedagógico desenvolvido no Projeto 
Mulheres da Paz.
 Outro importante elemento a ser destacado no processo de implantação e implemen-
tação do programa, está na importância da participação das mulheres no “fazer pedagógico”. 
Consideramos essenciais ao êxito e à efetividade do que buscamos a necessidade de reconhecer 
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e compor o chamado coletivo pedagógico, que pressupõe a participação das mulheres na con-
strução do processo. Dessa forma, foi possível estruturar uma intervenção pedagógica, no as-
pecto gestão, baseada na participação democrática. Para tanto, utilizamos referenciais bastante 
presentes na pedagogia histórico crítica para identificar elementos importantes no processo de 
participação do coletivo pedagógico. Essa comunidade foi composta pelas trabalhadoras e trab-
alhadores sociais, mulheres, gestores, adolescentes e jovens atendidos, além dos movimentos so-
ciais participantes. Esse colegiado acompanhou e decidiu acerca das deliberações, planejamento, 
execução, monitoramento, avaliação e redirecionamento das ações do Projeto Mulheres da Paz, 
contemplando as peculiaridades e as singularidades dos participantes. Lidamos com mudanças 
na equipe técnica, temores individuais e coletivos, ingresso e saída de mulheres por diversas mo-
tivações, boicotes explícitos e implícitos, a morte de filhos e filhas de maneira transparente e 
respeitosa, compartilhada e dialogada. Para a constituição desse coletivo foram utilizados dife-
rentes dispositivos aptos a concretizar práticas político-pedagógicas-democráticas. Para que se 
garantisse a efetividade de uma gestão participativa, foi fundamental que todos participassem 
das deliberações, da organização e das decisões sobre o funcionamento do projeto e sua inter-
cessão com as demais ações PRONASCI e rede de atendimento; da mesma forma, indispensável 
se tornou a realização do chamado diagnóstico situacional dinâmico e permanente, que se consti-
tuiu no levantamento periódico e permanente quantitativo e qualitativo da situação do projeto, 
em seus diversos aspectos (administrativo, pedagógico, gestão e outros). As assembleias, ou re-
uniões permanentes com as mulheres às terças e quintas pela manhã, foram um recurso impor-
tante, constituíram-se em espaço de encontro coletivo para a discussão de assuntos relevantes 
para a vida organizacional do projeto. Aconteceram de forma sistemática, contando sempre com 
a participação das mulheres e equipe técnica e coordenação. Para que o processo de partici-
pação democrática se tornasse efetivo, foi fundamental ainda que a prática político pedagógica 
estivesse pautada em processos de avaliação participativa continuada, os quais envolveram a 
avaliação permanente do trabalho da direção, da equipe, dos funcionários e das mulheres.
 Outro fator de destaque na organização do fazer pedagógico, no que se referem às 
práticas políticas participativas do Projeto Mulheres da Paz foi a necessidade de articulação entre 
inúmeros entes e órgãos, por meio do estímulo à prática da intersetorialidade, ou seja, a articu-
lação em REDE; a realização de campanhas conjuntas destinadas à  comunidade  e sociedade 
em geral e aos profissionais da área; a promoção de discussões, encontros, seminários (gerais e 
temáticos) multidisciplinares; ao respeito às competências e atribuições de cada um e de seus 
órgãos, evitando-se a sobreposição de ações; a discussão e elaboração, com os demais setores do 
Poder Público, de atos normativos que visem ao aprimoramento do sistema de atendimento.
 Um ponto relevante foi a implementação de um processo de atuação multidisciplinar 
que se constituiu em tarefa necessária e árdua, porque exigiu uma cultura positiva voltada à 
geração e socialização de dados, informação e conhecimento. Portanto, foi importante que se 
tornasse claro, desde o começo, ser impossível que um único especialista, ou um grupo deles, 
de uma mesma área do conhecimento, possuísse todas as competências essenciais para a im-
plementação e o desenvolvimento de abordagens transdisciplinares. Assim, “complexidade” é a 
palavra que define bem o processo de atuação transdisciplinar, que buscou atuar de forma coor-
denada e articulada, buscando a intervenção colaborativa e participativa, comumente pautada 
por princípios democráticos e saberes diversificados.
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 Entendeu-se por equipe transdisciplinar um coletivo de pessoas de distintas especiali-
dades, que atuam e desenvolvem atividades de diferentes naturezas e agem como um colegiado 
articulado. As habilidades e competências individuais do coletivo foram extremamente relevantes 
para a conformação desta equipe que levou em conta a formação, a experiência profissional e os 
conhecimentos formais e informais dos profissionais que a compôs. O interesse pelo trabalho 
em equipe transdisciplinar foi bastante fortalecido pela coordenação e gestão do projeto, com 
base na crescente aceitação do modelo biopsicossocial de educação. Nessa perspectiva, a edu-
cação é definida como o desenvolvimento de natureza física, mental e social, em contraste com 
o molde educacional convencional, para o qual a educação é considerada apenas sob o ponto 
de vista cognitivo. Foi possível neste processo pedagógico popular vivenciar experiências riquís- Foi possível neste processo pedagógico popular vivenciar experiências riquís-
simas de educação emancipadora. Quando as mulheres participaram de eventos junto à Câmara 
Municipal de Vereadores ou na aula inaugural quando receberam um exemplar do Livro “As mul-
heres que mudaram o mundo” pode-se estimular a construção de novas leituras de mundo. Ao 
plantar no Parque da Fonte um Bosque de Pinheiros do Paraná, o denominado “Bosque das Mul-
heres”, metaforizando as mudas dos pinheiros aos jovens e adolescentes que seriam atendidos 
por elas puderam aprender sobre agir no mundo. Inesquecíveis foram as atividades envolvendo 
a produção de textos, narrativas de suas histórias e trajetórias, suas impressões da comunidade 
fundindo sentimentos, sensações e esperanças.
 Quando propusemos a construção do Guia de Serviços comunitários realizado pelas 
Mulheres, seus olhos brilharam, seu entusiasmo era visível... Conhecer realmente as potenciali-
dades comunitárias já não era mais uma utopia, mas uma possibilidade. Reconhecer as quali-
dades e referencias presentes na comunidade e as pessoas e instituições que compõe as bases 
de apoio para jovens, tornaram-se um propósito coletivo. O Guia comunitário “Conhecendo a 
Rede”, produzido pelas mulheres que mapearam as iniciativas pessoais e comunitárias de pro-
teção social nos dois territórios de paz tornou concreta uma reflexão que se dava no âmbito da 
formação continuada - teoria e prática caminhando juntas e com verdadeiro sentido educativo.
 Da mesma forma foi pensada e refletida a organização do espaço físico de funciona-
mento do Projeto, “a sede do projeto denominada Casa das Mulheres”. A confecção das cortinas, 
a construção do painel de flores e borboletas das “mulheres borboletas”, a organização de painel 
de fotos com a trajetória das atividades desenvolvidas pelas mulheres nas comunidades envolv-
endo crianças, adolescentes e famílias, a disposição de quadros com a história de mulheres que 

Participação da Mulheres da Paz no Grito dos Excluídos
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mudaram o mundo no hall de entrada da Casa das Mulheres com a história e as fotos de mul-
heres como Rosa de Luxemburgo, Maria da Penha, Cora Coralina, dentre outras, a construção 
do jardim, a fixação de frases escritas e ditas pelas Mulheres da Paz  nos encontros de formação 
continuada, fizeram parte de uma estratégia pedagógica intencional que favorecesse os senti-
mentos de ser, ter e pertencer das mulheres neste espaço, a fim de que se apropriassem do espaço 
enquanto ambiente e enquanto identidade coletiva.
 Com foco na construção da identidade coletiva das mulheres do projeto foram estimu-
ladas ações de inserção em movimentos sociais ampliados, sendo possível incentivar a mobili-
zação, a reflexão e a produção de críticas e propostas de intervenção social. Por meio da partici-
pação na  caminhada do dia 1 de maio com o “Grito dos excluídos”, a inclusão no evento “Nós 
Podemos Paraná”, protagonizado pela FIEP, puderam expor suas iniciativas e compartilhar saberes 
com demais iniciativas comunitárias. Empoderadas, encorajadas e orientadas as Mulheres da Paz 
participaram de um amplo processo de construção de diagnóstico de vulnerabilidades socais 
nos territórios de paz. Ao aprenderem a desenvolver uma escuta sensível e um olhar qualificado, 
iniciaram um processo de aproximação individual no âmbito pessoal e social de famílias com a 
presença de adolescentes e jovens, a fim de identificar possíveis encaminhamentos ao PROTEJO 
(Projeto de atendimento a jovens em vulnerabilidade) e demais recursos comunitários e institu-
cionais de educação e ocupação jovem, a chamada intervenção consequente, cuidadosa estava se 
desenhando.  
 Convictas de seu importante papel e função nas comunidades, reconhecidas pelas co-
munidades e atores sociais e convencidas de suas habilidades e competências pessoais e sociais, as 
mulheres da paz tiveram um papel fundamental na divulgação seleção de adolescentes e jovens 
ao PROTEJO. Um pouco madrinhas, um pouco educadoras populares, um pouco cuidadoras so-
ciais, as mulheres da paz compartilham com demais educadoras e trabalhadores sociais o grande 
desafio de encaminhar, apoiar e estimular a presença dos “nossos meninos e meninas no projeto”.
 Este trabalho incessante, confiante e persistente oportunizou às mulheres um lugar in-
stitucional de destaque. Como parte do processo educativo previu o diálogo permanente com os 
agentes públicos e privados na construção de soluções coletivas para as comunidades vulnerabili-
zadas, as mulheres foram atendidas pelo prefeito municipal de São José dos Pinhais, Sr. Ivan Rod-
rigues, em audiência própria, onde tiveram vez e voz, e puderam apresentar uma peça de teatro 
redigida, produzida e apresentada pelo coletivo de mulheres. A retratar a realidade de muitas 
mulheres no Brasil, trouxeram à discussão a questão da violência contra a mulher e a violência do-
méstica em suas diversas formas, numa perspectiva de desmistificação do tema. Oportunamente 
apresentaram esta peça teatral em eventos comunitários de natal no município e multiplicaram 
a preocupação com a necessidade de construirmos ambientes domésticos acolhedores e prote-
tivos. Esta foi uma legítima prática educativa popular.
 Parte importante do processo pedagógico de empoderamento das mulheres 
passou pelo resgate da autoestima das mesmas. Sua capacidade de auto-organização e de 
encorajamento e estímulo ao protagonismo social e à militância política foram mediados 
por linguagens poéticas, éticas e estéticas. “Como podem “cuidar” dos jovens em suas 
comunidades se não vivenciam o autocuidado”. Pautadas nesta premissa oportunizamos 
vivências em diferentes ambientes, com cuidadoso preparo de ambiente e do que sim-
bolizavam afeto/comida é carinho... Almoçamos juntas em restaurantes, preparamos cafés 
comunitários, e comemoramos juntas o ano de 2011 em um parque aquático. Brincamos, 
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conversamos, convivemos, dançamos danças circulares e cirandas.. Juntamente com seus 
filhos reforçamos laços de afetividade e de afinidade. Tecemos uma delicada teia, con-
struímos juntas uma verdadeira rede de apoio comunitária, onde o fato de sermos mul-
heres nos oportunizou um lugar e um “ligar” próprio, único, exclusivo e pleno de sentido.
 Sentido e direção, caminhos a percorrer, trajetos percorridos, a continuidade do projeto 
nas comunidades já existentes e sua ampliação para outros territórios é parte de um desejo e de 
um propósito verbalizado e demandado pelas mulheres e pelas comunidades. Que esta e outras 
práticas de educação popular e políticas afirmativas de gênero avancem. Que estas ações de gov-
erno se convertam em ações de Estado, permanente, continuadas, diversificadas e incorporadas 
às cidades educadoras, transformadoras e acolhedoras.
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   “Gente simples, fazendo coisas pequenas, em lugares pouco importantes, 
conseguem mudanças extraordinárias” (Provérbio Africano)

 Com este artigo pretende-se retratar o percurso de formação que a equipe multidis-
ciplinar do Projeto Mulheres da Paz de São José dos Pinhais executou, no sentido de propiciar a 
emancipação das mulheres do projeto, na construção e fortalecimento de redes sociais de pre-
venção e enfrentamento à violência, promovendo a cultura de paz através de transformações ne-
cessárias e indispensáveis às comunidades. Este trabalho possibilitou às Mulheres da Paz buscar, 
através de ações de protagonismo, atuar de forma direta e indiretamente junto aos jovens e ado-
lescentes de suas comunidades, realizando escutas qualificadas, visitas domiciliares, identificando 
e acompanhando essas ações que possibilitaram tanto um crescimento para a equipe do projeto 
como para a Mulheres da Paz e suas comunidades.
 O Projeto Mulheres da Paz reconhece e afirma sua proposta com o apoio incondicional 
ao relevante papel desempenhado pelas mulheres, que anseiam pela transformação da realidade 
em que vivem.  E a equipe multidisciplinar, ciente de seus direitos e seus anseios tentou e em 
muitas vezes conseguiram promover mudanças, e fazer com que as Mulheres da Paz pudessem 
ocupar um lugar de mediadoras sociais nas comunidades, possibilitando com isso ações des-
encadeadoras de uma cultura de paz. Acreditando nesta transformação possível, mulheres 
abriram e continuam abrindo caminhos para esta mudança. Espaços para trocarem experiências 
de vida, sabendo reconhecer e enfrentar a opressão social que ainda as prejudica. 

MULHER DA PAZ: TECENDO SONHOS, CONSTRUINDO CAMINHOS

Amanda Souza Albanez
Antonio Carlos Lacerda

Girlania Gomes
Lucimara das Graças Camargo de Oliveira

Tâmara Schultz Ventura

Participação das Mulheres da Paz na ambientação do 
Núcleo de Projetos PRONASCI - SJP
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  “O sonho pelo qual brigo exige que eu invente em mim a coragem de lutar 
ao lado da coragem de amar” (FREIRE).

 Mulheres mães, educadoras, amigas, tias, avós, companheiras, sonhadoras, com imenso 
desejo de aprender, enfrentar e vencer desafios. Pois “não há utopia verdadeira fora da tensão 
entre a denúncia de um presente tornando-se cada vez mais intolerável e o anúncio de um futuro 
a ser criado, política, estética e eticamente, por nós mulheres e homens” (FREIRE, 1997).
 Nesse sentido, o Projeto vem empenhando esforços para a efetivação de direitos fun-
damentais, na valorização do princípio da dignidade humana, desenvolvendo um trabalho para 
a edificação da cidadania dessas mulheres e despertando assim o sentimento de pertencimento, 
criando novas perspectivas para transformar a realidade. Desse modo, ajudar a construir relações 
que favoreça, o dialogo, a compreensão, a uma convivência saudável. 
 Podemos assim dizer que a pessoa humana é sempre resultado da ação de transfor-
mação de uma realidade, podendo ser interativa e capaz de transformá-la, e que a construção 
da cidadania se efetiva somente no exercício e na oportunidade de participação, possibilitando 
assumir pequenas responsabilidades e atitudes que o levem ao comprometimento, como algo 
muito importante a ser cuidado. 

MEMÓRIAS SE FAZEM DA HISTÓRIA....

 Ao reconstruir a trajetória vivenciada durante todo o processo de implantação do pro-
jeto Mulheres da Paz, há de se registrar o movimento realizado junto a comunidade e a rede 
sócio assistencial nos territórios de Paz. A base estruturante que alicerçou toda a organização e 
efetivação do projeto Mulheres da Paz, se deu por meio da construção coletiva através de vários 
olhares e experiências. O marco inicial se deu através de um amplo processo de divulgação re-
alizada junto aos territórios de Paz do Grande Guatupê e da Borda do Campo. A metodologia 
utilizada buscou levar em conta as especificidades de cada região, objetivando estabelecer estra-
tégias para atingir todo o público-alvo. Cabe destacar que o projeto teve boa receptividade nos 
dois territórios, até mesmo por pessoas que ainda não tinham informações prévias. Em todos os 
espaços e equipamentos visitados pela equipe multidisciplinar, as pessoas se mostravam aten-
ciosas e dispostas a colaborar efetivamente na divulgação. É interessante notar que foi possível 
uma ampliação do conhecimento das comunidades e uma aproximação com as mulheres, con-
hecendo suas histórias e seus anseios, bem como o sentimento de acolhida nestas comunidades.  
Sendo assim, foi imprescindível o contato com as lideranças comunitárias e demais segmentos 
sociais com o objetivo de identificar e convocar as mulheres com perfil necessário para partici-
parem da seleção do projeto, pois afinal só cinquenta mulheres seriam selecionadas. Diante deste 
processo desenvolvido foram realizadas duzentas e quarenta inscrições, nas áreas de abrangência 
dos Territórios de Paz. E o resultado obtido foi a seleção de cinquenta Mulheres da Paz, sendo 
vinte e cinco mulheres no território da Borda do Campo e vinte e cinco mulheres no território do 
Grande Guatupê. 
 Mulheres simples, humildes e corajosas, lideranças em suas comunidades, dispostas a 
saírem de suas casas e da rotina do dia a dia para se unirem visando promover ações de combate 
à violência e construir em seus territórios uma cultura de Paz. 
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  “... desde que me escrevi já tava ansiosa pra saber o que era, e fiquei na 
expectativa de ser selecionada, mas quando soube, fiquei feliz e vi que eu faço parte de uma 
união de mulheres que com certeza faremos diferença na nossa sociedade...” (MPAZ).

  “... saindo do casulo, para voar para um mundo novo, que esta descorti-
nando para mim... sei que vou viver muitas lutas, mas o amor corre risco”. (MPAZ)

 Apesar de toda a exposição constante à violência, ao desrespeito, ao estigma territorial, 
à privação de direitos, mesmo assim, as mulheres ainda se sentem extremamente vinculadas ao 
seu chão. E expressam muita vontade de mudar esta realidade, a qual elas têm profundo conheci-
mento, principalmente da gritante realidade dos jovens e adolescentes.
 Em face desse perfil, de mulheres já atuantes em suas comunidades, o Projeto Mulheres 
da Paz no Município teve seu desenvolvimento facilitado, pois “Nem tudo que se enfrenta pode 
ser modificado. Porém, nada pode ser modificado até que se enfrente”. (BALDWIL). 
 
RELATOS DO CONHECER...

 No transcorrer do projeto o processo de Formação Continuada tem um papel determi-
nante, no que tange a criação da sensibilidade social, um significativo e fundamental papel 
de socialização de extrema relevância, não só no sentido de ampliação do conhecimento, 
mas também no que se refere à tomada de consciência do que vem a ser e a importância da 
organização social. Em que as Mulheres tiveram a oportunidade de conhecer mais profun-
damente os trabalhos e o funcionamento dos equipamentos que fazem parte da rede sócio 
assistencial do município, bem como a outros segmentos sociais que vieram compartilhar 
suas experiências junto à sociedade civil.

Atividades da equipe Multidisciplinar e Mulheres da Paz
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  “Ser considerada Mulher da Paz, deixa-me honrada e encorajada a con-
tinuar na labuta diária dos problemas enfrentados, mas agora a forma de agir e pensar são 
diferentes.”

 Há que se registrar que toda formação realizada é alicerçada nos princípios de uma 
educação transformadora. Contornado as adversidades, vencendo as dificuldades, mobilizando 
para a ação e alimentado as esperança e sonhos das mulheres.  E aos poucos, desvelando a face 
oculta da realidade, bem como descobrindo formas de exercer cidadania, provocando um olhar 
critico frente à realidade vivida e sentida na comunidade. Ou seja, olhar para si mesma, para sua 
comunidade e edificar uma proposta com sentido para o grupo.  

  “Este projeto tem me ajudado a ser mais paciente, mais emotiva, mas 
alegre, decidida, pontual e o mais importante mais humana. Não que eu não fosse, mas 
estou aprendendo a como viver em equipe, dividir os problemas e o mais importante, saber 
que não estamos sozinhas. Viver em equipe é muito bom e o aproveitamento de tudo que 
vamos vivenciando só nos faz crescer como seres humanos”.

 Trouxe para as Mulheres da Paz não só conhecimentos técnicos, mas provocou 
mudanças fundamentais na vida de cada uma delas. Instigadas pela história de Mulheres 
que Mudaram o Mundo trouxeram significativas mudanças para Mundo e especial para 
as mulheres, faz com que se torna evidente em alguns depoimentos sobre o impacto do 
projeto nas suas vidas. É perceptível o crescimento individual e coletivo das mulheres, 
destacam a valorização pessoal; a vontade de voltar a ter sonhos e o sentimento de digni-
dade, provocando o desejo em algumas de continuar os estudos, resgatando autoestima 
em outras, bem como o sentimento de estarem mais fortes para intervir na comunidade e 
prestar orientação aos jovens.

  “Estou me sentindo útil em poder fazer alguma coisa para ajudar o 
próximo. (...) Melhorei como esposa e como mãe, e aprendi a ver os outros com os olhos de 
amor e paz.”

  “Eu estou bem, agora me sinto útil, pois estou fazendo parte do Projeto 
Mulheres da Paz. Somos um grupo de mulheres que tem como objetivo ajudar a amparar a 
comunidade, dando orientação sobre projeto, auxiliando quando necessário”.

   Estimuladas ao engajamento e à transformação da realidade do contexto social em que 
vivem, constroem uma rede de relacionamento voltado à discussão dos assuntos mais impor-
tantes da comunidade, articulam-se, empoderam-se.

  “Quando estamos sozinhas é muito difícil, não tem para onde correr. Mas 
quando estamos unidas, trocamos experiências, sorrimos e olhamos na mesma direção. As 
coisas mudam. Fortalecemos umas as outras, e fortes podemos fazer muito mais por todas”. 
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 Isso se reflete nas participações em eventos e atividades, em que as mulheres entusias-
madas e com vontade de abraçar a causa da construção da Paz, já chegaram ao Município, logo 
após a aula inaugural, participando de Caminhada pela Paz no Centro de São José dos Pinhais, 
carregando cartazes, vestindo a camisa, mostrando sua cara e a vontade de lutar. Deixaram plan-
tados seus sonhos e o compromisso com a vida de tantos jovens na esperança de um mundo mais 
humano e mais justo para todos, através do Pinheiro no Parque da Fonte.  
 Confiantes e corajosas, dando vez e voz à proposta do projeto, não tiveram medo ou 
insegurança ao defender a construção desta cultura de Paz. Não se intimidaram diante das 
dificuldades encontradas deixando seu recado a toda sociedade através da imprensa e isso com 
muita propriedade. Sentindo-se empoderadas utilizam nas atividades do dia-a-dia nos seus ter-
ritórios a gama de informação adquirida e a experiência das ações sociais, buscando como instru-
mento de trabalho e de socialização os conteúdos aprendidos durante o processo de formação. 
 A participação no Curso de Atualização sobre o Protagonismo Social Feminino na 
Construção da Paz, foi um marco importante na história dessas Mulheres da Paz, no sentido 
de construir conhecimento para potencializar as ações a serem desenvolvidas. Proporcionando 
mais segurança para argumentar e desenvolver projeto que sejam em beneficio delas enquanto 
mulheres, dos jovens e da comunidade como um todo, entendendo as especificidades de cada 
demanda.
 Com esta aproximação da realidade, seja das mulheres ou da equipe técnica no acom-
panhamento das atividades, este surgimento de demandas tem aumentado significativamente e 
são encaminhadas para a rede, a qual vem acolhendo com muita atenção o que lhe é solicitado. 
Sabemos que em alguns casos os encaminhamentos se tornam morosos devido a um processo 
que precisa ser respeitado, não obstante, estão sendo atendidos e encaminhados com a at-
enção devida. 

DOS FATOS BROTAM A VIDA...

 Nada melhor que inserir e capacitar às mulheres da comunidade num trabalho de me-
diação social. Com o processo de construção da cultura de paz nos territórios, foram realizadas 
ações que permitiram difundir ainda mais a importância das mulheres da paz e do seu trabalho 
nas comunidades de vulnerabilidade social no intuito de acolher os jovens e adolescentes, res-
gatando-os e reinserindo-os na sociedade.

Gestão e Equipe do Projeto Mulheres da Paz – São José dos Pinhais
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 As ações executadas são voltadas para os jovens e suas famílias com o intuito de acolher, 
orientar e encaminhar as demandas trazidas às mulheres. Essas mulheres são cada vez mais vistas 
e conhecidas em seus locais de moradia, e chamadas para mediar os conflitos e/ou situações 
ocorridas. 
 O exercício de fazer o levantamento da rede sócio assistencial instalado nos ter-
ritórios de paz proporcionou um maior conhecimento e aproximação tanto da rede local 
como dos equipamentos e projetos comunitários voltados à população jovem em cada ter-
ritório, abrindo caminhos para a atuação e mediação social.
 Com a aplicação da pesquisa do Panorama Bairro a Bairro dos Territórios de Paz, que 
tinha como objetivo o mapeamento de famílias com jovens de 15 a 24 anos, as mulheres cum-
priram com galhardia a meta de 947 famílias visitadas. Não obstante encontraram dificuldades, 
mas foi um exercício de aprendizagem frente ao contato direto e formas de interação com as 
famílias e sua comunidade. Este trabalho foi apresentado na reunião do Gabinete de Gestão In-
tegrada (GGI), aos representantes das diversas Secretarias Municipais e outros órgãos públicos 
ali representados, que acolheram estes dados enquanto relevantes para o melhoramento e/
ou planejamento de ações no município de São José dos Pinhais. Ressaltamos que através 
do preenchimento do formulário foram assumindo o seu papel de mediadora social na medida 
em que novas demandas foram surgindo, sem contar que possibilitou um olhar mais atento aos 
jovens com perfil a participar do processo seletivo do Projeto do PROTEJO (Projeto de Proteção 
dos Jovens em Território Vulnerável).
 Quando iniciaram esta busca ativa de jovens para participar do PROTEJO  descobriram 
que muitos dos jovens com perfil ao projeto estavam em suas próprias casas, sendo eles  filhos, 
sobrinhos, primos, enfim, parentes.
 O trabalho de fato começou com a integração entre as equipes multidisciplinares e com 
a ação das Mulheres da Paz na comunidade. Intensificaram-se as visitas domiciliares aos jovens e 
as suas famílias para oficialização da inscrição, motivação para participar de todo processo sele-
tivo. O que consolidou a ação e a identidade das Mulheres da Paz enquanto mediadoras sociais, 
uma vez que as mesmas vinham aguardando por este momento de atuação com os jovens, mo-
mento para o qual vinham sendo preparadas nas formações continuadas desde o início do Pro-
jeto Mulheres da Paz em maio de 2011. Realizaram visitas nas casas dos jovens e das suas famílias 
reafirmando o compromisso das Mulheres da Paz no cuidado com os jovens e adolescentes, nos 
encaminhamentos dados e na busca de melhores condições de vida. Este contato direto com os 
jovens provocou nelas mudanças, frente suas concepções sobre a juventude, a relação com os 
filhos e o respeito aos adolescentes. Demonstram prazer em convidar e esperançar os jovens para 
as mudanças possíveis na sua vida e na comunidade. 

  “É necessário que cada uma das agentes leve as famílias dos jovens aten-
didas a mesma paz que tentam proporcionar dentro de suas próprias casas. É necessário voz 
para modificar a realidade da comunidade, e nós mulheres precisamos ser essa voz...”

 Concomitante a Formação Continuada e a busca ativa dos jovens, há que se registrar o 
comprometimentos das Mulheres da Paz na realização e cumprimento das metas individuais e 
coletivas que foram de suma importância para  o desenvolvimento de prática mediadora a qual 
se propuseram.  Nesse exercício foi possível perceber o grau de envolvimento de cada uma em 
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seus territórios, realizando atividades de divulgação, envolvendo a comunidade como um todo, 
através de oficinas, rodas de conversa, atividades lúdicas, campanhas educativas e muito mais, 
tudo isso voltada para a atuação junto aos jovens.

  “Vesti a Camisa Mulheres da Paz e estou de mãos dadas com a minha co-
munidade, para que todos tenham benefícios, tenham oportunidades de lutar por tudo que 
acreditam”.

 A inauguração de Núcleo de Projetos PRONASCI, onde contempla os três projetos, 
Justiça Comunitária, PROTEJO e Mulheres da Paz solidifica os trabalhos que estão sendo exe-
cutados no município, permitindo maior visibilidade do que está sendo realizado para a pro-
moção da paz e diminuição dos índices de violência. A integração entre os projetos é impor-
tante, pois fortalece as ações realizadas permitindo que os agentes mediadores se conheçam 
e interajam entre si. Sendo este um valor fundamental na pedagogia de Paulo Freire. Afinal, só 
aprende a ser humano aprendendo o significado que outros seres humanos dão à vida, ao amor, à 
comunidade. Tão importante quanto aos saberes de cada um é compreender as relações, as redes 
sociais de troca de saberes através das quais estão fortemente amarrados valores e identidade. 
 A partir da prática de conhecimento da realidade vivida, a equipe técnica vem também 
se aproximando das Mulheres da Paz através do cadastro por meio da visita domiciliar. Esta sendo 
uma experiência significativa no sentido de não só conhecer a Mulher da Paz no seu entorno, 
Partilhar sua história, suas escolhas, sonhos e desejos construídas ao longo de sua vida.  Com isso, 
a prática profissional tem possibilitado uma maior aproximação a esse meio, no suporte e forta-
lecimentos das ações das mulheres, buscando aprimorar essas relações do cotidiano.   
 Não podemos deixar de destacar a apresentação da peça “Apareceu a Margarida”, apre-
sentada ao Prefeito e para algumas secretárias no auditório da prefeitura e na Casa do Papai Noel 
– Parque da Fonte, escrita e encenada pelas Mulheres que traduz o quanto estão se esforçando e 
trabalhando na mudança de uma realidade muitas vezes cruel e injusta para outra realidade mais 
acessível e justa. 

  “Estou muito esperançosa e certa que este trabalho trará muitos frutos 
(…) Vou esforçar-me para ser multiplicadora dos conhecimentos que estou adquirindo 
através da capacitação do projeto e assim contribuir para a implantação de um Território 
de paz em São José dos Pinhais”.

NOVO AMANHECER...

 Assim como o Pinheiro, símbolo de São José dos Pinhais percebe-se algumas semel-
hanças com o Projeto Mulheres da Paz. Representa resistência nas adversidades, sustento e apoio 
aos pequenos, tem uma ótima sombra que reanima as forças e além de tudo é um grande de-
staque que se faz presente, construindo uma cultura de Paz.

  “Enquanto houver mulheres alegres e tristes, falando, florindo e influindo 
de amor, a humanidade pode ter alguma esperança.” (ARTUR DE TAVOLA)
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 Se fizermos uma analogia das mulheres que mudaram o mundo, podemos chamar as 
Mulheres de Paz de São José dos Pinhais de “mulheres transformadoras” pois constroem e recon-
stroem a paz em suas comunidades mudando olhares com o desejo da pacificação. Tive o prazer 
de fazer parte e fazer a minha parte nesse processo, aprendendo  muito com essas guerreiras 
urbanas e tendo a oportunidade de mudar o meu olhar.  Waldemir Matoso dos Santos – Guarda 
Municipal – São José dos Pinhais/PR.
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 A voz e vez das mulheres da paz de São José dos Pinhais podem ser retratadas pela 
liberdade no uso da palavra. Falada, escrita, desenhada, calada... a palavra como manifes-
tação de presença ou ausência, constância ou inconstância esteve presente nas muitas rodas 
de conversa, nas poesias compartilhadas, nos livros e textos acessados e nas  cartas escritas, 
onde compartilhamos sentimentos e percepções, visões de mundo  e apropriação do mundo 
pela  palavra. Orientadas por  Paulo Freire que concebe educação como reflexão sobre a realidade 
existencial, buscamos articular com essa realidade as causas mais profundas dos acontecimentos 
vividos, procurando inserir sempre os fatos significativos ao processo de formação continuada. A 
aprendizagem e a prática da leitura e da escrita equivalem a uma releitura do mundo. Partimos 
da visão de um mundo em aberto, isto é, a ser transformado em diversas direções pela ação das 
pessoas.

 Compreendendo que todo ato educativo é um ato político e que a leitura da palavra 
deve ser inserida na compreensão da transformação do mundo ao viabilizarmos a leitura da pa-
lavra, estamos ao mesmo tempo levando as pessoas a ler o mundo, o que é na essência, um ato 
político. Pela palavra e pelo diálogo nos educamos e construímos relações. O diálogo é o senti-
mento de amor tornado ação, especialmente o diálogo amoroso, que é o encontro das pessoas 
que se amam e que desejam transformar o mundo.
Por entendermos que a Educação é um processo permanente, ela não se esgota em paredes, 
salas, quadros. Nos educamos a vida inteira e com o outro. Razão pela qual tornando este livro 
mais um ato educativo, compartilhamos com todas e todos as palavras e percepções das Mul-
heres da Paz. A palavra é delas.... Por meio da escrita de cartas elas registram suas percepções 
sobre si mesmas, as comunidades e seu papel transformador.

PERCEPÇÕES DAS MULHERES DA PAZ DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS: A VOZ E 
A VEZ DAS MULHERES

Angela Mendonça e as Mulheres da Paz

Divulgação do Projeto Mulheres da Paz
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Ação das Mulheres da Paz no Parque da Fonte – São José dos Pinhais

CARTA 1
 Sabe, se eu não tivesse feito a inscrição, talvez fosse somente mais uma no meio da mul-
tidão. Mas como escolhi ser, então tento fazer o melhor pela comunidade. Sei que às vezes somos 
falhos, mas temos que continuar lutando pelo melhor.
 Algo aconteceu comigo, foi que, bem nos dias das inscrições, reencontrei meu filho, que 
já fazia muitos anos que não o via. Também ganhei mais experiência e sabedoria para falar com as 
pessoas. Sabe, fiz novas amizades e pude nos últimos dias mostrar a que vim.
Vou contar como foi. Um dia desses no posto de saúde tinha uns repórteres e a enfermeira pediu 
que eu falasse e pela primeira vez briguei por algo. Falei que ia brigar e falar com o prefeito e ali 
me senti importante. Espero que cada dia seja melhor e passamos a ter esperança de que o nosso 
povo seja mais aberto para novas faces da vida.

PAULA

CARTA 2 
 Tudo começou quando a minha mãe veio do CRAS (Centro de Referência da Assistência 
Social) e disse: - Quero seus documentos para te inscrever no projeto “Mulheres da Paz”. E ela me 
inscreveu. Passaram-se uns dias, eu fui chamada para a entrevista no colégio Guatupê, não estava 
com vontade de ir, mas minha mãe me convenceu. Ela me disse: - Filha, você sempre foi guerreira, 
agora o povo necessita de você! Vai em frente, agora você vai ser reconhecida pelo que você já fez 
pelo povo, que precisa da sua ajuda. A partir de hoje vai ter ajuda do povo, da prefeitura e, como 
diz a presidente Dilma, você é mulher e vai ter vez e voz. Mas, no começo, não foi tão fácil assim, 
tive altos e baixos. Fui entrevistada por uma mulher da paz chamada Girlania que me fez vários 
testes e perguntas, fiz uma redação, mas nada é tão fácil e tão completo.
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 Mas quando tudo começou, Deus fez mais um teste comigo, tive um infarto e passei por 
um cateterismo e, depois, por uma angioplastia (cirurgia realizada para a desobstrução de arté-
rias), fiquei na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) durante oito dias. Eu queria voltar para mostrar 
que eu precisava de mais uma chance, graças a Deus e muitas orações, voltei para a minha família 
que Ele me deu e para o povo, que são tão carentes e necessitados e precisam de uma mão amiga.
 A minha volta para essa vida que todos os dias que me surpreende sempre, como 
sempre estou pronta para esperar um novo dia para lutar e ajudar o próximo.
 Bom, esse dia chegou! Entrei para o projeto chamado “Mulher da Paz”, com esse projeto 
tive várias oportunidades de ajudar e ser ajudada. Todos os que precisaram de nossa ajuda, nós 
sempre estivemos presentes, eu e minha equipe, Cleusa, Girlania, Tamara, Amanda, Angela, Ma-
tozo e outros. Mas, o mundo é assim, somos seres humanos e sempre tive várias surpresas e, fui 
surpreendida com essa equipe, mas eu tenho que agradecer a Deus por ter colocado eles em meu 
caminho e as pessoas que fazem parte desse projeto, que reconheceram o valor das mulheres 
e, libertou do vulcão uma fênix chamada Joana Darc. E fico grata a essa equipe maravilhosa 
chamada Mulheres da Paz.

JOANA DARC

CARTA 3
 Eu, Maria de Fátima, faço parte das Mulheres da Paz e também participo da igreja da 
comunidade. Uma história que nunca me esqueço, é do meu sofrimento na roça, do trabalho que 
fazia lá, da família. Hoje sou uma Mulher da Paz e agora estou mais tranquila e a minha esperança 
é que tudo fique bem, que tudo se ajeite no seu lugar. 

MARIA DE FÁTIMA CARVALHO

Atividades das Mulheres da Paz – Parque 
da Fonte em São José dos Pinhais

Prefeito Ivan Rodrigues no evento A Vez e a 
Voz da Paz em São José dos Pinhais
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CARTA 4
 Mulheres da Paz é um projeto que trouxe benefícios a todos nós. Todos nós aprendemos 
muitas coisas. Para mim, nós nos tornamos uma grande família de mulheres que acreditam num 
mundo melhor.
 Por isso, lutamos e sempre estamos junto a nossa comunidade com o projeto Mulher da 
Paz. Hoje temos mais facilidade de ajudar os adolescentes, etc.
 Mesmo que encerre o projeto, sempre, cada uma de nós será uma Mulher da Paz, tra-
zendo paz, amor e harmonia onde cada uma de nós passarmos.

GISLEINE DE ALMEIDA BONFIM

CARTA 5
 Eu sou Cirlene Correa da Costa de Oliveira, moro em São José dos Pinhas a vinte e cinco 
anos, tenho cinquenta anos, quatro filhos homens. Atualmente, faço parte do projeto Mulheres 
da Paz em São José dos Pinhais. Sempre fiz trabalhos voluntários na minha comunidade.
 Durante oito anos, fui catequista, seis anos fui líder da Pastoral da Criança, graças a Deus 
consegui salvar muitas crianças da desnutrição e baixo peso, gosto de ajudar as pessoas e, se não 
posso ajudar, fico triste. Tenho duas histórias inesquecíveis que aconteceram durante o meu tra-
balho como líder da Pastoral, tinha uma gestante que eu a visitava todo mês, num domingo teve 
um chá de bebê e, nesse dia, a gestante Angelina começou a ter fortes dores, mas não era a hora 
do bebê nascer, faltavam alguns meses ainda, só que vi que não era normal. Então, aconselhei que 
fosse para a maternidade, mas a jovem mãe não queria ir, consegui a convencer que fosse. Che-
gando lá, o médico disse: - Temos que fazer uma cesariana de emergência e rápido, senão o bebê 
morre. E foi feito. Hoje, Letícia tem sete anos e é uma linda menina. A mãe diz para todos que ela 
tem a filha graças a Deus e a mim.
 Outra história que marcou a minha vida foi a de um bebê de apenas um mês de vida 
se afogou com leite e a mãe ficou desesperada, a amiga da mãe foi até a minha casa me chamar. 
Chegando lá, a bebê não respirava e estava escura, comecei a fazer respiração na boca do bebê e 
a virá-la de lado, chamei o SIATE e o médico no telefone foi me orientando até o socorro chegar.
 Na chegada do SIATE, o bebê já estava bem, foi levada ao hospital, o médico disse que 
fiz tudo certo. Hoje, Ana tem cinco anos e é uma linda menina. A mãe diz pra filha que Deus me 
colocou para salvar sua filha. Agradeço a Deus pela minha vida e pela força de vontade de ajudar 
as pessoas que precisam de mim.
 Como mulher da paz, pude ter mais experiência como agir com os jovens, pois eles 
precisam de carinho, respeito e educação. Foi com isso que graças a Deus criamos nossos filhos.
 Agradeço primeiramente a Deus, por essa experiência de vida e à equipe multidisci-
plinar das Mulheres da Paz, por abrir esse espaço para acentuar um pouquinho da minha história.
Deixo aqui, uma mensagem de experiência de vida: 
 A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e 
viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos.

CIRLENE CORREA DA COSTA DE OLIVEIRA
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Atividades de Ambientação na sede do Projeto

CARTA 6
 Escrevo de uma forma simples e objetiva, esperando sempre passar às pessoas que vale 
a pena tentar dar o melhor para sua comunidade. Levando um projeto como das Mulheres da 
Paz sempre para somar, quando o benefício é para a sua comunidade. Isolete dos Santos Car-
neiro moro na Borda do Campo a trinta e cinco anos. Passei cinquenta anos de minha vida onde 
os últimos foram de muito aprendizado, onde conheci quarenta e nove novas mulheres, onde 
cada uma passou sua particularidade. Aprendi a amá-las, todas. Não posso esquecer a equipe 
técnica, maravilhosas, mãe, como eu, deixar seu trabalho em outras áreas e vir ajudar a minha 
comunidade da Borda do Campo. Há também o Marcelo e o Matozo, nosso motorista, amigo, 
compreensivo com todos nós. Quantas vezes fui tentada a desistir? Para ajudar, têm poucos, mas 
tentei, chorei e fui. Agora, estamos no fim do curso. Já estou com saudades, quando tem alguém 
com uma ideia brilhante, sempre tem um ou mais para tentar fazer você desistir e, às vezes, até 
consegue parar você, mas eu não desisto. Assim, foram as minhas amigas incentivando, cada en-
contro de formação que tivemos. Com isso, quero dizer que devemos sim sonhar, com um mundo 
melhor e, na esperança de sentirmos a verdadeira liberdade de se sentir feliz. Mesmo que certas 
pessoas queiram destruí-lo. É assim que tenho enfrentado as demandas da minha comunidade. 
Todos esses meses que vivi com essas mulheres maravilhosas, como falei cada uma com um 
jeito, uma mais calada, outra mais briguenta. Não que eu não goste de algumas, mas quero de-
stacar algumas que fizeram eu me sentir amada e confortável. Meu coração estava angustiado, 
passava por problemas familiares, problemas espirituais e, uma delas, a Paula, do Guatupê, amiga, 
carinhosa, um dia falou: - Isolete, não desista do seu trabalho. E eu me perguntei: - Como ela sabe 
que eu estou desanimada?
 Mas cada uma de nós, os mais sensíveis, percebem quando uma amiga está com prob-
lema. A Tania, do Santana, muito briguenta, discorda de quase tudo, mas ali está uma mulher 
amiga, conselheira e sensível, pode acreditar! Ela é tudo isso mesmo, mas não vou falar sobre o 
que ela me ajudou, mas ela sabe. Hoje tenho certeza que valeu a pena deixar poucas horas da 
semana para passar umas horas do ano com vocês todas, equipe técnica, mulheres maravilhosas 
que não desistem nunca. Minha comunidade é Borda do Campo, aonde venho a anos ajudando 
na parte social. Agora, veio a Mulheres da Paz para ajudar-me, onde cada uma faz um pouco ali, 
um pouco lá.
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 Onde a violência contra os jovens e adolescentes é constante, mas essa comunidade 
aprendeu a conhecer um pouco do grão de amor, que cada mulher espalhou nesse território. Um 
dos maiores dons que uma pessoa pode possuir é ser capaz de compartilhar e ser capaz de passar 
pelos espinhos e encontrar rosas dentro de cada pessoa. Se mostrar a essas pessoas a rosa, elas 
superarão seus próprios espinhos. Só assim elas desabrocharão muitas e muitas vezes.
 Fazendo um dos cadastros, deparei-me com uma história de uma mãe muito triste, 
onde ela perdeu para o tráfico, dois filhos num curto tempo de dois meses, mortos dentro de sua 
própria casa, não pude fazer nada que tivesse ao meu alcance.
 Hoje essa mãe chora a perda dos seus filhos. O que estou fazendo: estou acompan-
hando ela e o menino. Uma criança de dez anos que já está dando o que falar. Tenho esperança 
que com o nosso trabalho de formiguinha, as crianças comecem a ser atendidas o quanto antes. 
Certamente, ainda com toda a limitação que se encontram, mas as redes sociais colocam-me a 
disposição da minha comunidade no que for possível. 

ISOLETE CARNEIRO

Divulgação do Projeto no Parque da Fonte
São José dos Pinhais

CARTA 7
 Eu sou Sueli Maria da Silva, sou casada a vinte e sete anos, tenho quatro filhos, duas 
netas, estou com quarenta e quatro anos de idade.
 Eu sempre me senti bem podendo ajudar a todos que precisam de mim, principalmente 
crianças e idosos, várias vezes fui voluntária em igrejas e colégios. Até que, certo dia eu fui re-
solver um assunto no CRAS Helena Meister e então, me deparei com uma pedagoga que estava 
divulgando um projeto chamado Mulheres da Paz, no dia 28/03/2011, quando li o folder não 
tive dúvidas, na hora preenchi e fui a primeira a colocar na urna. Então fiquei aguardando para 
ser chamada para a reunião de classificação. Cada vez o coração batia mais forte: “será que vou 
passar?”. Mas como Deus é tão maravilhoso eu passei e hoje faço parte desse projeto desde o 
início, o qual eu estou adorando, pois além da equipe maravilhosa que nós temos, também tem 
os palestrantes cujas aulas de formação nos ajudam muito. Hoje me sinto preparada para ajudar 
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melhor, para encaminhar as pessoas para a rede certa quando nós não podemos resolver soz-
inhos. Enfim, tenho orgulho de ser uma mulher da paz e fazer parte desse projeto social. Quando 
comecei a fazer o cadastro das famílias na comunidade, foi muito gratificante, fui sempre muito 
bem recebida, todos concordam em preencher as fichas, pareciam mais ansiosos que eu! Todas 
torcendo pelo projeto dar certo, além de encaminhar os jovens de quinze a vinte e quatro anos de 
idade para os cursos. A comunidade também pedia se fosse possível o projeto trazer mais bene-
fícios para o bairro, pois no Jardim Cristal no Grande Guatupê nós não temos colégio da quinta 
série ao terceiro ano do ensino médio, não temos farmácia, não temos posto de gasolina, não 
temos programa de trocar recicláveis por frutas e verduras, não temos um parquinho para nossas 
crianças, não temos academia ao ar livre, não temos muitas ambulâncias na Unidade de Saúde. 
Cristal no momento está com uma equipe muito boa tanto de médico como de enfermagem. 
Também temos poucos horários de ônibus tanto o integrado quanto para Curitiba. A associação 
de moradores há quase três anos também não funciona direito, a segurança também está média, 
estas são as reclamações da comunidade.
 Olha, tenho muitas histórias!!!
 Mas para mim o que mais me marcou, foi a de uma família que veio do interior para 
internar um pequeno bebê no Hospital Pequeno Príncipe. Eles já haviam perdido um dos bebês, 
pois eram dois e este encontrava-se na UTI do Pequeno Príncipe, pois os pais e dois filhos mais 
velhos ficaram na casa de uma tia no Jardim Cristal, mas a situação financeira já estava precária de 
um jeito que eles não tinham mais como ir e vir do hospital, então, fui procurada pela tia do casal, 
encaminhei ao CRAS Elena Maesther e, graças a Deus, eles foram ajudados com tudo o que eles 
mais precisavam no momento.
 Essa história me emociona muito, pois é muito triste perder um filho e de certa forma se 
sentir à deriva para salvar a vida de outro bebê que estava grave na UTI..
 Eu tive a oportunidade de resolver vários casos, como, por exemplo, bullying no 
colégio, encaminhar pessoas para fazer o Bolsa Família, encaminhar para os exames, participei 
de uma reunião junto com o Conselho Tutelar e a Secretaria de Educação no colégio a respeito 
de um menino problemático, fiz encaminhamento de uma família para a delegacia da mulher 
e do adolescente para orientar várias famílias que me procuravam. Encaminhei uma mãe para 
Unidade de Saúde, pois uma professora havia machucado o braço do seu filho e, orientei que 
depois da Unidade de Saúde, ela deveria ir para o Conselho e para a delegacia da mulher e do ado-
lescente, fiz muitos outros encaminhamentos e orientações. Olha, eu espero realmente que um 
dia nós possamos virar esta página de guerra, de assassinato e de drogas, mas penso eu que para 
isso acontecer, nós, os pais, devemos dar mais atenção, mais carinho para nossos filhos. Afinal, 
o projeto visa tirar os jovens das ruas, encaminhando para os cursos, para que eles possam se 
entregar de volta à sociedade e nos mercados de trabalho, por isso, eu acredito que esse projeto 
veio em boa hora! Tem tudo pra dar certo.
 Nós, os pais, devemos conversar abertamente com eles sobre as drogas, sobre a vio-
lência, sobre sexo e também, independente da religião, que tenha mais a mostrar, o caminho de 
uma igreja. Olha, é tão triste a gente ver alguns pais chegarem cansados do trabalho e não dar 
atenção para seus filhos. Hoje no colégio e em casa:
 - Como foi seu dia?
 - Está tudo bem com você?
 - Olha, no domingo vamos na igreja? Eu não posso ficar mais tempo com você como 
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eu gostaria, mas não esqueça, eu te amo muito! Seja sempre um exemplo, faça sempre as coisas 
certas para eu poder sempre me orgulhar de você e, a sociedade também.
 E isso é realmente a minha esperança, pois mais vale derramar uma lágrima pela derrota, 
do que pela vergonha de não ter lutado.
 O êxito na vida não se mede pela conquista, mas sim, pela dificuldade que supera no 
caminho.
 Amigo não é aquele que ajuda para aparecer, mas aquele que aparece para ajudar. Com 
atenção e carinho.

SUELI MARIA DA SILVA

CARTA 8
 Eu me chamo Lúcia Lima e Silva Flores, tenho 33 anos, sou casada com Adriano Flores, 
35 anos e juntos temos um lindo filho de 05 anos chamado Kainã Adriano Flores.
 Meu esposo é Promotor de Vendas e eu sou formada em Engenharia de Alimentos há 
11 anos, porém nunca tive oportunidade de atuar nessa área. Por ser cristã entendo que o fato 
de não ter sido bem sucedida na área em que escolhi provém de algum objetivo Divino, para que 
hoje eu estivesse tão engajada em Projetos Voluntários e decidida a me dedicar inteiramente na 
área humanística e de amor ao próximo.
 Moro na Borda desde que conheci meu esposo há 09 anos. Quando vim morar aqui 
passei por um imenso choque cultural e econômico, quase entrei em depressão.
 De um lado uma jovem senhora criada em um bairro de classe média-alta na região 
de Curitiba, que cursara o ensino fundamental completo em colégio de freiras, com rigorosas 
regras e disciplinas e que passou 06 anos numa faculdade particular, do outro lado, agora esta 
mesma jovem senhora num bairro bem mais simples com as pessoas levando sua vida cotidiana, 
de costumes mais simples... A verdade foi que, com o passar do tempo fui reparando nos gestos 
humildes e misericordiosos das pessoas oriundas desta região, o carinho com que elas se aproxi-
mavam de mim para fazer amizades, as longas “prosas” e convites para visitar suas casas, e notei 
que havia alguns acessos mais rápidos às áreas de benefícios sociais como o Leite das Crianças 
de 0 a 3 anos e os preços de alimentos que eram bem mais em conta... tinha tudo aqui e tudo 
parecia mais acessível.
 Tudo isto me retratou a realidade desta comunidade e passei então a fazer parte dela e 
comecei a buscar informações sobre sua história e sua realidade atual.
 Esta região é uma mistura de diversos imigrantes como os alemães, os holandeses e 
ucranianos, onde cada um buscou seu pedaço de terra para o plantio e cultivo de variados ali-
mentos. Hoje é cercada de pessoas oriundas de diversas cidades, cada qual buscando seu melhor 
pedaço de terra, pois aqui o pedaço de terra ainda é mais barato.
 Hoje estamos em completo desenvolvimento socioeconômico e cultural e isso nos traz 
muitos benefícios tais como: uma Subprefeitura, um Ginásio de Esportes, uma Praça totalmente 
revitalizada para lazeres dos jovens, equipamentos de ginástica doados pela Prefeitura para o lazer 
dos idosos, um Centro Comercial, a Associação Borda Viva e entre outros encontramos ainda 
Projetos Sociais já implantados como Mulheres da Paz, Justiça Comunitária e o PROTEJO (para 
saber mais acesse o site www.sjp.org.gov.br). Porém sabemos que muitas dificuldades cercam os  
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grandes desenvolvimentos, como a revelia de muitos que por vários fatores não conseguem se 
enquadrar nesse novo padrão de vida, como crianças, adolescentes, jovens e até mesmo pessoas 
de tenra idade. Pessoas estas que traficam, se drogam, se prostituem, formam gangues, cometem 
roubos, homicídios, infanticídios, latrocínios, pedofilias, bulling, sem contar com pessoas que 
fogem das penitenciárias e que escolhem bairros como este para se esconder. Quase que diari-
amente vemos estampados nas páginas de jornais as mortes, os acidentes e os demais envolvim-
entos com drogadição e alcoolismo que circundam nossa rotina.
 Infelizmente a comunidade ainda se torna carente no tocante a estas situações onde 
encontramos muitos e repetidos casos. A verdade é que ainda estamos carentes de mais poli-
ciamentos ostensivos volantes e de pessoas desta área que realmente vistam a camisa de sua 
profissão.
 As unidades de Saúde ainda são precárias, porém os funcionários e agentes de saúde 
tentam fazer a sua parte enquanto aguardam por melhorias.
 A comunidade conta também com algumas redes de apoio ao combate à violência e as-
sistência às pessoas como Associações de Moradores, o Centro de Referência de Assistência Social 
e o Lar das Irmãs.
 Sempre gostei de atuar em voluntariados sociais, mas foi aqui neste Território que pude 
perceber a veracidade dos fatos, então decidi participar deste movimento para dar o melhor de 
mim e ajudar sem cessar. Participo de diversos casos envolvendo crianças e jovens.
 Meu papel como Mulher da Paz é ouvir e orientar na melhor escolha de uma rede social 
e enquanto o resultado ou a solução não vem tenho que acompanhar o caso e dar amor, mas 
muito amor. Em muitas situações eu e os atendidos obtivemos sucesso, mas em outras não.
Muitos casos me marcaram até hoje, mas vou relatar um deles sucintamente:
 “Houve uma determinada mãe que me procurou e pediu ajuda, pois duas de suas filhas 
foram há alguns anos atrás abusadas por seu próprio pai repetidas vezes, uma a uma. Aparente-
mente, com o passar dos anos tudo ficaria bem, mas não foi o que aconteceu. A e B foram 
crescendo e se tornaram tristes e acanhadas, sem muitas amizades e de poucas conversas. 
Parecia que elas tinham medo de tudo e de todos, raramente conseguiam se relacionar com 
meninos e não vinham tendo um bom desempenho escolar.
 Hoje A é adolescente e B jovem e o pai encontra-se preso por este e outros motivos. A 
mãe das meninas decididamente não quer mais saber dele.
 Sua mãe começou então a se preocupar com o futuro das filhas. Tive a oportunidade de 
falar-lhe sobre o Projeto Mulheres da Paz e suas características. Também orientei a ela que procu-
rasse a Unidade de saúde mais próxima e solicitasse uma consulta com um profissional da área de 
ginecologia e psicologia. Orientei também que, se achasse mais conveniente poderia entrar em 
contato com o CRAS do bairro e falasse com a assistente social. Falei a ela que seria importante 
que estivesse conversando abertamente com a diretora da escola para que também soubesse dar 
assistência necessária às meninas.
 Hoje, as meninas estão passando por um profundo tratamento psicológico na própria 
Unidade de Saúde de seu bairro, estão conseguindo melhor se relacionar com as pessoas, A tem 
14 anos e aguarda completar os 15 para fazer parte do PROTEJO, B está namorando e trabalhando 
como menor aprendiz e ambas estão com melhor desempenho em suas atividades escolares. A 
mãe passou a fazer parte do grupo da terceira idade e está sempre desenvolvendo atividades 
ocupacionais. Nota-se que a família está passando por uma profunda reestrutura emocional. E eu, 
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como Mulher da Paz, continuo fazendo visitas e motivando-as para que sempre procurem seus 
direitos nunca desistam de ser felizes.
 Espero que sempre unidas consigamos avançar para o nosso Alvo, que é o Prêmio da 
Soberana Vocação, que está em Cristo Jesus, Nosso Senhor. Diante disso acredito que:
 Ser Mulher da Paz é um Sucesso Pessoal e Comunitário.
 Sucesso Pessoal é a soma de pequenos esforços individuais.
 Sucesso Comunitário é a soma de pequenos esforços individuais somados e repetidos 
pela comunidade...
 Dia sim... E no outro dia também.
 Tudo isso em busca do exercício da cidadania e do bem comum!

LÚCIA LIMA E SILVA FLORES

CARTA 9
 Meu nome é Lúcia Aparecida Rodrigues de Souza, tenho trinta e quatro anos, sou 
casada, tenho duas filhas, a maior se chama Francine e tem dezessete anos, a mais nova é a Beatriz, 
tem oito anos. Meu esposo se chama Francisco e já somos casados há dezoito anos.
 Eu quis entrar nesse projeto para tentar ajudar de alguma forma minha comunidade 
que é tão carente, pois sempre quis ajudar o próximo. Tenho várias historias pra contar, mas uma 
em especial me chamou muito atenção, vou tentar relatar para vocês.
 Foi em uma visita que eu parei para conversar com uma família que o pai é drogado e 
a mãe alcoólatra e quem estava pedindo ajuda eram os dois filhos desse casal, pois já não aguen-
tavam mais essa situação, os pais não trabalhavam mais, a mãe de vez em quando trabalhava de 
diarista, os filhos um de doze e o outro de quatorze anos viviam praticamente sozinhos, nem à 
escola estavam indo mais.
 Então, fui conversar com o casal a pedido dos meninos, conversei bastante e fui várias 
vezes e, em uma visita falei para eles se colocarem no lugar daquelas crianças para eles verem 
o quanto os filhos estavam sofrendo com aquela situação e o quanto eles, apesar de tudo, os 
amavam. Resumindo, a mulher quis ajuda e aos poucos estamos trabalhando para que o marido 
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também queira ajuda, encaminhei a mulher para um tratamento e, na medida do possível, mel-
horou um pouco mais quer mudar muito mais. A família também está indo no psicólogo e os 
meninos esse ano também vão voltar para a escola. Minha esperança é que, passamos todos viver 
em paz nesse mundo que só tem coisas boas a oferecer, só depende de cada um de nós fazermos 
nossa parte.
 É um grande desafio para nós, mulheres da paz, mas com nosso trabalho, empenho, 
amor e paciência chegaremos lá, e não vamos desistir nunca desse sonho.

LÚCIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA

CARTA 10
 Sou uma mulher da paz, casada com João há 24 anos e tenho três filhos. Thainara, Jho-
natan e Nayara. Eu e meus filhos somos evangélicos e vou ser avó pela primeira vez. Agradeço a 
Deus pelo que sou pela família e amigos que tenho.
 Moro em minha comunidade há 20 anos, as pessoas da comunidade que moro são 
simples, mas muito solidárias umas com as outras. Minha comunidade é o retrato de um povo 
que luta para que o amanhã seja muito melhor. História inesquecível é a história de vida de todos 
os dias, a união das pessoas para ajudar o próximo no momento que está precisando de ajuda, às 
vezes, apenas uma palavra de carinho, uma palavra amiga, basta para ajudar o seu próximo.
 Às vezes o que fazemos não é o bastante para ajudar, mas no momento foi o que pude 
fazer.
 Como moradora do bairro, eu e outras pessoas nos mobilizamos para fazer arrecadação 
de alimentos, leite, roupas, tudo que uma família com nove filhos, somente o pai trabalhando 
possa precisar. Era uma família muito carente, mas uma família especial. Foi uma mobilização 
comovente, lembro que conseguimos arrecadar muitas coisas, sei também que não devemos dar 
o peixe e sim pescar. Graças a Deus essa família aprendeu muito.
 Minha esperança é que tenhamos um futuro melhor que as pessoas possam se amar e 
respeitar umas as outras e que tenhamos Deus no coração. Tenho a esperança de um futuro sem 
violência, sem drogas e sem desigualdade social. Peço a Deus que abençoe e ilumine a todas as 
mulheres e homens da paz, que continue lutando para um mundo melhor.

ELIANA CORRÊA

CARTA 11
 Venho por meio de este testemunho contar o que vivi no Projeto Mulheres da Paz.
 Meu nome é Marinalva de Sousa Pereira, tenho 51 anos. Minha família é composta de: 
esposo de 70 anos, quatro filhos, sendo o mais velho com 33 anos, o do meio com 30 anos e o 
casal de gêmeos com 26 anos. Tenho quatro netos; dois meninos com 9 e 3 anos e duas meninas 
com 8 e 7 anos.
 Moro no município de São José com minha família há 29 anos. Meu endereço é no 
Guatupê II Jardim Pindorama. Minha comunidade é uma região muito pobre. Mas com jovens 
muito talentosos esperando uma oportunidade para fazerem conhecidos seus Dons. Eles de-
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sejam compartilhar seus talentos com sua comunidade para fazerem dela um lugar mais humano 
e menos violento, em que eles e seus familiares trilhem o Caminho do Bem e criem relaciona-
mentos saudáveis.
 Através do Projeto PROTEJO, tive o privilegio de criar vínculos com os Jovens da comun-
idade tendo assim a oportunidade de saber quais são seus anseios. Seus familiares me receberam 
com muito carinho e atenção. Este projeto é uma necessidade em nosso Bairro (Guatupê e Borda 
do Campo). Porque o mesmo visa dar suporte para os jovens que vivem nestas áreas de conflitos.
 Mas a prioridade desse Projeto é ensinar para os jovens, valores. Fazendo eles se verem 
como um ser moral. Isto é, um ser que pensa, sente e escolhe. Fazendo-os entenderem que o ser 
é mais importante que o ter.
 Embora eles e nós vivêssemos numa sociedade capitalista, os valores do ser moral não 
pode ser anulado. Sei que essa imagem está meio ofuscada. Mas Projetos como Mulheres da Paz 
e PROTEJO podem resgatar esse brilho do ser moral. Para construir uma sociedade mais fraterna 
e com menos violência. Isso pode ser possível porque esse Projeto tem trabalhado o relaciona-
mento saudável tais como amor, compromisso, transparência, sigilo e respeito...
 Como Mulher da Paz, eu me doei para fazer o meu melhor. Sei que o meu melhor pode 
não corresponder às perspectivas das pessoas, mas eu tentei. Sou muito agradecida a Deus e a 
Equipe Multidisciplinar que tiveram comigo muito carinho e dedicação para me ensinar muitas 
coisas, em forma de valores como: compromisso, respeito, discrição e amabilidade. Esses são al-
guns valores que ajudam a ter um relacionamento saudável.
 No PROTEJO eu tive a oportunidade de entrar em contato com os jovens e ter com eles 
uma amizade mais profunda. Aconteceram tantas situações que marcaram a minha vida para 
sempre. Mas uma será inesquecível;
 Uma jovem que tem algumas deficiências, entre elas na perna esquerda. Fui ir com ela 
ao hospital. Ela havia quebrado a prótese da perna e através da Equipe do PROTEJO que se em-
penharam ao máximo esse problema de saúde foi resolvido dessa jovem de 17 anos. Meu 
filho mais velho e minha nora nos levaram de carro. Abraçamo-nos e foi muito emocionante. 
Olhei para ela tão pequenina que mais parece uma boneca de porcelana. Mais é só por fora, 
porque por dentro é forte e amorosa. Choramos sim, porque nos duas sabíamos o quanto 
aquele dia era importante para nós e para a jovem, que estava tirando as medidas de sua 
nova prótese.
 Será diferente porque será de uma composição de amor e união. No Projeto Mul-
heres da Paz aconteceu um fato marcante também. Tem um homem da Paz, o pedagogo 
M. Ele foi para mim um grande estrategista, penso que até superou o Mestre Napoleão 
Bonaparte. Napoleão lutou com armas bélicas, mas ele com as armas da reconciliação que é 
a paz.
 Eu tenho esperança que esses projetos mudaram e vão continuar mudando as comu-
nidades de São José dos Pinhais para sempre. Porque essas pessoas que fizeram os mesmos são 
pessoas iluminadas por Deus. Por serem projetos tão abrangentes, que visam o bem das pessoas 
e principalmente dos nossos jovens. Como diz o caro prefeito: mudar é preciso. União e Paz.

MARI PEREIRA
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Mulheres da Paz em Formação Continuada

CARTA 12
 Eu sou Rosângela Alves Pereira. Tenho 37 anos, sou natural do Rio Grande do Sul e estou 
aqui em São José dos Pinhais há 22 anos. Tenho 2 filhos, sou casada e participo na minha comu-
nidade, sou coordenadora na Pastoral da Criança, sou presidente da associação de moradores da 
Vila Paraíso e Vila Guarani, sou mulher da Paz, canto no coral da igreja, participo da liturgia, sou 
vencedora e feliz.
 Como mulher da Paz, aprendi muito sobre direitos e deveres da sociedade. Com o inicio 
do Projeto Mulheres da Paz me senti em obrigação de ajudar a minha comunidade, comecei a 
conhecer as famílias e a realidade de cada pessoa que a habitava, percebo que posso ajudar as 
pessoas mostrando-lhes que a vida não gira em torno do dinheiro e sim em torno da sabedoria 
e cultura de cada pessoa, percebi que precisamos ser mais humanos e orientar as pessoas para 
o caminho do bem, mostrar-lhe que existe uma rede que eles podem contar, quando estão em 
apuros.
 Por isso o Projeto Mulheres da Paz é muito importante para a sociedade de São José dos 
Pinhais.

ROSÂNGELA ALVES PEREIRA

CARTA 13
 Eu, Ilza venho por meio desta, contar um pouco sobre mim. Sou casada, mãe de dois 
filhos e uma filha: Luciana, Luciano e Ilzamar, hoje todos casados Graças a Deus. Sinto-me muito 
feliz em participar do Projeto Mulheres da Paz. Foi importante conhecer através do projeto, os 
direitos que temos e ajudar no desenvolvimento dos jovens da nossa comunidade.
 Para mim foi inesquecível o dia que fui visitar a sala de aula do PROTEJO, onde pude 
observar o interesse daqueles jovens que eu havia encaminhado, como foi emocionante vê-los 
empenhados em aprender e conhecer as peças do computador que eles estavam estudando.
 Foi também para mim uma alegria muito grande por me sentir mais valorizada e desco-
brir o meu potencial que eu nem sabia que tinha de poder levar às famílias e aos jovens vários 
conhecimentos dos seus direitos e deveres na sociedade.
Minha esperança é de poder continuar mesmo que seja em outros projetos que certamente vão 
surgir. Agradeço pela oportunidade.

ILZA SENNA SOARES
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CARTA 14
 Uma mulher batalhadora, representando uma comunidade de gente simples, humilde 
e muito sofrida. É muito triste ver tanto descaso.
 É tão triste ao ver os nossos jovens sendo mortos por tantos traficantes que sem pena 
acabam com os sonhos do seu país.
 O que eu fiz, pergunto a Deus que ele tem uma resposta: Dê socorro e os ajude. Leve 
mais paz e conforto, e tente ser mais humana e acolher junto a sociedade. Mulheres da Paz foi 
uma resposta que nos apóia de todo coração. Sem discriminar cor e raça. Obrigada grande Deus 
pelo seu amor e por tudo que somos e pelo Projeto Mulheres da Paz.

SÔNIA

Mulheres da Paz apresentando 
o Projeto

Construção da bandeira do Projeto 
Mulheres da Paz - SJP

CARTA 15
 Olá meu nome é Laudiane de L. Vasconcelos, tenho 38 anos, mãe de 5 filhos com muito 
orgulho.
 Antes de entrar no Projeto Mulheres da Paz eu achava que minha vida era cheia de 
problemas, mas depois percebi não existem, mas sim obstáculos e se lutarmos com fé e coragem 
estes obstáculos podem ser vencidos, assim como estou vencendo os meus, às vezes a gente 
chora de barriga cheia e não percebemos que existem pessoas que passam por obstáculos bem 
mais difíceis que os nossos.
 Minha expectativa é que nossos jovens percebam que estes obstáculos em suas vidas 
também possam ser vencidos. O meu maior sonho é que um dia possamos ter um mundo sem 
desigualdades e que todos possamos viver num mundo cheio de paz, amor e harmonia entre os 
povos. Enquanto pudermos lutaremos para que este sonho se torne realidade e a esperança de 
um mundo melhor.

LAUDIANE DE L. VASCONCELOS
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CARTA16
 Eu sou Maria Aparecida de Oliveira, moro em São José dos Pinhais no Nemari III. Minha 
história especial foi quando eu consegui construir minha casa com as coisas dentro dela. Casei, 
comprei um carro e foi muito especial para mim. Mas sentia que faltava algo em minha vida. 
Ganhei o Projeto Mulheres da Paz. Hoje tenho a esperança de dar uma vida melhor para minha 
família e meus filhos e minha comunidade.

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

CARTA 17
 Chamo-me Sirlei V. Vou falar sobre a minha vida. Tenho três filhos, sou casada faz vinte 
e três anos, sou muito feliz com o meu marido e meus filhos. Ele ajuda muito. A comunidade 
precisa de segurança e das Mulheres da Paz. Para ajudar aos jovens.
 Uma historia inesquecível foi quando fui embora para o Paraguai e larguei tudo o que 
tinha a minha mãe não me deixou levar a minha filha que tinha 6 meses, nem a minha roupa, 
parti somente com a roupa que carregava. Trabalhei colhendo algodão, fiquei morando nove 
anos no Paraguai, voltei moro em Curitiba e aqui estou, com mais 2 filhos. Eu amo a família.
 Ajudo meu bairro quando eles precisam, encaminhei os jovens para fazerem o curso no 
PROTEJO para saírem das ruas e ser alguém na vida. Minha esperança é de que os jovens con-
sigam alcançar seus sonhos como eu tenho alcançado os meus.

SIRLEI V.

Participação das Mulheres da Paz no 4º encontro 
NOS PODEMOS PARANÁ
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CARTA 18
 Falar quem sou ditar características não é algo fácil, mas descreverei um pouco sobre 
mim. Chamo-me Luciana faço parte do projeto Mulheres da Paz, sou casada e tenho três filhos, 
vivo no Borda do Campo há aproximadamente 27 anos, me recordo deste o inicio da comuni-
dade que era desprovida de atenção governamental. E hoje se tornou uma região incrivelmente 
agradável, ruas, comércio e órgão públicos à nossa disposição. Minhas vitórias neste projeto 
têm se resumido em orientar a população jovem, principalmente para que eles não entrem no 
mundo do crime e das drogas e venham a ter oportunidades de algo melhor.
 Algo que sempre me lembro são das reuniões que tenho no projeto e de uma                 
maravilhosa peça de teatro que realizamos no Parque da Fonte. Por fim, almejo que os ideais do 
Projeto se concretizem e continuem a ajudar jovens e adultos.

LUCIANA ARAÚJO BERTOTI

CARTA 19
 Tenho 50 anos, mãe de quatro filhos, três meninos e uma menina, hoje com 30 anos um 
menino com 25 e o outro com 11 infelizmente uns dos meninos que hoje estaria com 27 anos já 
está com Deus. Sou casada há 30 anos, meu marido graças a Deus apoia e gosta dos projetos que 
participo.
 Sou coordenadora, líder, brinquedista e capacitadora da pastoral da criança, trabalho 
na comunidade gosto muito de ajudar as pessoas, amo estar com as crianças que acompanho. 
Também estou no projeto Mulheres da Paz e PROTEJO, pois acredito que a mulher pode mudar 
o mundo com seu carinho, amor e sensibilidade. Este é o projeto que o povo precisa paz nas famí-
lias, nas comunidades, junto com a pastoral da criança, espero serem paz e luz de Deus nas vidas 
das pessoas. A comunidade é pobre e não tem muito recurso nem lazer, os jovens e as crianças 
não têm muito que fazer só ir à escola, ou no dia da Celebração da Vida da pastoral da criança, 
que sempre é uma festa para as crianças e mães. Preocupo-me muito com os jovens, perto da 
minha casa tem vários jovens que não possuem trabalho fixo. São auxiliares de pedreiro, fica a 
noite toda bebendo e fazendo bagunça nas ruas.
 Fico muito preocupada por isso falei com eles sobre o PROTEJO, fiz o encaminhamento 
de alguns jovens expliquei o que era o projeto e os benefícios com eles. Com os pais sempre 
converso, aconselho e aproveito para evangelizar. Percebi que eles gostam quando nós nos preo-
cupamos com eles. Falo sempre de Deus, sinto orgulho do que faço, tenho esperança e respeito 
dos jovens com a nossa ajuda e os projetos Mulheres da Paz e PROTEJO tudo vai ser melhor, um 
mundo melhor.

DALVA FARIAS DE SOUZA

CARTA 20
 Chamo-me Denise Aparecida Corrêa de Lima; 33 anos, casada, tenho uma filha com 
três anos. Resido em São José dos Pinhais há mais ou menos 20 anos. O numero de habitantes 
do município cresceu com a chegada das indústrias automotivas (montadoras) e juntamente a 
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criminalidade e a violência. Sempre tive preocupação em ajudar o próximo e o dia em que fazia 
uma analise pessoal do aumento da violência no município me deparei com o cartaz: Faça parte 
do Projeto Mulheres da Paz. Este Projeto ampliou o meu conhecimento, fortaleceu-me como ser 
humano me mostrou de que maneira posso contribuir para que a sociedade no futuro se torne 
mais justa, humana e tranquila. Atuar como uma mulher semeadora da paz, não é nenhum sac-
rifício, ao contrario, saber que posso fazer algo para ajudar o próximo a mudar a sua realidade 
me traz uma satisfação imensa e apenas exige um pouco de dedicação, tempo e paciência com 
as adversidades que surgem sem imediata solução. Há situações que se resolvem apenas com 
orientação, motivação, enquanto outras mais complexas exigem o acompanhamento e o auxilio 
da rede social do município.
 Houve uma situação em que me chamou a atenção pela sua simplicidade de resolvê-la; 
a mãe de um jovem relatou-me que seu filho havia sido expulso do colégio após ter sido agredido 
verbalmente e fisicamente pela responsável da instituição, a mãe ficou tão desorientada que não 
conseguia enxergar nenhuma solução. Após motivá-la e orientá-la deixando bem claro que é di-
reito do seu filho frequentar a escola, tomou coragem e procurou a instituição argumentando se 
esta era a última posição da instituição e se a caso fosse iria procurar a secretaria de educação do 
município. Conclusão o seu filho está novamente fazendo uso do seu direito a “educação”, que é 
garantido por lei (ECA).
 Espero daqui algum tempo poder colher os frutos bons destas e de outras sementes 
plantadas, tendo como resultado uma comunidade mais justa, digna, pacificadora; mas para isto 
acontecer é necessário deixarmos de lado o egoísmo e fortalecer o bem comum valorizando, re-
speitando o próximo. Fazendo pelo semelhante o que gostaríamos que fizessem por nós, porque 
isto só resultará em um futuro melhor do que os dias atuais como herança para todos.

DENISE APARECIDA CORRÊA DE LIMA

Atividades de Natal com os Jovens do PROTEJO
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CARTA 21
 Sou Lucinéia Maria Guedes, tenho 34 anos, sou natural do município de Sapopema 
no estado do Paraná. Trabalho como autônoma e estou morando no município de São José dos 
Pinhais do Jardim Ipê desde 2001. Foi através do Projeto que fiquei conhecida na comunidade e 
comecei a entender as dificuldades encontradas pelos jovens do bairro.
 Entre as visitas às famílias, conheci vários jovens, mas um me chamou a atenção em 
especial. Seu nome é Leandro, um rapaz muito inteligente e capaz, mas sem nenhum objetivo na 
vida.  Após muitas conversas no sentido de orientá-lo e até mesmo conquistar a sua confiança, 
consegui que participasse do Projeto. Assim que deparou com outros jovens e conheceu as pes-
soas, ruas, dificuldades, com problemas bem piores que os seus, mas que ali estavam conseguindo 
vencer. Leandro voltou para o colégio e começou a frequentar aulas de informática no PROTEJO. 
 Hoje, Leandro é motivado de orgulho para seus pais e um exemplo de superação para 
todos os jovens da comunidade. E diante deste e de outros casos parecidos que fico cada vez mais 
feliz em poder participar através do Projeto na melhoria da vida dos jovens da minha comuni-
dade.

LUCINÉIA MARIA GUEDES

CARTA 22
 Olá, meu nome é Valdete Monteiro dos Santos, sou casada há 20 anos com João Val-
deir dos Santos, tenho 2 filhas Evelyn com 17 anos e Ellen com 8 anos. Eu e meu esposo somos 
pastores evangélicos há 14 anos. Sou uma mulher que ama ajudar as pessoas e trabalhar em prol 
daqueles menos favorecidos. Sou formada no Magistério, onde atuei como professora por 16 
anos.
 Quando surgiu o projeto Mulheres da Paz fiquei muito feliz, pois vi a oportunidade de 
poder alcançar outras pessoas que mais tarde eu iria conhecer. Há muitos anos que já faço o tra-
balho de “mulher da paz”, pois o meu trabalho como pastora está diretamente ligado às pessoas 
as quais presto ajuda espiritual e aconselhamentos.
 Moro no bairro Guatupê há 4 anos, gosto muito de morar aqui, é um bairro pobre e 
violento, mas apesar disso gosto muito de viver aqui. Estou fazendo a minha parte, procuro dar o 
meu melhor para que a minha comunidade sinta-se favorecida.
 Uma história que me marcou muito dentro do projeto Mulheres da Paz foi poder me-
diar uma situação entre a direção de uma escola e uma família, com a ajuda da equipe multidis-
ciplinar conseguimos fazer com que as crianças voltassem à escola, ainda que em outro colégio, 
mas estão estudando. Outra historia que me marcou foi com alguns jovens do PROTEJO que 
deram seus depoimentos. Elas, meninas, já com seus filhos no colo, chorando e falando que se 
sentiam valorizadas e amadas porque alguém investiu nelas e alem de estar no processo de for-
mação ganhando bolsa auxilio, ainda podem levar seus filhos junto com elas. Senti-me realizada 
por poder ter cadastrado e ver que eles estão realizados no projeto, felizes e com muitas expecta-
tivas.
 Sou muito grata pela equipe multidisciplinar, pois são profissionais muito competentes 
e amorosos e se preocupam com o bem estar das pessoas. Esses profissionais deram o seu melhor 
para que esse projeto fosse um sucesso.
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 Minha maior esperança é que esse projeto possa ser realizado até o fim e que venham 
muitos outros projetos para resgatarmos nossos jovens das drogas e da violência. Espero também 
que o Senhor Prefeito e as autoridades do município possam dar continuidade ao nosso trabalho 
de Mulheres da Paz, pois acredito que através desses projetos e do investimento do município 
vamos ter uma sociedade menos violenta e mais digna. Nossos jovens vão se sentir amados e 
valorizados e consequentemente menos violentos e com isso nossa sociedade será favorecida.

VALDETE MONTEIRO DOS SANTOS

Mulheres da Paz em atividades na 
comunidade – Dia da Criança

Ações de divulgação do 
Projeto na Comunidade

CARTA 23
            Eu sou uma mulher que já sofreu e já sorriu, pois a vida sempre se renova e às vezes os 
erros do passado nos ajudam a viver e aprender para nosso futuro. Pois sendo uma mulher da paz 
poderei ser bem mais que uma dona de casa que escuta sobre a violência lá fora e é amedrontada 
pela falta de segurança, sei que posso fazer a diferença na comunidade em que estou que nesse 
momento está oprimida que quer evoluir e poder crescer sem medo, com mais benefícios para 
todos, nesses momentos marcantes que temos todos os dias, lembrei que duas mulheres me per-
guntavam: “será que nos podíamos se reunir e fazer uma chapa para a presidência da associação 
do bairro”, aí eu disse: é claro, quando estamos cansados de reclamar e ninguém nos ouve, temos 
que lutar pelos nossos direitos para o bem comum, agora elas vão se tornar lideres do que por 
muito tempo deixaram de acreditar no progresso e na paz. 
            Desejo tudo de bom para elas, disseram que eu fui uma influência para elas, mas na ver-
dade eu aprendo todos os dias com elas, no que é capaz para poder mudar o mundo em que 
vivemos. Fiz muitos amigos nessa estrada que foi o projeto, pode ter conhecimento e hoje tudo 
que aprendi tanto passar para as pessoas e principalmente para os jovens que conheço. 
 Minha esperança é que esses jovens cresçam e fortaleçam a nossa nova sociedade que estamos 
tentando mudar e que eles sejam espelhos daqueles que ainda estão por vir, são meus votos.

INDIANA DA S. CRUZ
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CARTA 24
 Muita historia para contar. Meu nome é Rosangela Weber de O., tenho 37 anos sou 
casada há doze anos e namoramos por dez anos, temos dois filhos de oito e quatro anos. Moro 
no Jardim Ipê, São José dos Pinhais, Paraná desde 1998.
 O lugar onde moro cresceu muito desde que estive aqui era só mato e chácaras, uma 
casa aqui e outra ali, e hoje é uma cidade. Vi amigos crescerem e irem para o caminho errado, 
morreu por causa de brigas, drogas e nada era feito não entendia porque aconteciam essas coisas.
 Agora com esse projeto Mulheres da Paz, vejo uma luz no fim do túnel, eu que era 
só minha vida, minha casa, comecei a conhecer melhor minha comunidade e entender certas 
dificuldades e diferenças que eu achava que não existiam. Passei a conhecer nossos jovens e a en-
tender certas necessidades que eles têm principalmente quanto à ocupação, jovens tem que ter 
o que fazer depois da escola, já dizia o velho ditado “cabeça vazio oficina do diabo” e é isso uma 
das coisas que está acontecendo com nossos jovens.
 Através do projeto Mulheres da Paz e do PROTEJO estamos ocupando e dando infor-
mações que muitas vezes em casa eles não têm, só assim podem ter esperança para um futuro 
melhor.
 Assim como esses jovens tenho a esperança de que meus filhos quando chegarem à 
adolescência tenha um futuro com ocupações e conhecimento, esporte e atividades extracur-
riculares. O projeto Mulheres da Paz veio para mudar nossas vidas.

ROSANGELA WEBER 

CARTA 25
 Sou Suzana, tenho 53 anos, nasci no Rio Grande do Sul, hoje moro no Paraná. Já viajei 
bastante, conheci vários estados. Casei com um paranaense, mesmo só na igreja. Tenho 3 filhos, 
dois meninos e uma menina, todos casados. Um foi morar a namorada, tentei fazer com que case, 
mas não quer e, não concordo com isso. Hoje sou mãe e avó, tenho 3 netas e 1 neto, são minhas 
princesas e um príncipe. Eu e meu marido somos uma família feliz, graças a Deus.
 Sempre fui criticada por não deixar meus filhos na rua. Era da escola pra casa e pra 
igreja, pois somos católicos.
 Vou falar o que faço na minha comunidade. Ajudo nas festas de Nossa Senhora da Paz 
na igreja, sou líder da Pastoral da Criança e ajudo como apoio, pois moro na Borda do Campo há 
24 anos. Gosto do meu bairro, da minha casa e do meu aconchego, meu lar abençoado por Deus, 
também faço parte do grupo da terceira idade, junto com Dona Paulina, somos 40 mulheres, 
chama-se Grupo Rainha da Paz. No Borda, também faço parte das Mulheres da Paz de São José 
dos Pinhais – PR. Sou “tia” da Pastoral da Criança e de 8 jovens das Mulheres da Paz. Estou muito 
feliz de fazer parte da vida de alguém como Mulher da Paz, faço minhas visitas domiciliares, con-
verso com o jovem, sua mãe, seu pai, enfim, estamos juntos. Tenho um jovem meio rebelde, mas 
juntos chegamos lá. Gosto muito do que faço como Mulher da Paz. 
Beijos a todas e um abraço para a coordenação.

SUZANA



74

Mulheres da Paz em atividade no 
Parque da Fonte - SJP

Teatro das Mulheres da Paz

CARTA 26
 Eu sou Marcia Rosa, moro na comunidade do Borda do Campo em São José dos Pinhais, 
e tenho uma história inesquecível para contar. 
 Em meu bairro havia um jovem conhecido por “raspinha”, com seus 17 anos ele já era 
temido pelos moradores. Raspinha usava todo tipo de drogas, roubava e era violento também. 
Sua família já tinha desistido, pois o garoto era terrível. Eu como mulher da paz, vi a rede fun-
cionar! Cercaram o rapaz de varias formas e através da igreja e do rap, raspinha transformou-se 
em RAFAEL.
 Saiu das ruas, das drogas e até gravou um CD de rap. É uma nova pessoa agora.  Eu influ-
enciei diretamente Rafael em várias ocasiões com conselhos e apoio. Minha esperança é que ele 
seja um homem de sucesso e que o CD estoure mundo todo, e com isso alcance outros meninos 
e meninas causando transformação nesse mundo carente de PAZ.

MARCIA ROSA

CARTA 27
 Eu Marli de Lima Teixeira, casada com Edson, mãe de cinco filhos Priscila, André, Gés-
sica, Elizeu e Edson. Tenho 45 anos, sou evangélica, fiz faculdade de técnico em produção indus-
trial. Fiz também minha carteira de motorista, curso de pizzaiolo, doces e salgados, participei do 
2º work shopping de secretariado executivo e curso de educação fiscal. Fazem seis anos e meio 
que trabalho em uma chácara para eventos onde também resido, assim foi possível fazer mais 
cursos. Há dez anos cuido de meu primo Agostinho que é deficiente físico e mental e estuda na 
APAE. Sou muito conhecida em minha comunidade. Sempre fui atuante, ajudando todos aqueles 
que me procuraram independente de religião ou raça. Moro desde 1985 na comunidade. Quando 
vim morar no borda do campo tinha apenas cinco casas, o ônibus passava para levar o pessoal 
de manha e voltava à tarde. Depois foi crescendo, mas o crescimento maior foi depois de instalar 
uma fábrica no bairro. Vieram pessoas de toda parte e com isso o crescimento aumentou bas-
tante, mas junto com o crescimento vieram os problemas: vandalismo, drogas e mortes.
 O que me deixou mais preocupada foi saber que jovens que eu conhecia e peguei no 
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colo, estava se desviando para outros caminhos, que não eram os caminhos do bem. Tomei uma 
decisão quando me convidaram para participar do projeto Mulheres da Paz, seria uma maneira 
de poder ajudar aos jovens.
 Conheço um rapaz que nasceu e cresceu no bairro, mas quando chegou a idade de 
12 anos, conheceu pessoas que começaram a convidá-lo para ir às baladas e outros lugares. 
Os pais tentaram de tudo pra que ele não se tornasse um viciado, mas nada adiantou, e ele con-
tinuava a sair e desrespeitar os pais, consumir e vender todo tipo de drogas. Um dia esse rapaz 
foi roubar e acabou sendo preso. Ficou preso por quase um ano. Durante esse período em que 
esteve disse que se arrependeu do que fazia e fez um propósito de largar a vida que levava para se 
tornar evangélico se Deus ajudasse que antes de um ano ele fosse solto e assim aconteceu. Só que 
depois de ser solto se esqueceu do propósito, voltando ao que era antes. Eu e meu marido fomos 
fazer várias visitas para ele. Vimos ele viver situações de overdose, delírios e até loucura seguida 
agressões para com a família, a qual procurava ajudar para tratá-lo. Ele tem melhorado, mas com 
algumas recaídas, e em uma dessas recaída ele agrediu sua mãe e até tentando matá-la com uma 
faca certa vez. Após isso ele voltou a realidade e viu que o que estava fazendo só o levaria a morte. 
Tornou-se então religioso junto com seus pais e está muito feliz viajando para conhecer lugares 
novos, fazendo novas amizades.
 No projeto Mulheres da Paz, tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. 
Muitas colegas do projeto e do grupo multidisciplinar que foram excelentes, ensinando muitas 
coisas novas que enriqueceram meu conhecimento. Agora posso dizer que estou preparada para 
atuar junto dos jovens. Minha esperança é que um dia possa passar esse conhecimento adquirido 
para outras pessoas, para que ajudem neste trabalho que sei que será longo, difícil e penoso, mas 
com ajuda de todos teremos mais força para realizá-lo.
 A união faz a força. Que Deus ajude dando força, alegria, conhecimento, inteligência e 
sabedoria pra podermos lutar e vencer esta batalha.

MARLI DE LIMA TEIXEIRA

Mulheres da Paz no evento A Vez e a Voz da Paz em São José dos Pinhais
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CARTA 28 
 Quem sou eu? Mãe, esposa, profissional de saúde e voluntaria quando solicitada. Tenho 
03 filhos e 01 neta, o meu perfil e de gente sempre alegre! Um fato inesquecível: quando realizei o 
meu lado maternal!
 Trabalho no projeto: identifico as dificuldades na comunidade como:falta escola,difícil 
acesso a saúde,falta projetos para jovens,adolescentes e crianças!
historia inesquecível: realizamos uma ação social aonde conseguimos participação da comuni-
dade, angariando doações para realização do mesmo. Houve parcerias da secretarias de agricul-
tura, trabalho, segurança, saúde e de esporte e lazer. Divulgamos o projeto da mulher da paz 
e houve satisfação da comunidade Esperança: estar contribuindo com a comunidade trazendo 
projetos para a saúde e educação fazendo parcerias com autoridades governamental e não gov-
ernamental

TANIA APARECIDA DE LIMA

CARTA 29
 Costuma-se referir-se ao período da terceira idade como “Feliz Idade”.
 Realmente é como me sinto, estando nesta faixa etária, pois, após enfrentar toda uma 
vida dura criando uma família sozinha, sem ter experiencia nenhuma desta célula que é o início 
de todo o ser humano, vindo de orfanatos, desde a mais tensa idade passado por 3 orfanatos, 
2 no Rio de Janeiro onde nasci e de lá trazida para o Paraná, Curitiba, onde esta entidade era 
formada por lideres estrangeiros, alemães, russos, americanos e canadenses oriundos de situação 
de guerra, comunismo e outros momentos que me são desconhecidos tinham comportamentos 
duros, cruéis até, em relação a tratamento com crianças. O preconceito racial foi muito forte, pois 
sou de etnia negra, como algumas outras crianças ali internadas.
“Lar das crianças” chamava-se este colégio que por ser missão evangélica, valores morais, espiri-
tuais, intelectuais e outros, todos prioritários, nos foram passados; menos o emocional pois afeto 
que se recebe em uma família não nos foi dado.
 Crescendo assim e acreditando nos seus valores e em idade de casar me casaram com 
um indivíduo, que por frequentar a igreja, sem o conhecessem a fundo, o ligaram a minha vida o 
slogan: “casar para não pecar” quando eu nem sabia o que eles queriam dizer com isso.
Resumindo, dá para imaginar que minha vida não foi um mar de rosas, principalmente quando 
largada neste casamento fui voltando condutas as quais eu estava acostumada.
 Vícios, desonestidades, jogatinas, mau caráter, enfim nada daquele modelo de ser hu-
mano, ao final eu estava acostumada.
 Os filhos foram vindos, a cada gravides eu era abandonada.
 Por ordem do pastor da igreja eu devia “perdoar o irmão” e seguir em frente.
 Quando este indivíduo, veio me propor, já antecipadamente com um casal americano, 
missionários com os quais eu havia sido criado, o coloquei para fora da minha vida definidam-
ente, por isso sendo marginalizada, tiraram até meu nome como membro da igreja. Passei maus 
pedaços para criar meus filhos, entretanto os valores que ali foram passados valeram e os tenho 
idôneos, honestos, trabalhadores os quatro funcionários públicos exercendo cargas de chefia e 
liderança.



77A VEZ E A VOZ DA PAZ
PROJETO MULHERES DA PAZ DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

 Hoje posso realmente curtir uma vida de paz, felicidade principalmente pelo fato de 
participante do grupo de um projeto chamado “Mulheres da Paz”, posso passar valores a jovens 
adolescentes.
 Valores estes que agregar de me terem sidos passados de uma maneira dura e impessoal, 
eu acredito; e através deste movimento das “Mulheres da Paz”, batalhássemos para melhorar a 
nossa comunidade de São José dos Pinhais, orientando jovens a respeito de vícios, más compan-
hias, direção errada de vida, fuga de escolas, desemprego, etc.
 Agradeço a coordenação das Mulheres da Paz, por terem me escolhido pois o que apre-
ndeu de bom, como teatro, musica e outros dons que me foram implantados, estou tendo opor-
tunidade de passar para o grupo e juntos passarmos para a nossa sociedade jovem.
 Falando em teatro, inspirada pelos meus bons tempos, uns orfanatos do Rio de Janeiro, e 
pensando constantemente nos problemas dos jovens atualmente uma linda cantiga de roda, que 
contávamos inocentes, me fez ver que cada sentença da canção, falava de problemas que podem 
enfrentar. Passei para o papel, ligando cada frase, a condições que uma garota possa passar, com 
soluções para tirá-la dessa triste situação.
 “Apareceu a Margarida” é o nome. E de acaso, com a opinião do Prefeito Ivan Rodrigues 
de São José dos Pinhais, cidade sede do projeto que declara em uma reportagem de jornal do 
município, quando de 1° apresentação.
 “A peça adaptada pela Mulheres da Paz, M° Aparecida Gonçalves Cerqueira, retrata a 
realidade no âmbito da Segurança Pública nas comunidades que representam .Ela mostra um 
muro a ser transposto para ver a Margarida, flor que simboliza paz. Este muro é feito de pedras 
representadas por balões identificados como medo, insegurança, drogas, violência, corrupção, 
crimes, analfabetismo, incredibilidade, desqualificação, desrespeito, injustiça e diversas outras de-
nominações que bloqueiam a ascensão do bem e de paz”. As demais flores, representadas pelas 
mulheres revelam o desejo de ver a Margarida e convidam os cavalheiros pessoas da plateia a tirar 
uma pedra do muro escolhendo um balão “problema” para estourar.
 Acrescenta o prefeito Ivan Rodrigues: “Todas as palavras que cimentam este muro são 
criticas e precisam ser removidos. No entanto o medo, acho que é a mais critica de todos. Pois é 
esse sentimento que impede até mesmo as pessoas de bem, de agir por se e pela sociedade”
Pretendemos através da guarda municipal, apresentar este ano a peça escolas do município de 
São José dos Pinhais. Tchau!!!

DONA CIDA

CARTA 29
 Meu nome é Eli. Tenho 50 anos, casada a 30 anos, seis filhos, moradora há 17 anos no 
Jardim Alegria no município de São José dos Pinhais. Nunca tive diferença alguma com minha 
comunidade, participo de vários grupos de orações, artesanato e outros. Gosto de estar com 
eles trocando experiências. Muitas histórias inesquecíveis, a maioria com final feliz. Uma delas foi 
conseguir que a família de um menino usuário de drogas aceitasse primeiramente ele. Levando 
ele várias vezes em sua casa, e eles não recebiam, chegando até nos xingar e humilhar, eu voltava 
pra minha casa e o jovem para a rua.  Estivemos varias vezes durante 3 anos, foi uma luta, até que 
um dia o pai do jovem disse que se eu conseguisse um tratamento para ele então ele iria visitá-lo 
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e cuidar dele, e assim foi feito, eu consengui o tratamento e o pai cumpriu sua palavra.
 Tive a experiencia de criar sete filhos em extrema pobreza e em área de risco, seis filhos 
biológico e um de coração. Educar para trilhar o caminho do bem. Não há caminho de paz, a paz 
é o caminho.

MARIA ELI MENDES

CARTA 30
 Vou contar minhas aventuras como mulher da Paz
 Oi. Eu sou a Adriana de Jesus Oliveira, uma mulher da Paz.
 Eu vivo na comunidade do Borda do Campo há 28 anos, desde quando eu era criança, e 
até hoje moro no mesmo lugar onde vivemos. Não tínhamos nada, somente a escuridão da  noite. 
A casa é de meus pais mas moro junto com meus seis filhos e meu marido. Tenho um marido 
abençoado, que quando apareceu a oportunidade de me inscrever no projeto  Mulheres da Paz 
me deu a maior força.
 Tenho que quero compartilhar, é a de uma menina que cresceu junto comigo e que 
quando eu entrei no projeto ela me pediu ajuda. Eu falei para ela sobre o  PROTEJO e ela com 
muito custo aceitou  a entrar no projeto, hoje está trabalhando até voltar o projeto.
 Foram tantas coisas que fiz que fica difícil de lembrar de todas, mas lembro da minha 
insistência para os jovens entrarem no PROTEJO que acabavam aceitando, hoje me agradecem 
pela minha teimosia.
 Minha esperança é que o PROTEJO volte logo e que tenhamos muita força para ajudar 
nossos jovens a não voltarem para as ruas e para ajudá-los nessa longa jornada da vida deles. Que 
Deus sempre acompanhe-nos aonde formos.
  Passar tantas coisas, tudo para ajudar aos jovens a saírem das ruas, fazer com que eles 
entendam que a vida deles vale ouro. Vamos vencer o mal que rodeia nossos jovens. Deus ilumine 
todos nós.

ADRIANA JESUS OLIVEIRA

CARTA 31
 Entrei no projeto mulheres da paz com o intuito de ajudar jovens e adolescentes, mas 
não sabia que com isso ira ter tantas experiências de vida, aprendi muito com o projeto, como por 
exemplo que quando ficamos preocupados com os nossos problemas que  tem muitas pessoas 
com problemas muitos piores que os nossos e que tem muitas pessoas com problemas muitos 
piores que os nossos e que de alguma certa forma podemos ajudar ao próximo, e com a ajuda da 
sociedade e com a colaboração da mulheres da paz podemos (sim) mudar nossos jovens para um 
futuro melhor é difícil mas não impossível.

JANALINE MEDEIROS
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 O texto abaixo, foi utilizado no evento dia 11 de fevereiro de 2012 no parque São José 
no Município de São José dos Pinhais. Denominado “A vez e a Voz da Paz”, foram realizadas ativi-
dades de esporte, lazer, cultura, música e comunicação popular. Com o objetivo de sensibilizar 
a comunidade para a promoção da paz. Nas palavras da Mulher da Paz Marinalva, o dizer e o 
pensar de muitas mulheres.

 Hoje é um dia especial para todas as MULHERES DA PAZ, tanto para o Guatupê quanto 
para o Borda do Campo. Estamos quase terminando o Projeto de uma forma teórica. Mais con-
tinuará de uma forma prática e mais abrangente nas redes sociais das nossas comunidades. Essas 
atuações foram muito importantes porque fortalecemos as redes que muitas pessoas não sabiam 
que existia e nem que se integravam entre si. E assim, por falta de informação não se beneficiavam 
das mesmas. Mulheres da Paz construindo o jardim na sede dos Projeto PRONASCI. Muitas vezes 
até levamos as pessoas as redes.  Isso foi muito gratificante, porque criamos muitos relaciona-
mentos com as pessoas que precisavam do benefício e com as que trabalhavam nos locais das 
redes. Sei que nas nossas atuações, ajudamos a construir comunidades mais fraternas e menos 
egoístas, porque estimulamos as pessoas a se ajudarem entre si.
 Conhecemos muitos lugares públicos que fazem parte do patrimônio de são José dos 
Pinhais, com a mediação da equipe multidisciplinar, como também conhecemos lares simples das 
comunidades, que nos acolheram com muito carinho.  Todos nós temos os mesmos objetivos: 
ajudarmos as comunidades a serem um lugar de PAZ.

 Sei que cada Mulher da PAZ, sonhava sair do seu casulo, para seu útil de alguma forma 
em sua comunidade. O projeto tornou isso possível. Vimos pessoas sendo atendidas em algumas 
de suas necessidades, não posso dizer em todas porque esse processo acontece de forma grada-
tiva. Eu agradeço a Deus e a todas as pessoas que fizeram parte desta equipe, principalmente a 
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Girlania que esteve sempre tão presente nas nossas vidas.
 Sendo mediadora de conflitos, preparando lugares das formações os lanches e outras 
coisas mais. Foi muita equilibrada que nem por um momento “desceu do salto” tendo muito 
“jogo de cintura”. Sei que nesses meses ela se doou para cada mulher do Projeto. 
 Agradeço cada mulher da PAZ que ofereceram sua amizade e carinho e tiveram para 
comigo muita compreensão. Quero terminar esse relato deixando para cada pessoa que está 
aqui hoje, as frases de uma mulher aparentemente tão simples, que fazia doces para agradar a 
comunidade da sua época, lá em Goiás.  Mas quando teve oportunidade ela usou seus Dons para 
compartilhar com as pessoas, seu nome é Ana Lins do Guimarães Peixoto Bretã ou “Cora Cora-
lina”. Ela foi Exemplo de superação e continua sendo para nós hoje.
 Suas frases foram essas: Quando passamos pelos conflitos não murmure, mas pergunte 
a Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com essas circunstâncias? Só assim verás seus sonhos 
realizados.”

  “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina” 
  “Fiz a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando   
  flores”. 
  “Nada do que vivemos tem sentido, se não tocarmos os corações das
  pessoas”. 
  “A verdadeira coragem é ir atrás de seus sonhos, mesmo quando todos   
  dizem que ele é impossível”. 

  Cora Coralina

UNIÃO E PAZ MULHERES DA PAZ

MARI PEREIRA
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TODAS AS VIDAS

Vive dentro de mim 
uma cabocla velha de mau-olhado, 

acocorada ao pé do borralho, olhando para o fogo.
Benze quebranto.

Bota feitiço... Ogum. Orixá.
Macumba, terreiro. Ogã, pai-de-santo...

Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho.
Seu cheiro gostoso d’água e sabão.

Rodilha de pano.
Trouxa de roupa, pedra de anil.

Sua coroa verde de São-caetano.
Vive dentro de mim a mulher cozinheira.

Pimenta e cebola. Quitute bem feito.
Panela de barro. Taipa de lenha.
Cozinha antiga toda pretinha.

Bem cacheada de picumã. Pedra pontuda.
Cumbuco de coco. Pisando alho-sal.

Vive dentro de mim a mulher do povo.
Bem proletária. Bem linguaruda, desabusada,

sem preconceitos, de casca-grossa,
de chinelinha, e filharada.

Vive dentro de mim a mulher roceira.
Enxerto de terra, Trabalhadeira.

Madrugadeira. Analfabeta.
De pé no chão. Bem parideira.
Bem criadeira. Seus doze filhos,

Seus vinte netos. Vive dentro de mim a mulher da vida.
Minha irmãzinha... tão desprezada, tão murmurada...

Fingindo ser alegre seu triste fado.
Todas as vidas dentro de mim:

Na minha vida - a vida mera das obscuras! 

CORA CORALINA
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