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APRESENTAÇÃO

A presente cartilha é resultado da sistema-
tização da experiência de realização do “Congresso 
das Juventudes no Enfrentamento das Violências no 
Campo e na Cidade: experiências, diálogos e pers-
pectivas na Paraíba e Pernambuco”, que aconteceu 
em João Pessoa-PB nos dias 28 e 29 de agosto de 
2019, ou seja, desde os eventos preparatórios para 
o Congresso até a sua realização final.

O Congresso foi fruto da corresponsabilidade 
entre os Governos estaduais da Paraíba e Pernambuco 
e as seguintes entidades privadas sem fins lucrativos: 
Grupo Adolescer e o Grupo Ruas e Praças, com atuação 
e sede na comunidade de Santo Amaro, Recife – PE; e 
o Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste, com 
atuação e sede no município de Bayeux – PB. Tais 
entidades executam o projeto 

‘Redução de violência através do engajamento 
cívico de jovens e a cooperação entre a socie-

dade civil e o Estado no nordeste do Brasil’

 financiado pelo Ministério Alemão para a 
Cooperação Econômica e Desenvolvimento, tendo 
como implementadora e co-financiadora a Cáritas 
Internacional Alemã.

A realização do congresso contou com uma 
proposta de construção participativa territorial por 
meio de núcleos de discussão e preparação 
compostos pelos/as jovens que integraram 
o evento.

o Congresso foi um evento que resultou em 
um conjunto amplo de elementos elaborados 
pelas juventudes para a discussão de temáti-
cas necessárias para o enfrentamento das  
diversas formas de violência que viven-
ciam em suas vidas cotidianas. 

Esta cartilha tem o objetivo de  
apresentar os aspectos concernentes à cons-
trução do Congresso e explicitar o conjunto de 
debates propositivos que as juventudes realiza-
ram entre os meses de maio e agosto de 2019.

Uma publicação resultando de um 
evento dessa magnitude e complexidade não 
se propõe a expor todo o conjunto de deba-
tes e riquezas elaborados, mas de repassar 
para o/a leitor/a os elementos que fizeram do 
Congresso um evento expressivo:

níveis de corresponsabilidade diferentes 
entre os seus realizadores e uma proposta de 
discussão   temática audaciosa, 

400 jovensCom a participação de

 dos dois estados,

Espera-se que esse material seja útil 
para que o resultado do Congresso se expres-
se em políticas públicas efetivas no que tange 
ao enfrentamento das violências que atingem 
as juventudes da Paraíba e de Pernambuco.

A possibilidade de ouvir  as juventudes, 

explicitar suas narrativas e demandas 
para o conjunto de tomadores de decisão 

no âmbito da implementação de políticas 
públicas para as juventudes.
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A PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DO  
CONGRESSO E SEU PROCESSO DE 
CONSTRUÇÃO TERRITORIAL 

A iniciativa e as pactuações entre os  
envolvidos na realização do Congresso

O Congresso é fruto de uma articulação 
iniciada através do Projeto ‘Redução de violência 
através do engajamento cívico de jovens e a coope-
ração entre a sociedade civil e o Estado no nordeste 
do Brasil’ financiado pelo Ministério Alemão para a 
Cooperação Econômica e Desenvolvimento, tendo 
como implementadora e co-financiadora a Cáritas 
Internacional Alemã, e como entidades parceiras 
executoras no Brasil o Grupo Adolescer e o Grupo 
Ruas e Praças, com atuação e sede na comunidade 
de Santo Amaro, Recife - PE, e o Serviço Pastoral 
dos Migrantes do Nordeste, com atuação e sede 
no município de Bayeux – PB.

O projeto tem dentre os seus objetivos o 
desenvolvimento de ações que visam a promoção 
da participação e do protagonismo das 
juventudes em espaços estra-
tégicos para redução da 
violência, reivindicação 
de direitos humanos e 
promoção da cidadania.1

1  Trata-se de um 
resumo simplificado dos principais ob-
jetivos do Projeto ‘Redução de 
violência através do 
engajamento cí-
vico de jovens 
e a cooperação 
entre a sociedade 
civil e o Estado no nordeste do Bra-
sil’, que tem sua atuação focalizada 
nas comunidades de Santo Amaro 
e Mario Andreazza, em Recife (PE) 
e Bayeux (PB) respectivamente.

Nesse sentido, a proposta inicial de 
realizar um Congresso que envolve os governos 
estaduais da Paraíba e de Pernambuco, tratan-
do especificamente da temática da violência 
direcionada as juventudes, está intimamente 
relacionada com o eixo central dos objetivos 
do projeto ‘Redução de violência através do 
engajamento cívico de jovens e a cooperação 
entre a sociedade civil e o Estado no nordeste 
do Brasil’. 

É importante ressaltarmos que as enti-
dades da sociedade civil que executam o citado 
projeto e que passam a ser realizadoras do 
Congresso,2 possuem décadas de experiências 
desenvolvendo ações educativas com jovens em 
suas comunidades e nos seus respectivos esta-
dos. As experiências dessas entidades não po-
dem ser resumidas aqui, mas, em linhas gerais, 
as credenciam para uma atuação reconhecida 
na construção de políticas públicas que visam 
o protagonismo juvenil e o empoderamento de 

jovens para o enfrentamen-
to das problemáticas que 
envolvem seus cotidianos 
e sua existência nas co-

munidades. Ações de 
enfrentamento à 
violência são expe-

rimentadas por essas 
2  Utilizaremos o 

termo “entidades realizadoras do 
Congresso” para o grupo de entida-
des da sociedade civil que realizaram o 
evento: Grupo Adolescer, Grupo Ruas 
e Praças e o Serviço Pastoral dos 
Migrantes do Nordeste. Na refe-
rência aos entes governamentais 

utilizaremos o termo mais abran-
gente “Governo da Paraíba” ou 

“Governo de Pernambuco”, 
que deve ser considera-

do apenas para o gru-
po de secretarias e/
ou órgãos públicos  
envolvidos.
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entidades e o Congresso se configura em mais 
uma das experiências voltadas para a imple-
mentação e fortalecimento de estratégias que 
visam a construção de uma sociedade mais 
pacífica e preocupada com o desenvolvimento 
integral das juventudes.

A ideia inicial para realização do Con-
gresso foi envolver os governos estaduais da 
Paraíba e de Pernambuco3. Nesse sentido, foram 
realizados diálogos iniciais com o Governo da 
Paraíba, em janeiro de 2019, especificamente, 
com a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer; 
a Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Humano; e com o Gabinete do Governador, por 
meio do assessor pessoal Sr. Gilvanildo Pereira. 
De imediato esses agentes públicos verificaram 
a disposição do governo e se compromete-
ram com alguns aspectos estruturais para a 
realização do evento, como o fornecimento de 
alimentação para os/as participantes e a cessão 
de um espaço que comportasse a realização 
do evento.

Nesses diálogos iniciais a realização do 
evento seria para 100 jovens de cada Estado. 
No entanto, os/as gestores públicos da Paraíba 
informaram a necessidade de ampliar o núme-
ro de participantes, assim como direcionar 
o evento para compor o mês da juventude 
nesse Estado.4

Na Paraíba, após as definições e articulações 
iniciais, envolveram-se efetivamente na construção 
e realização do Congresso as seguintes secretarias/
órgãos: Gabinete do Governador da Paraíba; Se-
cretaria de Estado de Esportes, Juventude e Lazer; 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano; 
Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tec-
nologia; Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
e Articulação Municipal; Secretaria Executiva do 
Orçamento Democrático Estadual; e Secretaria de 
Estado da Mulher e da Diversidade Humana.

Em Pernambuco se envolveram efetivamente 
na realização do Congresso a Secretaria de Desenvol-
vimento Social, Criança e Juventude; e a Secretaria 
de Defesa Social.

A programação final realizada foi a seguinte:



(NPT)Estado da Paraíba

(NPT)Estado da Pernambuco

O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 
TERRITORIAL DO CONGRESSO: 
a construção temática e participativa a  
partir da metodologia territorial específica

 Abordaremos de forma breve apresentar os aspectos 
centrais da constituição temática do evento, assim como 
apresentar como se desenhou sua metodologia participativa.
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Elaboração de uma metodologia de preparação 
territorial específica para o Congresso: 
A configuração dos Núcleos de Preparação 
Territorial (NPT) das juventudes

O Processo de Preparação Territorial (PPT) foi pensado 
desde a elaboração do projeto básico do Congresso e serviu 
como eixo central da construção do mesmo, seguindo a lógica 
da criação de Núcleos de Preparação Territorial (NPT). 

Os NPTs surgem da identificação de grupos/coletivos/
espaços de juventudes, tanto pelas secretariais estaduais 
envolvidas quanto pelas organizações da sociedade civil realiza-
doras. Foram identificados inicialmente cerca de 100 grupos/
coletivos/espaços coletivos de juventudes em cada Estado, 
cada um com um/uma pessoa responsável ou de contato di-
reto. Ao todo foram envolvidos cerca de 2000 mil jovens 
nos dois estados.

É importante registrar que desde o início o Congresso 
teve uma proposta de participação específica e vinculada a 
realização do PPT por parte dos NPTs. Diferentemente de 
outros eventos do gênero “congresso”, o Congresso das 
Juventudes do Enfrentamento das violências no campo e na 
cidade: experiências, diálogos e perspectivas na Paraíba e 
Pernambuco não teve inscrições divulgadas ou abertas. 
A condição para participação foi condicionada, desde o início, 
à realização das etapas preparatórias.

Cada NPT realizou as seguintes etapas do PPT:

Cada etapa do PPT tinha um 
produto específico que deveria ser gera-
do pelos/as mediadores/as dos NPT. Na 
primeira etapa, deveriam sistematizar o 
diagnóstico no formulário online denomi-
nado “formulário de sistematização 
do diagnóstico territorial”, sendo pos-
sível detectar o que dizem e sentem as 
juventudes nos seus territórios no que diz 
respeito às diferentes manifestações e/ou 
tipos de violência. Aqui o grupo elegeu os 
três tipos de violência mais expressivos 
que perpassam suas vidas. Na segunda 
etapa, deveriam sistematizar as oficinas 
no “formulário de sistematização das 
oficinas temáticas”, com a abordagem 
que realizaram sobre os três tipos de 
violências identificadas no diagnóstico e 
aprofundadas nas oficinas. E, por último, 
na terceira etapa, deveriam tratar sobre 
os detalhes da participação no evento 
– uma vez que vários jovens precisaram 
viajar, dormir fora das suas residências, 
etc. – e envio dos nomes dos/as jovens 
representantes do NPT para participarem 
do Congresso em João Pessoa-PB.

A seguir apresentaremos os dados resumidos desses processos e dos momentos de discussão 
durante a realização da programação do Congresso.

1ª Etapa:
Oficinas de 

elaboração do 
diagnóstico 
territorial

2ª Etapa:
Oficinas  

temáticas sobre os 
três principais tipos 

de violência  
identificados no 

diagnóstico

3ª Etapa:
Animação 

pré-congres-
so: escolha de 
representantes 
e detalhes finais 
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AS VIOLÊNCIAS IDENTIFICADAS PELAS JUVENTUDES NO 
PROCESSO DE PREPARAÇÃO TERRITORIAL 

Apesar de citarem uma infinidade de modalidades e/ou tipos de violência mais presentes ou 
significativas na experiência de mundo deles/as, algumas se destacaram pelo número de vezes que 
foram indicadas, sendo elas as seguintes:

Os/As jovens também apontaram tipos de violência que podem ser cometidas contra diferentes 
categorias de pessoas, a exemplo: contra as mulheres, os negros, a população LGBTQI+, os/as idosos/
as etc. Essas violências citadas são as seguintes, conforme na tabela abaixo:

10% 20% 30%

Violência doméstica contra a mulher

Violência étnico-racial/ racismo

Violência contra a população
 LGBTQI+/ LGBTQI+fobia

Bullying e cyberbullying 

Discriminação do gênero feminino, 
machismo e sexismo

Violência policial ou 
racismo institucional 

Intolerância religiosa

Fonte de dados: formulário para 
sistematização das oficinas 
temáticas

27%

19%

19%

17%

7%

7%

4%

31%
Violência sexual

25%
Violência psicológica

24%
Violência física

14%
Violência verbal

4%
Violência moral

2%
Violência patrimonial

Violências que 
atingem as 
diferentes 
juventudes

Fonte de dados: formulário 
para sistematização das 
oficinas temáticas

Segundo dados disponíveis nos “Formulários de Sistematização do Diagnóstico Territorial”, a violência 
sexual foi apontada em 41 oficinas (31%); seguida da violência psicológica, 33 vezes (25%); violência física, 
citada 32 vezes (24%); violência verbal, com 18 (14%); violência moral, 6 vezes (4%); e, por fim, violência 
patrimonial, mencionada 3 vezes (2%). Certamente, essas práticas de violência se sobrepõem como, por exemplo, 
no caso da violência contra a mulher na esfera familiar, que pode ser vítima de múltiplas modalidades de abuso 
do decorrer de sua vida junto ao/s agressor/es, sobretudo com predomínio das violências físicas e psicológicas. 
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SIGNIFICADOS DAS VIOLÊNCIAS NA VIDA DAS JUVENTUDES: 
quais os sentimentos expressam em seus relatos?

Nas oficinas, também foi questionado aos/às jovens participantes como se sentiam falando de 
todas as manifestações de violência que eles tinham citado e apresentado exemplos.

Em ordem decrescente, o sentimento de medo ganhou disparadamente das outras emoções sentidas 
em número de vezes que foi citado, ou seja, 55 vezes (25%). Seguidamente, foi informado à insegurança, 
falada 30 vezes (13%); depois a tristeza, com 27 (12%); empatadas, citadas 23 vezes (10%) cada uma, a 
angústia e a revolta; também apresentando o mesmo número, citadas 16 vezes (7%) cada uma, a raiva e a 
indignação; a impotência, referida 12 vezes (5%); sensação de impunidade, dita 7 vezes (3%); apresentando 
o mesmo número, 6 vezes (3%) cada uma, a vergonha e o receio; e, por fim, a frustração, dita 5 vezes (2%). 

Em menor número, outras emoções sentidas diante das histórias e/
ou vivências de violência foram mencionadas, como: ANSIEDADE, DEPRESSÃO,  
INCAPACIDADE DE MUDAR À REALIDADE, EMPATIA COM AQUELES/AS QUE SOFREM 
VIOLÊNCIA, SENTIMENTO DE INJUSTIÇA, DESAMPARO, SOLIDÃO, BAIXA AUTOESTIMA 
E DESEJO DE MUDANÇA – cada uma dessas modalidades citadas 3 vezes; CULPA,  
DESESPERANÇA, DESEJO DE FAZER JUSTIÇA, REPÚDIO, MÁGOA, PREOCUPAÇÃO,  
COMPAIXÃO EM RELAÇÃO AOS QUE SOFREM VIOLÊNCIA  – d itas 2 vezes; 
SENTIMENTO DE AMEAÇA , INCERTEZA ,  CONSTRANGIMENTO, DESMOTIVAÇÃO , 
RESISTÊNCIA, INSATISFAÇÃO, ESTRANHEZA, PENA, NOJO, DECEPÇÃO, DESGOSTO E 
VONTADE DE DESISTIR DE TUDO – mencionadas, cada uma, uma única vez. 

25%
Medo

13%
Insegurança

3%
Receio

3%
Vergonha

2%
frustração

3%
Sensação

 Impunidade

7%
Indignação

7%
Raiva

5%
Impotência

10%
Revolta

10%
Angústia

12%
Tristeza

Fonte de dados: 
Formulário de 
Sistematização do 
Diagnóstico 
Territorial

Sentimentos 
dos (as) 
jovens 
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PREPARAÇÃO TERRITORIAL E 
NOS GRUPOS DE TRABALHO 
DURANTE O CONGRESSO
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ELABORAÇÃO DAS JUVENTUDES:  
Perspectivas de enfrentamento às violências construídas 
durante o processo de preparação territorial e nos  
Grupos de Trabalho durante o Congresso 

Aqui, nesse momento, serão problematizadas algumas perspectivas de enfrentamento rela-
cionadas aos determinados tipos de violência elaboradas nos GT’s e também algumas apresentadas 
nas oficinas de elaboração de diagnóstico territorial e nas oficinas temáticas dos principais tipos de 
violência, considerando que todas expressam a percepção das juventudes sobre formas de enfrenta-
mento das violências.

É importante lembrarmos que todo o processo de sistematização das etapas de realização do 
Congresso foi realizado de forma voluntária, e apesar da orientação por meio de formulários, seguiram 
elaborações diferenciadas, o que dificulta um pouco uma apresentação linear das contribuições.

De um modo geral, nas oficinas de elaboração de diagnóstico, os jovens relataram uma  
infinidade de possibilidades de enfrentamento dos vários tipos de violência. No gráfico seguinte, apon-
tamos aquelas que tiveram um número maior de citações: 

29%
conversas, 
diálogos, 
debates e 
outros

12%
Emprego, cursos 
profissionalizantes, 
educação de 
qualidade e salário 
justo

10%
Políticas públicas 
voltadas, assim 
como leis mais 
rígidas de punição

8%
atividades 
culturais, 
esportivas e 
educacionais

7%
Patrulhamento 
da polícia e 
uma polícia 
qualificada 
como meios de 
enfrentamento 
da violência.

6%
Escuta 

psicológica 
para jovens e 

seus pais 

5%
Prevenir e 
combater à 
violência na escola

5%
Promover 
cultura de paz

5%
Realização de 
atividades dentro das 
comunidades/periferias

5%
realização de 
denúncia dos 
agressores aos 
órgãos competentes

4%
Humanização 
dos policiais 

4%
O aumento de 
iluminação pública

Perspectivas de 
enfrentamento 
às violências
Fonte de dados: 
formulário para siste-
matização das oficinas 
temáticas
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violências construídas durante o processo de preparação territorial e nos Grupos 
de Trabalho durante o Congresso

Com 29 menções (29%), os jovens apontaram que conversas, 
diálogos, informações, debates, palestras, rodas de conversas etc 
. são os principais meios de diminuir práticas de violência, visto que 
podem ajudar na conscientização dos participantes, a partir de discus-
sões sobre políticas públicas de enfrentamento à violência, direitos 
humanos, preconceito, intolerância, ignorância, entre outros assuntos. 
Acreditam que a maior parte da violência existe e é praticada por 
FALTA DE SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO ADEQUADA POR 
PARTE DO AGRESSOR, como machismo, sexismo, racismo, 
homofobia, transfobia etc.

Existência de emprego, cursos profissionalizantes, 
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E SALÁRIO JUSTO, sobretudo 
para os jovens, são imprescindíveis para reduzir os 
índices de violência , sendo citado 12 vezes (12%).

A promoção de políticas 
públicas voltadas para o 
enfrentamento da violência 
e de ATENDIMENTO ÀS 
VÍTIMAS, assim como leis 
mais rígidas de punição , foi 
mencionada 10 vezes (10%).

Os jovens também mencionaram 08 
vezes (8%) que atividades culturais 
– como teatro –, esportivas – incen-
tivo a práticas de esporte –,
e educacionais – como práticas de 
leitura, tudo isso com articulação da 
escola, diminuem a ociosidade dos 
jovens, FAZENDO-OS FICAR LONGE 
DE AÇÕES VIOLENTAS.

A preocupação com a segurança 
pública, principalmente devido aos 
constantes assaltos ocorridos nas 
ruas, fez os jovens indicarem 7 
vezes (7%) o aumento do patrulha-
mento da polícia, com rondas 
constantes, e a PROMOÇÃO DE 
UMA POLÍCIA QUALIFICADA como 
meios de enfrentamento da violência

Efetivar a presença e a ação de psicólogos – escuta psico-
lógica – nas escolas e em outras áreas como PROMOTORA 
DA PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA PARA OS JOVENS E SEUS 
FAMILIARES foi referida 06 vezes (6%).

Promover CULTURA DE PAZ NA FAMÍLIA, escolas, condomínios, igrejas etc. 
foi mencionada 05 vezes (5%). Essa cultura de paz, segundo os jovens, deve 
ser promovida, inicialmente, por eles mesmos, a partir de pequenas 
atitudes que podem diminuir ou eliminar a violência, como: cultivar atitudes 
pacíficas, maneira de falar e o tom da voz gentil, oferecer sempre um 
sorriso e um simples bom dia, transmitido sempre com calma, amizade 
e respeito.

Nesse contexto, políticas públicas e programas que 
pretendem IMPEDIR AS PRÁTICAS DE VIOLÊNCIA 
estão conectados à promoção da cultura de paz 
como meio de se confrontar à cultura da violência.

Prevenir e COMBATER À VIOLÊNCIA NA ESCOLA foi citado 5 vezes (5%).

Realização de ATIVIDADES DENTRO DAS COMUNI-
DADES/PERIFERIAS e realização de DENÚNCIA dos 
agressores aos órgãos competentes foi, cada uma, 
referida 5 vezes (5%).

Enfim, como possibilidades de enfrentamento 
da violência, a HUMANIZAÇÃO DOS POLICIAIS 
e o AUMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA foi, 
cada uma, citada 04 vezes (4%).
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PERSPECTIVAS DE ENFRENTAMENTO APONTADAS PELAS JUVENTUDES 
NOS GRUPOS DE TRABALHO (GT’S) DURANTE O CONGRESSO

NO GT 1 FAMÍLIAS E VIOLÊNCIAS contínuas e oficinas – que denominaram 
de “oficinas de sensibilização” – sobre 
assuntos pertinentes ao contexto familiar, 
com participação, inclusive, dos pais, ou 
seja: há interesse dos jovens em levar o 
debate sobre as problemáticas ocorridas 
no âmbito familiar para os pais. Apesar de 
não indicarem quais temas seriam tratados 
nessas palestras e oficinas, é suposto 
que seriam assuntos como homofobia 
e transfobia, abuso sexual, machismo, 
violência doméstica etc. 

Os jovens apontaram, principalmente, 
a desestruturação familiar e a violência 
doméstica como aspectos preocupantes 
e desajustadores da harmonia familiar.No 

momento de expressarem suas experiências em relação 
à violência no âmbito familiar e de como a mesma 
afetava a vida deles, foram indicadas várias 
causas que provocam a existência da mesma, 
como: condições financeiras precárias; 
uso e abuso de substâncias psicoativas 
lícitas e ilícitas; falta de diálogo, compreensão e 
amor entre os membros da família; inexistência 
de imposição de limites/regras ou, ao contrário, 
excesso de limites/regras por parte dos pais e/ou 
responsáveis; ausência de respeito em relação a 
opinião do outro; machismo; separação dos pais – 
ou de um dos seus pais com o companheiro/a dela/e; 
homofobia; invasão do espaço do outro etc. Também 
revelaram que as agressões no contexto familiar, 
incluindo o abuso sexual, era bastante preocupante.

E quais as perspectivas de enfrentamento 
para a violência no contexto familiar apresentadas 
pelos jovens? 

Inicialmente, indicaram o Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) e o Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS) como 
instituições determinantes para o fortalecimento 
das famílias.

Também indicaram que as 
escolas deveriam oferecer ajuda aos 
jovens que passam por problemas em 
sua família através de profissionais, 
sobretudo psicólogos, que poderiam 
orientá-los, assim como palestras 

Apontaram ainda a urgência em 
se garantir o empoderamento pessoal e 
familiar, no sentido de que desenvolvam, 
a partir de informações adquiridas, meios 
de reivindicar seus direitos. Também 
enfocaram sobre a necessidade de se fazer 
campanhas nas comunidades e escolas 
sobre abuso e/ou violência sexual infantil, 
para que crianças e adolescentes saibam 
reconhecer quando esse tipo de violência 
está ocorrendo com ela e para qual 
pessoa ou instituição deve pedir ajuda. 
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O GT 2 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E INTRAFAMILIAR CONTRA 
AS MENINAS E MULHERES

Trouxe algumas questões tratadas no GT 1, 
como abuso sexual infantil, principalmente praticado 
contra meninas. Assim, alguns relatos informaram que 
até em creches há crianças retraídas que apresentam 
comportamentos suspeitos de abuso sexual e que elas 
residem com seus próprios abusadores.

Os jovens enfatizaram sobre a importância de se 
desconstruir o conceito enraizado socialmente de que 
a mulher deve ser submissa ao homem, denominando 
esse fenômeno de “cultura do machismo”. Machismo, 
portanto, é um modo de ser de um indivíduo, manifesto por 
suas crenças e comportamentos, que repudia a equidade de 
direitos e deveres entre os gêneros, apoiando, validando 
e valorizando o sexo e o gênero masculino sobre o feminino. 
A partir de uma compreensão machista, ocorre a legitimação 
de um “modelo hierárquico” entre os gêneros, onde o homem/
masculino é colocado como “referente/ideal/primeiro” e a 
mulher/feminino como o “outro/diferente/inferior”.

No GT 2 os jovens também afirmaram que para vencer 
o mundo machista é preciso que as mulheres exerçam seu 
empoderamento nos diversos espaços sociais a partir da 
desconstrução do “patriarcado”5 e da “masculinidade 
tóxica”6. Para isso, é preciso que ela tenha acesso às discussões 
de gênero, para refletir sobre os modelos de “como ser” homem 
e “ser” mulher. Porém, os jovens sentem necessidade dos 
homens também participarem efetivamente desse tipo de 
discussão, para que possa haver conscientização coletiva.

Facilitadora: Luziana 
Ramalho Ribeiro 

Relatora: Edna Cristiane 
da Silva Almeida
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No GT 2 os jovens, ainda, listaram propostas que deveriam ser apresentadas aos representantes 
do governo para reduzir a violência contra a mulher, sendo as seguintes:

- Políticas públicas de educação com referência às questões de 
gênero para o público, desde a infância;

- Ampliação do número de casas de acolhimento para as mulheres 
vítimas de violência doméstica;

- Viabilização de intervenções nas comunidades mais vulneráveis 
por parte de equipes atuantes no combate à violência contra a mulher;

- Promoção de campanhas educativas, palestras em centros 
comunitários, clubes de mães, amigos do bairro e outros sobre questões 
de gênero, incluindo violência contra a mulher;

- Criação de unidades de apoio nos bairros, com plantões 
formados por profissionais que sejam mulheres e devidamente capacitadas 
para realizarem triagem e atendimento às mulheres em situação de violência 
doméstica;

- Viabilizar que a Delegacia da Mulher esteja em pleno 
funcionamento nos finais de semana e feriados em todo o Estado;

- Criação na Polícia Militar de pós-atendimento, ou seja, de 
visitas policiais sem aviso prévio, nas residências das mulheres que já 
foram vítimas de violência doméstica;

- Criação de grupos de diálogos – rodas de conversa – que  
objetive a problematização e o combate à violência contra a mulher dentro 
das escolas;

- Criar grupos específicos de mulheres dentro das comunidades;

- Utilizar o Centro de Valorização da Vida (apoio de prevenção 
ao suicídio) como canal para denúncia;

- Qualificar os profissionais de saúde para identificar no processo 
de atendimento casos de violência doméstica;

- Criação de bolsas auxílios para a mulher vítimas de violência 
doméstica que se separou do companheiro, pois muitas vezes depende 
financeiramente dele e isso é um fator contribuinte para que ela continue 
vivendo em uma relação abusiva. O auxílio deverá ser pago por um período 
de tempo mínimo de 06 meses, até que a mulher possa se recompor. 

+

!
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O GT 3 TRATOU DAS VIOLÊNCIAS E DISCRIMINAÇÃO POR 

ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO OU LGBTQI+FOBIA. 

Homofobia e transfobia são desrespeitos do Direito Humano de liberdade de expressão 
imprescindível à manifestação da singularidade humana, demonstrando uma conduta discriminatória. 
Nesse sentido, a LGTBTQI+fobia é uma modalidade de violência vivenciada por gays, lésbicas, bissexuais, 
pessoas “trans” (transexuais e transgêneros) etc., resumindo-se no ódio e abominação a sua expressão 
sexual. 

As indicações dos jovens participantes do GT 3 sobre as possibilidades de enfrentamento 
da violência em questão, apresentaram algumas sugestões, sendo as seguintes:

- Criação de núcleos de discussão sobre LGBTQI+fobia 
em comunidades periféricas dos centros urbanos, assim como 
nas zonas rurais dos municípios do interior, visando compartilhar 
informações sobre a temática e contribuir para a desconstrução 
de preconceitos e consequente diminuição dessa violência;

- Incluir na proposta curricular das escolas públicas de 
nível estadual a discussão da temática de gênero e sexualidade, 
visando promover, nesses espaços, palestras, rodas de diálogos e 
trocas de informações sobre os referidos temas, sendo mediada 
por profissionais que tenham experiência na área;

- Realizar parcerias com movimentos sociais, ONGs, 
associação de moradores e membros da sociedade civil que já 
atuam no combate à LGBTQI+fobia, visando fortalecer os espaços 
já existentes, contribuindo, assim, para a diminuição nos índices 
desse tipo de violência;

- Instituir casas de acolhimento para receber a população 
LGBTQI+ vítima de exclusão forçada e expulsão dos ambientes 
familiares e que precisa de um apoio temporário para habitar 
e viver. É importante, pelo menos a princípio, que essas 
casas estejam localizadas em cada uma das microrregiões 
do Estado, favorecendo, assim, uma maior acessibilidade 
das vítimas;

!

Facilitadora: Josileine 
Barbosa do Nascimento 

Relator: Eduardo Maia
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- Ampliar os espaços de acompanhamento 
na área da saúde pública para pessoas “trans” e 
travestis, direcionando essas pessoas para os devidos 
cuidados com tratamento hormonal, psicológico, 
psiquiátrico, com assistente social, clínico-geral etc.;

- Realizar ações para as pessoas em geral, 
nas comunidades, postos de saúde, escolas e espaços 
públicos sobre a importância de prevenção para ISTs 
(Infecções Sexualmente Transmissíveis), contribuindo 
para desconstruir o estigma de que a população LGBTQI+ 
é a única afetada por essa problemática de saúde;

- Criar cotas para pessoas “trans” e travestis 
nas universidades públicas estaduais, favorecendo, 
assim, uma maior inserção dessa população no ensino 
público superior;

- Criar cotas para pessoas “trans” e travestis 
nos concursos públicos, seleções simplificadas e 
também nas empresas terceirizadas que prestam serviço 
aos Governos a nível estadual e municipal;

- Em Pernambuco é fundamental a criação de 
uma secretaria de governo que elabore políticas públicas 
que atendam às especificidades da população LGBTQI+, 
exclusivamente organizadas para combater e punir a 
LGBTQI+fobia, com o intuito de melhorar a qualidade 
de vida desse grupo. É interessante que pelo menos 
80% do pessoal que trabalhe nessas secretarias faça 
parte da população LGBTQI+;

- Finalmente, é necessário que em Pernambuco, 
visto que já existe no Estado da Paraíba, se estabeleça 
uma política pública que vise à criação de ambientes 
específicos em unidades prisionais e socioeducativas para 
pessoas “trans” e travestis, visando separar esse grupo 
dos presos ci-gêneros, contribuindo, nesse sentido, 
para diminuir a violência LGBTQIfóbica nas unidades 
prisionais. 
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GT 4 ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA AS  

JUVENTUDES DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS.

Os jovens apresentaram sugestões enquanto possibilidades de enfrentamento 
da violência tratada por eles, que foram as seguintes: 

- Cobrar dos governadores o apoio a PL 4741\2019; 

- Abrir consulta pública para construção de Planos Estaduais de Desenvolvimento 
Sustentável para Comunidades e Povos Tradicionais; 

- Incentivo e fomento às mais diversas manifestações da cultura popular; 

- Educação que valorize os povos tradicionais, sua cultura, sua história e seus 
saberes; 

- Formação de membros de comunidades tradicionais como educadores e 
gestores públicos; 

- Concursos públicos direcionados ao preenchimento de vagas nos serviços 
públicos com cotas para os povos tradicionais; 

- Política pública de segurança alimentar para povos de comunidades 
tradicionais; 

- Política pública de atenção básica à saúde de povos de comunidades 
tradicionais; 

- Política de segurança pública pautada na perspectiva dos direitos humanos 
que atenda as especificidades do cotidiano das comunidades tradicionais;

- Organização de um encontro Norte\Nordeste de juventudes de povos e 
comunidades tradicionais.

VIOLÊNCIA É O QUE FERE A DIGNIDADE E O DIREITO À VIDA. 

Quanto aos jovens participantes do GT 4, representantes de grupos indígenas e comuni-
dades quilombolas, inicialmente citaram, no processo de construção do conceito coletivo sobre 
a violência contra a juventude de povos e comunidades tradicionais, vários tipos de violência 
que afetam as comunidades tradicionais, como: violência verbal, física, psicológica, racismo, 
abuso de poder, retirada de direitos, violência doméstica e outras. O grupo, posteriormente, 
conceituou violência como:

Facilitadora: Profª MSª Iany Elizabeth da Costa
Relatores: Danielle Xavier da Silva; 
Profº Yuri Galdino da Silva 
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GT 5 VIOLÊNCIAS EM CONTEXTOS CIBERNÉTICOS, 
ESPECIFICAMENTE EM REDES SOCIAIS. 

1 – Exposição íntima: quando você tem fotos, vídeos ou informações íntimas 
vazadas;

2 – Cyberbullyin: atos violentos e intencionais contra uma pessoa;

3 – Violência explícita: se dá por ameaças e agressões verbais;

4 – Preconceito: pré-julgamento de algo ou alguém baseado em crenças pessoais;

5 – Stalker: perseguição e ameaça online, através de informações adquiridas 
através das próprias redes sociais;

6 – Difamação e injúria: denigrir a imagem da pessoa, motivado por ódio ou 
preconceito;

7- Humilhação pública: rebaixamento moral onde a pessoa é exposta e ofendida.

Em relação às formas de enfrentamento existentes para esses tipos de agressões, os jovens 
comentaram que há pouca punição; falta de conhecimento das leis existentes e quando existem são 
aplicados apenas em alguns casos; há despreparo dos agentes responsáveis por investigar e aplicar 
a punição para esses crimes de internet; não há departamento específico para receber esses casos 
nas delegacias; e falta abordar desses temas na 
escola e na mídia. 

Para enfrentar essas violências os jovens do 
GT 5 enfatizaram que é preciso que ocorram mais 
diálogos no ambiente doméstico, nas escolas e na 
própria mídia, sobre exposição íntima, violências 
explícitas, difamação e injúria etc. 

Deve-se ocorrer uma parceria do 
Estado com moderadores de redes sociais 
para descobrir os agressores virtuais 
anônimos. Para não cair em exposição 
íntima, é preciso ter precaução no momento 
de compartilhar fotos e vídeos ou outro tipo de 
material. Por fim, é imprescindível que todo tipo 
de violência na internet seja denunciada, e que 
sejam criadas leis específicas e com punições 
mais severas para os agressores.

Os participantes desse GT associaram tais violências 
às práticas de injúria, ataques pessoais, divulgação de 
fake news (notícias falsas) e ataques de haters.

Os jovens também produziram, coletivamente, 
vários conceitos em relação aos tipos de violência ocorridos 
em contextos cibernéticos, sendo os seguintes:

Facilitadora: Letícia de Mélo Sousa

Relatora: Caíla Dandara Pinangé Barbosa
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GT 6 VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL

A violência institucional ocorre quando instituições 
que oferecem serviços públicos – como delegacias, 
postos de saúde, escolas, hospitais etc. – cometem maus tratos, abusos, oferece um serviço 
inadequado que provoca dano à pessoa, não atende adequadamente, entre outros. 

“A violência institucional é definida como a violência praticada por órgãos e agentes 
públicos que deveriam responder pelo cuidado, proteção e defesa dos cidadãos.”  
(LADEIA; MOURÃO; MELO, 2016, p. 399)

Os jovens que participaram do GT 6, sobre violências institucionais, informaram que esse tipo 
de prática geralmente acontece de forma sucinta e por isso é um modo de legitimar o abuso de poder 
quase sempre contra as pessoas mais vulneráveis socialmente, pertencentes às comunidades mais 

carentes. Como exemplo, as pessoas negras expostas a tratamentos discriminatórios da polícia, que, 
inclusive, podem perder a vida injustamente. 

Os jovens apresentaram propostas de enfrentamento para tentar reduzir a violência 
institucional praticada pela polícia, especificamente a política militar, como: 

- Paridade salarial na polícia militar; 

- Fim do “auto de resistência”; 

- Investimento em investigação; 

- Reestruturação na formação militar que possui uma política de ódio muito forte; 

- Desvinculação da polícia militar das forças do exército.

Além disso, os jovens enfatizaram as seguintes colocações sobre o tema:

- Criação de bolsas e projetos que auxiliem os jovens mais 
carentes a frequentar e criarem um vínculo com as instituições de 
ensino e a não se sentirem tentados a outras propostas (crimes, 
assaltou, drogas, etc.);

- Empregabilidade, de forma a remunerar empresas que 
empregarem jovens no primeiro emprego e orientá-los no mundo 
acadêmico;

- Reinserção de jovens apenados com educação e emprego.

Facilitador: Paulo Henrique de Lima

Relatora: Ketlyn S. G. da Cruz
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GT 7 VIOLÊNCIAS CONTRA A JUVENTUDE NEGRA

Os jovens participantes do GT 7 apresentaram 
várias possibilidades para o enfrentamento das violências 
contra a juventude negra, dentre elas: 

- O fim do bônus do “Pacto pela Vida” 
que encarcera, principalmente, a juventude negra;

- Inclusão de uma cláusula nos editais 
de produção cultural e empreendedorismo para 
juventude negra como pessoa física; 

- Capacitação das delegacias existentes 
e criação e/ou ampliação do atendimento de 
crimes de racismo e intolerância religiosa; 

- Criação de um fundo financeiro para 
juventude negra para desenvolvimento de ações 
de enfrentamento ao racismo institucional e 
intolerância religiosa; 

- Implementação da Lei 10.639 nas 
escolas incluindo a temática “história e cultura 
afro-brasileira” no currículo escolar, nas 
qualificações e nas ações do calendário escolar;

- Realização de encontros municipais 
com foco na cultura negra, potencializando a 
utilização dos espaços públicos pela juventude; 

- Criação de mecanismos para inserção 
dos jovens negros infratores em processo 
de ressocialização no mercado de trabalho, 
envolvendo instituições públicas e privadas;

- Qualificação da segurança pública 
nas temáticas étnico-raciais visando melhorar o 
acolhimento e as abordagens policiais; 

- Criação de um fundo que garanta 
o abrigo dos jovens em situação de 
vulnerabilidade;

- Implementação de projetos sociais 
coordenados pela juventude negra; 

- Política ou projeto que garantam 
emprego no mercado de trabalho para jovens 
universitários negros; 

- Criação de espaços de informações 
voltados para a juventude negra frequentadora de 
escolas públicas que garantam a discussão sobre 
cotas raciais e sobre as formas existentes dos 
jovens se manterem nas universidades; 

- Criação de Corregedoria no Ministério 
Público para apurar violência contra a juventude 
negra.

Facilitadoras: Adelia Gomes 
e Maria Janaína Santos

Relator: Isaías Samuel Alves de Oliveira
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GT 8 VIOLÊNCIA CONTRA AS JUVENTUDES DO CAMPO

Para os adolescentes, os jovens, percebendo que falta 
representatividade política para a juventude camponesa, 
propuseram políticas públicas para a permanência desses jovens 

no campo, através de uma educação contextualizada, que 

valorize as singularidades e realidade desse grupo etário, e, também, 
políticas de geração de renda para que eles não precisem recorrer ao 
trabalho degradante. Ora, para eles, é preciso sim permanecer no 
campo e resistir através na participação em movimentos sociais, seja 
pastorais, coletivos, associações, sindicatos etc., para continuar 
produzindo, gerando renda para si e suas famílias. Porém, 
é imprescindível que sejam estruturadas possibilidades de 
mobilizações no campo. 

Também defendem que é preciso maior promoção e/
ou implementação da reforma agrária para aqueles que ainda 
não possuem terras. Defendem, intensamente, o acesso ao 
crédito rural para produtores rurais e agricultores familiares, 

desburocratizado e com juros que não sejam abusivos, assim 
como a ampliação das estruturas das cisternas para 
captação de maior quantidade de água. 

O sonho, na verdade, é que tenham acesso permanente 
a água, a partir da transposição de águas do Rio São Francisco. 

Para a valorização da produção camponesa, solicitam uma política 
de vendas de alimentos produzidos por eles. Enfim, é 
preciso, então, que sejam aperfeiçoadas e garantidas políticas 

públicas para a população do campo, com destaque para os 
jovens que vivem nos assentamentos rurais. 

Facilitadora: Patricia Pinheiro

Relator: Anna Elysa da Silva Lima
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GT 9 – Violências no contexto urbano

Segundo os jovens que participaram das discussões 
do GT 9, é o Estado, o maior violador de todos os direitos, 
responsável principal pelas mazelas sociais, inclusive a violência 
urbana. Preocupados, também, com a violência institucional e 
o racismo institucional praticada pelos agentes de segurança, 
apresentaram algumas perspectivas de enfrentamento para 
minimizar essa problemática, como: 

Formação sobre Direitos Humanos e antirracista 
para os policiais e soldados com o propósito de possibilitar 
o processo de humanização desses grupos. 

Os jovens pontaram necessidade de  criação de 
projetos culturais direcionados para a juventude e a 
existência de mais recursos para programas e projetos 
sociais, como meios de afastá-la dos perigos da sociedade que 
possam afetá-la. Ora, políticas públicas culturais são capazes 
de originar crescimento econômico. Elas também podem 
servir de alicerce para que jovens, principalmente aqueles 
que vivenciam condições de vulnerabilidade, se percebam como 
pessoas com aptidões, talentos, e, também, como protagonistas 
de si mesmos e da sociedade, sendo capazes, por exemplo, 
de através nas manifestações artísticas produzidas por eles 
próprios, modificarem o mundo ao seu redor, de outro modo, 
aptos para se descobrirem.

Facilitadora: Josineide Pessoa

Relador: Joselma de Araújo 
Tenorio
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GT 10 – Violências no contexto escolar

Um conceito que justifica a afirmação colocada aqui 
foi dado pelos jovens participantes do GT, quando informaram 
que “a violência escolar está muito presente e enraizada 
na sociedade, visto que ela começa na família e reflete 
na escola, sendo um espelho da comunidade, mesmo com 
suas particularidades decorrentes de seu contexto escolar”. 
Para esses jovens, “a violência começa quando o respeito 
termina, e a mudança que se espera deve ser construída 
entre a família, escola e comunidade”. Ora, nas palavras 
desses jovens, a sociedade reflete na escola e vice-versa.

Enquanto propostas de enfrentamento da violência 
na escola, os jovens participantes do GT 10 relataram sobre 
as iniciativas no Estado de Pernambuco que objetivam 
aproximação dos pais dos alunos com a realidade escolar. 
Uma delas é a organização de gincanas, com participação 
dos pais e alunos, com fins de arrecadar alimentos, onde 
cada alimento corresponde uma pontuação e, no final, quem 
ganha é quem conseguiu arrecadar mais, ou seja, juntar mais 
pontos. Os alimentos serão organizados em cestas básicas, 
que serão doadas à comunidade.

Uma Escola Estadual do Estado da Paraíba organiza 
um evento denominado “Semana da diversidade”, com o 
propósito de discutir à diversidade existente na própria escola, 
promovendo informação, conscientização e disseminação 
do respeito. Conforme os jovens, discutir à diversidade no 
contexto escolar é uma possibilidade de promover a cultura 
de paz e, assim, contribuir para diminuir os atos de violência 
na escola.

Facilitador: Bruno A. Chaves

Relator: Ayrton Gomes R. G.
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Ainda sobre as sugestões de enfrentamento da violência escolar, indicaram:

-Capacitação dos professores para que possam agir com competência – e também 
saber detectar violências mais sutis – nos momentos de ocorrência de violência na escola, 
sobretudo o bullying; 

- Capacitação para que esses professores também se informem sobre encaminhamentos 
que devem ser feitos em casos de violência que ele se sinta inapto para solucionar;

- Necessidade de adaptação dos professores à realidade da escola, ou seja, 
que, a partir de um diagnóstico prévio, construa sua atuação profissional de acordo com as 
urgências dos alunos; 

- Substituição dos professores que estão em situação de contrato temporário, os 
casos de cargos comissionados, por professores efetivos. Segundo os jovens, os professores 
contratados não possuem formação adequada pra lecionar, debilitando, assim, a prática educativa; 

- Desenvolver estratégias que incentivem os pais dos alunos a frequentarem a escola, 
mesmo que seja coercitivamente, como, por exemplo, ter que comparecer a determinado 
número de reuniões de pais e mestres para que os filhos continuem matriculados; 

- Fortalecimento dos grêmios estudantis, como representação formal dos estudantes, 
para que, internamente, possam buscar formas de intervenção e ajuda quando surgirem 
demandas; 

- Acompanhamento psicológico nas escolas; 

- E, por fim, criação de mais órgãos responsáveis para encaminhamento das 
demandas da escola.



CONSIDERAÇÕES 
FINAIS 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  
SOBRE A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO

 A realização do Congresso foi um momento 
importante para evidenciar a necessidade de ações que 
envolvam as juventudes e que propiciem momentos 
efetivos para sua participação, avaliação e contribuição 
na formulação das políticas públicas direcionadas a esse 
segmento.

 A participação de lideranças comunitárias, 
professores, movimentos sociais, educadores populares, 
entre outros, enquanto responsáveis pela discussão 
territorial para realização do Congresso (composição 
temática, distribuição de vagas, acompanhamento dos 
jovens, etc) foi imprescindível para a realização do evento, 
e a todos/as fica o agradecimento pela contribuição 
dispensada.

 Esperamos que esta cartilha sirva como 
mecanismo de validação das propostas do Congresso 
para os gestores estaduais da Paraíba e de Pernambuco, 
bem como, como instrumento de acompanhamento e 
reivindicação para as juventudes desses estados.

 As experiências vivenciadas na realização do 
Congresso serviram para todos/as os envolvidos como 
experiência e aprendizado para outros momentos, 
espera-se que outros eventos se desafiem ao mesmo 
nível, propiciando a participação das juventudes e seu 
protagonismo junto aos gestores públicos. 

 As juventudes, motivo máximo da realização e 
protagonistas de todos os dados aqui sistematizados, fica 
o agradecimento especial e desejos que mantenham 
seu vigor e dedicação pela construção do mundo que 
merecem e necessitam.
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Conheça mais sobre o 
evento com a cartilha na 
íntegra, disponível online. 
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