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PREFÁCIO

Foi com muita surpresa que, ao ser convidada para uma palestra, deparei-me com um grupo seleto
de pessoas que estão realmente empenhadas em contribuir para que o jovem em situação de risco em
Londrina-PR tenham o apoio de toda a sociedade, para ampará-lo em quando ele está novamente
aprendendo a andar e a erguê-lo nos momentos dos tombos pois, como sabemos, não se aprende a andar
sem cair.

O Fórum Desenvolve Londrina de que eu com muito orgulho participei como palestrante, discutiu
e conheceu projetos, propostas e iniciativas que, com toda certeza ajudarão em muito o Poder Executivo a
desenvolver políticas públicas que efetivamente ajudem o jovem a encontrar o amor e enfrentar
obstáculos que o façam crescer.

Parabéns a todos que participaram de todo processo de construção desse nobre trabalho,
incluindo as famílias desses jovens que com toda certeza serão gratas e o País que hoje espera desses
jovens o futuro de nossa nação com certeza com um ganho incondicional a todos.

Que Deus ilumine a todos nós para que possamos continuar acreditando na mudança dessa
população jovem, com a certeza de estarmos no caminho certo.

Professora Maria Jose de Almeida Lima
Secretária da Cidadania de Sorocaba-SP
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Toda criança será beneficiada por esses direitos, sem nenhuma discriminação
por raça, cor, sexo, língua, religião, país de origem, classe social ou riqueza.

Toda e qualquer criança deve ter seus direitos respeitados.
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Objetivo do
estudo
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Toda criança tem direito a proteção especial e a todas as facilidades e
oportunidades para se desenvolver plenamente, com liberdade e dignidade.

Proteção





Dentro da metodologia usual do Fórum Desenvolve Londrina, o indicador escolhido para estudo
no ano de 2011 foi o que trata do . Uma
evidência da importância desse tema é o fato de que esse indicador foi inserido no Manual de Indicadores
apenas a partir de 2010 e imediatamente se tornou objeto de um estudo. E uma demonstração das
controvérsias que envolvem essa questão é o fato de que o próprio título dado ao indicador foi contestado
nas primeiras palestras ocorridas, pois descobriu-se que o jargão politicamente correto recomendava uma
mudança para .

Embora a superação de posições contraditórias em assuntos como esse seja uma tarefa difícil, a
metodologia adotada pelo Fórum em seus estudos é exatamente a da busca de consensos. Esse foco
consensual na definição de causas e, especialmente, na busca de soluções é imprescindível, já que as
propostas do Fórum se destinam à sociedade como um todo e a implementação das ações só ocorre se um
número adequado de atores sociais incorporá-las a seus respectivos planejamentos. Neste caso,
especificamente, a superação dos desafios, pela sua complexidade, depende da ação conjunta da
Sociedade Organizada, das Famílias e do Poder Público (Legislativo, Executivo e Judiciário).

Considerando a radicalização das posições sobre o problema do Adolescente em Conflito com a
Lei, onde alguns preconizam uma total aderência aos aspectos punitivos e outros consideram que
qualquer comportamento inadequado dos jovens advém de condições familiares ou sociais inadequadas
(e, portanto, eles seriam inimputáveis), torna-se ainda mais importante que haja uma integração de
esforços e um verdadeiro trabalho em rede na execução das políticas públicas pertinentes ao menor.

Além dessa ênfase no trabalho em rede, as propostas resultantes do estudo do Fórum procuram
conciliar os três aspectos que foram julgados fundamentais na solução desse problema:

No que se refere à prevenção, são consideradas as ações junto às
famílias e à escola que busquem reduzir a probabilidade de que o menor entre em conflito com a lei; na
responsabilização (que muitos chamariam de repressão), salienta-se a necessidade de que os menores,
especialmente na adolescência, sintam pessoalmente os reflexos de suas ações; finalmente, em relação à
recuperação ou ressocialização, as ações devem induzir o jovem a buscar um lugar na sociedade que lhe
permita o desenvolvimento pessoal fora do caminho da marginalidade.

É importante salientar que esses três aspectos se baseiam essencialmente nos pressupostos
centrais do (Lei 8069, de 03 de julho de 1990). Nas palestras e
discussões havidas no Fórum, muito se falou contra e a favor do ECA. Em uma visão mais abrangente, o que
se observa é que os argumentos favoráveis e contrários se devem em grande parte às diferentes
interpretações do texto da lei. O mesmo se dá em relação a outras normas legais que regulam o trabalho
do menor, aspectos educacionais, etc, que também, em sua aplicação e fiscalização, acabam por se tornar
empecilhos à solução da questão fundamental do menor em conflito com a lei.

Resumindo, o objetivo do Fórum, como nos estudos anteriores, é o de oferecer à sociedade
sugestões de políticas públicas e de ações concretas que permitam vencer o desafio representado pelo
adolescente em conflito com a Lei. Tais sugestões abordam tanto a prevenção das causas do problema
como a restrição formal aos comportamentos anti-sociais, não deixando de lado o imprescindível enfoque
da recuperação e ressocialização dos que, eventualmente, descumpram as normas estabelecidas pela
sociedade, de forma a reintegrá-los ao convívio social e familiar.

prevenção,
responsabilização e recuperação.

“Número de Infrações/Delitos Cometidos por Menores Infratores”

ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente

“Adolescente em Conflito com a Lei”

13





Perfil do
adolescente
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Desde o dia em que nasce, toda criança tem direito a um nome e uma
nacionalidade, ou seja, ser cidadão de um país.

Cidadania





A proposição de ações que minimizem o problema do adolescenet em conflito com a lei pressupõe
um adequado conhecimento da situação atual e de sua evolução recente. Sendo um tema extremamente
complexo, com inúmeras variáveis interferindo em suas causas e limitando a efetividade das soluções,
torna-se ainda mais importante essa busca por dados concretos que permitam uma análise
razoavelmente isenta de percepções intuitivas.

Considerando a dimensão do problema e as interações entre suas causas, torna-se óbvio que o
Fórum não pretende, neste estudo, reunir todos os dados relevantes. A proposta deste capítulo do estudo
é de selecionar alguns indicadores, obtidos em sua grande maioria nas palestras ministradas aos membros
do Fórum, de forma a se ter uma visão panorâmica, mas não exaustiva, do problema em Londrina.

O quadro inicial apresentado é o que aparece no e que deu
origem ao próprio estudo. A seguir são apresentadas, de forma condensada, informações consideradas
importantes para o entendimento factual do tema, lembrando que, em sua quase totalidade, a fonte
desses dados é o conjunto de palestras cujas apresentações, na íntegra, estão disponíveis no Portal do
Fórum Desenvolve Londrina.

Outros dados bastante recentes sobre as ocorrências policiais em Londrina podem ser obtidos junto à
Polícia Civil, conforme mostra a Tabela 2.

Manual de Indicadores do Fórum

Tabela1 - Número de infrações cometidas por menores em Londrina

Tabela 2 - Pessoas autuadas pela Polícia Civil em Londrina: média mensal por faixa etária

Fonte: Fórum Desenvolve Londrina, a partir de dados obtidos junto ao Cartório da Vara da Infância e da Juventude de Londrina.

Fonte: Fórum Desenvolve Londrina a partir de dados básicos da 10ª Subdivisão Policial de Londrina (palestra do Delegado-Chefe, Dr.
Marcio Vinicius Ferreira Amaro em 09/06/2011).

2005                 2006                 2007                 2008                 2009                 2010

2009                                          2010                              2011 (Janeiro/Maio)

1.147               1.076                1.039                1.185                1.300                1.143

Número                 %                  Número               %                  Número                 %

100                    94                      91                    103                   113                     --

518                   34,5                   542                  32,1                   534                    32

514                   34,2                   525                    32                    558                   33,5

472                   31,3                   572                  34,9                   574                  34,5

1.502                 100                   1.639                 100                  1.666                100

Ano

Ano

Número

12 - 17

Mais de 25

Índice

18 - 25

TOTAL

Informação

Faixa etária
(anos)
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Para análise deste estudo, focado nas infrações cometidas por menores de 18 anos, é importante
comparar as informações da Polícia Civil com os dados demográficos da população londrinense,
especificando-se as mesmas faixas etárias. Assim, enquanto os menores de 12 a 17 anos aparecem na
Tabela 2 como sendo autuados em cerca de 32% a 34 % dos casos, sua participação na população é de
apenas 9,4% (Tabela 3). Essa desproporção também é evidente na faixa etária de 18 a 25 anos, onde
novamente as autuações estão em torno dos mesmos valores (32% a 34%) enquanto que a presença na
população não passa de 11,7%.

Uma das principais ações de ressocialização de jovens infratores em Londrina é desenvolvida pelo
Programa Murialdo, da EPESMEL.

O Murialdo é, desde o ano 2000, o órgão executor, no Município de Londrina, das medidas
socioeducativas em meio aberto de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) e Liberdade Assistida (LA)
para adolescente autor de ato infracional, previstas nos artigos 112, 118 e 119 do Estatuto da Criança e
Adolescente. O público alvo é o adolescente entre 12 e 18 anos, ou, excepcionalmente até os 21 anos. Os
jovens são inseridos no programa via encaminhamento pela Vara da Infância e Juventude, ao receberem
medida socioeducativa de Liberdade Assistida e/ou Prestação de Serviço à Comunidade. O programa
atende em torno de 470 jovens, sendo, em números aproximados e que variam conforme os
encaminhamentos do Poder Judiciário, em torno de 50% de LA, 40% de PSC e 10% de LA mais PSC. Esses
encaminhamentos giram em torno de 40 jovens por mês.

Tabela 3 - População de Londrina por faixa etária em 2010

RESSOCIALIZAÇÃO DOS JOVENS

Fonte: Fórum Desenvolve Londrina, com dados adaptados do Censo 2010, IBGE.

0 a 12 85.496                                                     16,9

12 a 17 47.558                                                      9,4

18 a 25 59.114                                                      11,7

Acima de 25 314.533                                                      62

TOTAL 85.496                                                      16,9

Faixa etária (anos)                                         Número                                            Percentagem
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PERFIL DO ADOLESCENTE

SEXO

IDADE

A seguir são apresentados dados interessantes sobre esse trabalho, fornecidos pelo Programa Murialdo:
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ESCOLARIDADE

REINCIDÊNCIA NO ATO INFRACIONAL

ATO INFRACIONAL
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Outra entidade importante no processo de aplicação de penalidades e ressocialização dos
menores em conflito com a Lei em Londrina é o CENSE - Centro de Sócio Educação, mantido pela
Secretaria de Estado da Justiça do Paraná. Os dados a seguir apresentados (referentes ao ano de 2010)
foram obtidos em palestra do Diretor do CENSE II, Sr. Julio Cesar Botelho, ministrada ao Fórum
Desenvolve Londrina em 24/03/2011.

COM QUAL IDADE OS ADOLESCENTES ENFRENTAM PROBLEMAS COM A JUSTIÇA?

ESCOLARIDADE
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TIPOS DE ATO INFRACIONAL

SANÇÕES PUNITIVAS RECEBIDAS ANTES DE SEREM ENCAMINHADOS AO CENSE

OUTRAS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS PELO CENSE II:

• Cerca de 25% das famílias dos adolescentes internados no CENSE II declararam renda inferior a
R$100,00 por mês;

Cerca de 45% dos adolescentes declararam já haver desenvolvido um trabalho honesto;
Cerca de 60% declarou receber ou já ter recebido algum tipo de benefício social governamental;
Cerca de 55% das famílias desses adolescentes declararam ter moradia própria.

•

•

•
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Causas apontadas
pelos membros

do Fórum

EM CONFLITO COM A LEI
PREVENÇÃO   -   RESSOCIALIZAÇÃO   -   MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

O ADOLESCENTE

As crianças têm direito a crescerem com saúde. Para isso, as gestantes
também têm direito a cuidados especiais, para que seus filhos possam nascer

saudáveis. Toda criança também tem direito à alimentação, habitação,
recreação e assistência médica.

Saúde





Causas: Prioridades eleitas
Prevenção, Punição e Recuperação

FAMÍLIA

REINTEGRAÇÃO

EDUCAÇÃO

Faltam ao poder público e à sociedade, mecanismos que possam orientar as famílias que se
encontram desestruturadas e desagregadas em especial ao menor infrator.

As famílias encontram-se desestruturadas e acabam transferindo a educação e a formação da criança
e do adolescente para a escola.

Falta afetividade, limites, bem como a figura paterna como autoridade, um ambiente saudável com
bons exemplos no processo educativo, entendidas como determinantes.

As famílias orientam filhos (sua formação) para “se dar bem” e não para “se realizar” (ser feliz),
motivando-os para a entrada na marginalidade.

A violência doméstica contribui para a desestruturação familiar, ao buscar soluções com base na força
física, impulsiona a aquisição e a consequente transferência para as demais gerações.

Os adolescentes em conflito com a lei, geralmente estão fora das escolas, pois faltam mecanismos
eficientes de inserção no ambiente educativo.

O tempo ocioso e a convivência com ambientes negativos são fatores determinantes para que o
adolescente entre para a criminalidade, faltando, portanto, políticas de caráter preventivo.

Faltam políticas públicas eficazes de caráter socioeducativas, voltadas para a reintegração do
adolescente infrator liberados pelos centros de ressocialização, evitando seu retorno a marginalidade.

Faltam políticas de acompanhamento e controle dos adolescentes que passam pelas instituições de
apoio ao menor.

Falta educação de tempo integral e de qualidade, pois os adolescentes estão fora da escola, ficando
ociosos, tornando-se “presas” fáceis para ingressarem no mundo do crime.

As escolas não estão preparadas para atender os casos em situações de riscos, faltando-lhes
autoridade necessária para que possa promover a integração social, ser de natureza inclusiva e ter
respaldo na afetividade.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• Os pais não educam seus filhos para o exercício da cidadania de forma adequada, não impõem limites,
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consequentemente causam transtornos na escola. Portanto, precisam ser inseridos na escola como
aliados, sendo parte importante do processo educativo.

Faltam políticas públicas sérias na educação, pois a lógica está invertida, ao invés de escolas de
qualidade, constroem presídios, pois a baixa escolaridade e a evasão escolar contribuem para o
agravamento da violência, bem como geram consequências no ingresso ao trabalho.

Falta de preparo das famílias, da escola e da sociedade na intervenção e combate às drogas, abrem
espaços para que o tráfico ofereça facilidades momentâneas aos adolescentes que culminam em
práticas criminosas.

O tráfico e o crime encontram-se organizados, facilitando o envolvimento do adolescente desassistido
ao permitir a “inclusão” social que satisfaz suas carências. No entanto, a sociedade precisa despertar
para o enfrentamento da violência gerada pelas drogas.

Faltam políticas públicas preventivas antidrogas, que inibam a indústria criminosa, originadas de
planejamentos do trafico e da permanência de rotas na cidade.

São escassas as instituições do terceiro setor que atuam com programas consistentes, demonstrando
baixo interesse e despreparo quanto ao processo preventivo enquanto política pública voltada para a
criança e o adolescente

Falta à sociedade civil assumir sua parte na responsabilidade quanto à intervenção e recuperação do
adolescente infrator junto às famílias, permanecendo alheias aos problemas, preferindo adotar a
postura do medo e inferioridade diante da criminalidade.

Crise de valores humanos: incentivo ao consumismo, competição exacerbada, adoção da cultura do
“se dar bem” a qualquer custo, culmina na desumanização da sociedade, faltando educação para
valores humanos, ético-cívicos, religiosos, sociais e culturais.

A falta de referência de valores humanos pela família e sociedade promove a intolerância, fortalece o
individualismo, a violência e o preconceito.

Falta de conhecimento sobre o processo de desenvolvimento dos adolescentes, gera violência e
abusos.

Liberdade sem limites: a família, professores e sociedade perderam a autoridade sobre o adolescente.

DROGAS E CRIMINALIDADE

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE

VALORES HUMANOS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• A impunidade faz com que menores se arrisquem a cometer delitos e infrações, espelhados na

O muro invisível (e visível) que separa a sociedade rica da pobre, promove sensações de abandono e
exclusão, e incentiva a criminalidade.

As oportunidades de inclusão pelo trabalho são muitas vezes encaradas como agressão ao
desenvolvimento do adolescente.

Falta de comunicação sistematizada entre os sistemas judiciário, policial, prisional, educacional e
entidades que trabalham e aplicam as medidas socioeducacionais.

Faltam discussões mais amplas e gestão integrada entre o Estado, família e sociedade na construção
de políticas públicas plausíveis sobre a realidade do menor infrator e de apoio às famílias carentes.

Falta de empenho e investimentos do poder público para o trabalho preventivo em parceria com
entidades voltadas para a reconstrução familiar e proteção à criança e ao adolescente.

As instituições atuam de maneira independente, não havendo integração nas diferentes esferas.

Falta de oportunidades de trabalho e questões legais levantadas pelo Ministério Público do Trabalho
em relação aos adolescentes, acabam por impulsioná-los a atuar em atividades ilícitas.

As empresas demonstram dificuldades em entender a lei do menor aprendiz, bem como preconceito
ao não empregar adolescentes em processo de ressocialização.

Faltam cursos profissionalizantes destinados aos jovens egressos, como também indicadores sobre a
oferta e demanda de emprego.

Escassez de oportunidades, de perspectivas futuras socioeconômicas, de atividades esportivas e
culturais para os adolescentes e jovens, favorece o contato com marginais e drogas, incentivando a
criminalidade.

Faltam acompanhamentos adequados para jovens com “perfil” de risco, como também atividades
significativas de forma constante aos detentos para recuperá-los.

INTEGRAÇÃO

TRABALHO

OPORTUNIDADES

IMPUNIDADE
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cultura de que “com menor não acontece nada”, acabam por impulsionar o crime frente às facilidades

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

de ganho com o tráfico e a certeza de liberdade rápida se forem pegos.

A lentidão da justiça, a aplicação de penas brandas e o não ressarcimento dos danos causados,
promove a sensação de impunidade, que alimenta a reincidência das infrações e reforça o
comportamento infrator, gerando alto índice de reincidência nos delitos praticados por menores.

A sensação de impunidade ao adolescente e jovem, reforçam o comportamento infrator a praticar
crimes continuamente, pois não se cobra o dano causado.

As instituições de apoio (lares-institutos, entre outros) não recebem recursos suficientes para atender
mais e melhor os adolescentes em atividades junto às famílias, como também nas áreas do esporte e
cultura artística.

Falta de incentivos financeiros por parte do poder público para a escolarização e profissionalização
dos adolescentes.

Faltam recursos humanos devidamente habilitados para a abordagem e trabalho com o menor
infrator e sua família.

Despreparo das instituições receptoras do adolescente em conflitos com a lei.

Faltam informações sistematizadas e integradas sobre os atos infracionais dos adolescentes e jovens
em situação de risco e violência que possam respaldar a aplicação de medidas socioeducativas e seu
monitoramento.

Falta um sistema de informações gerenciais consistentes e confiáveis com cadastramento das famílias
em condições de vulnerabilidade social para fomentar ações preventivas no enfrentamento da pobreza
e violência.

Interpretação equivocada da sociedade sobre o ECA, que “parece só ter direitos”.

Dicotomia entre a legislação avançada e a realidade brasileira, gerando excesso de leis ineficazes ou
inaplicáveis.

RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS HUMANOS

INFORMAÇÕES/DADOS/ESTATÍSTICAS

LEGISLAÇÃO
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GESTÃO/RESULTADOS

INFRA-ESTRUTURA

POLÍTICAS PÚBLICAS

Ausência de indicadores de avaliação dos programas implementados, como também de plano diretor
para direcionar políticas públicas integradas ao ECA e egresso/menores infratores.

Falta sistema de avaliação da educação básica que permita a sociedade propor políticas públicas.

Descontinuidade de projetos nas mudanças de gestão pública, bem como falta de vontade política na
prevenção da violência e segurança, com ausência de projetos sociais de longo prazo e pouca captação
de recursos federais, com orçamentos segmentados.

Excesso de burocracia e lentidão nos processos judiciais.

As estruturas de atendimento às vítimas de violência doméstica, de recuperação de droga adictos,
estão muito aquém das necessidades de atendimento aos menores, faltando vagas para internação,
culminando na mistura entre pequenos infratores (iniciantes) com infratores ou delinqüentes.

A estrutura física das Varas da Infância e da Adolescência, bem como a segurança pública são
insuficientes e defasadas.

A ineficiência das políticas públicas que, apesar de bem intencionadas, não garantem creches, escolas
e ambientes urbanizados nos locais mais pobres, que possam subsidiar as famílias e ofertar assistências
e possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

Faltam diretrizes para definição de políticas públicas eficientes, com planos concretos, objetivos
claros, metas definidas, indicadores e avaliação sobre as questões relacionadas à criança, ao
adolescente e à família dos menores infratores.

Falta de políticas públicas e parcerias público-privadas com visão de sustentabilidade para formação e
profissionalização do adolescente, como também, implementação de programas para a ressocialização.

Ações de segurança focadas na repressão em detrimento da prevenção, que não inserem o
adolescente e o jovem na sociedade, após a reclusão.

A criança/adolescentes de 7 a 14 anos não tem o amparo que necessitam, tornando-se vulneráveis e
consequentemente conflitando com a Lei.

Faltam programas preventivos de assistência social e econômica às famílias vulneráveis, havendo
ausência do Estado, pois tudo, ou quase tudo está nas mãos do terceiro setor, que normalmente tem
ações para remediar o problema e não programas preventivos frente às drogas e violência.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Soluções apontadas
pelos membros

do Fórum

EM CONFLITO COM A LEI
PREVENÇÃO   -   RESSOCIALIZAÇÃO   -   MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

O ADOLESCENTE

Crianças com deficiência física ou mental devem receber educação e cuidados
especiais, pois merecem respeito como qualquer criança.

Educação





Soluções: Prioridades eleitas
Prevenção, Punição e Recuperação

FAMÍLIA

EDUCAÇÃO

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE

Criar programas de reestruturação familiar por meio de políticas públicas destinadas a menores em
situação de risco, envolvendo pais e familiares.

Fortalecer a unidade familiar por meio do apoio das entidades comunitárias (igrejas e demais
instituições) com o objetivo de aproximar pais e filhos para que se estabeleçam relações familiares.

Orientação aos pais para o estímulo da responsabilidade para com seus filhos e seus valores na
sociedade.

Desenvolver atividades que atendam toda a família, de preferência no bairro de sua moradia.

Universalizar a Educação Fundamental de tempo integral até os 14 anos pelas escolas públicas, com
ofertas de atividades esportivas, artísticas, línguas e informática, começando pelas áreas de maior risco
social.

Rever o papel da escola quanto à transmissão de valores, incluindo atividades educativas de natureza
transversais, como: ética, valores humanos, cidadania, afetividades, sonhos e espiritualidade, visando
criar um ambiente preventivo, estendendo-o para a efetiva participação dos pais e familiares.

Investir em educação profissionalizante para que se abram perspectivas de futuro e acene com
oportunidades para os adolescentes e empresas.

Valorizar os professores da educação básica, bem como capacitá-los para a mediação de conflitos em
sala de aula.

Implantar trabalho preventivo nas escolas, por meio de equipes multidisciplinares composta por
assistente social, psicólogo e pedagogo, com apoio do CMCA - Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente, visando à criação de um núcleo de conciliação no espaço escolar.

Estruturar as escolas para atendimento profissional a adolescentes egressos das instituições de
internação, tendo em vista a sua inclusão no processo educativo.

Criar um observatório de avaliação sobre a violência nas escolas, com apoio das universidades.

A sociedade deve mobilizar o poder público e entidades ligadas a menores, a ofertarem e realizarem
projetos ou programas integrados e relacionados à prevenção.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Criar um fórum das instituições públicas e filantrópicas que atuam nos segmentos preventivos a droga
e as especializadas em famílias, com o intuito de unir forças e construir objetivos comuns voltados para
a construção de políticas públicas e aplicação de recursos.

Mobilizar a comunidade e entidades, inclusive as religiosas, por meio de campanhas de
conscientização, visando à harmonia conjugal, educação de filhos e a aquisição de valores essenciais da
vida.

A sociedade civil deve ofertar mais apoio às famílias dos menores infratores.

Investir em programas públicos e privados que tratam de valores humanos, sociais e culturais na
sociedade voltados para crianças e adolescentes, com prioridade para as mais vulneráveis.

Utilizar formas de comunicação atraentes para transpor valores e cidadania aos adolescentes e
jovens, tais como: dança, teatro e música, de forma educativa, bem como difundir as boas práticas de
prevenção nas famílias e nas escolas de educação básica.

Recuperar as tradições culturais nas comunidades, inclusive a reeducação dos pais na formação dos
filhos.

Apoio à disseminação da idéia de “amor exigente”, da educação e limites com amor.

Criar estruturas de gestão integrada das políticas públicas e filantrópicas de atendimento a criança e
adolescentes, objetivando a criação de uma rede de apoio social, envolvendo o Ministério Público do
Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, ONG's e Secretarias de Assistência Social, Educação, Saúde e
Emprego com vista ao trabalho efetivo de prevenção, reintegração e assistência.

Implantar mecanismos de comunicação eletrônica entre judiciário e as entidades de apoio aos
menores, para que as informações possam ser disponibilizadas visando os aspectos educativos e de
inserção ao universo do trabalho.

Mobilizar igrejas, clubes de serviços, poder público, associações, moradores e outros, para a criação
de programas nos bairros voltados para os temas: prevenção, valores familiares e cristãos, educação de
filhos, civismo, entre outros.

Estruturar a integração da educação, aliada aos esportes, artes e trabalho, como forma de prevenção,
bem como ofertar atividades profissionalizantes aos jovens sem escolarização.

VALORES HUMANOS

GESTÃO INTEGRADA

34



TRABALHO

OPORTUNIDADES

RECURSOS FINANCEIROS

Instituir programas do SENAI/SENAC de forma descentralizada nos bairros mais vulneráveis voltados
para uma vida produtiva dos jovens.

Efetuar acordos entre Ministério do Trabalho, Promotoria da Infância e Sociedade Civil, para viabilizar
o ingresso de menores no mercado de trabalho.

Criar um programa de inserção do jovem no mercado de trabalho.

Implantar o empreendedorismo social como forma de criar oportunidades de geração de riquezas
para todos.

Promover atividades significativas nas comunidades de maneira que os menores tenham prazer em
participar.

Ampliar a oferta de cursos técnicos profissionalizantes para a inclusão do menor aprendiz nas
empresas.

Incentivar as empresas via ACIL - Associação Comercial e Industrial de Londrina e Sindicatos para a
oferta de trabalho e estágios para menores infratores, bem como para o menor aprendiz.

Organizar com o SINE um banco de oportunidades para aprendizes.

Realizar programas de capacitação e encaminhamento para o primeiro emprego voltados para
entidades e empresas.

Estabelecer convênios entre a Prefeitura e os clubes recreativos para que os jovens carentes possam
usufruir de sua infra-estrutura nos períodos ociosos.

Investir em políticas públicas voltados para a educação básica e programas de valorização das famílias
em situação de risco.

Apoiar instituições que se dedicam a melhorar relacionamentos familiares, comunitários, sociais e de
recuperação de drogas.

Ampliar investimentos em cursos profissionalizantes para jovens.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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RECURSOS HUMANOS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Criar sistema de capacitação de professores, policiais, ou agentes que atuam no combate a violência.

Capacitar profissionais das áreas relacionadas às crianças e adolescentes em “Mediação de conflitos”,
inclusive professores e dirigentes, considerados importantes para evitar o desvio de conduta, bem
como para a efetiva recuperação do menor.

Instituir políticas de prevenção as drogas nos moldes das campanhas sobre AIDS.

Combater implacavelmente e de forma permanente e eficiente, a produção, o tráfico e a
comercialização de drogas.

Criar um “mapa social” como instrumento, para focar o trabalho nas áreas de risco, alinhados as
políticas públicas em favor das famílias em vulnerabilidade.

Realizar mapeamentos embasados em aspectos técnicos e científicos sobre as políticas públicas e
demais programas que valorizam o adolescente como ser humano, para possível ampliação e
implementação na prevenção e exclusão social.

Elaborar estudos sobre os adolescentes que oriundos de um mesmo contexto, conseguiram se
superar em termos pessoais e sociais.

Implantar sistema de informação integrado de coleta, organização e análise das informações, com
delineamento das políticas públicas para a prevenção e combate a criminalidade entre os adolescentes.

Implantar sistema de indicadores de segurança, para subsidiar o poder público, a polícia e as
instituições ligadas a menores para implementação de planos de ação integrados.

Capacitar a fiscalização do trabalho para que esteja sintonizada com os objetivos reais de preparação
e encaminhamento dos jovens e não um empecilho que desmotiva as empresas a trabalhar com
aprendizes.

Criação de uma Lei que aumente a pena de criminosos que forem presos acompanhados de menores
no momento do crime.

Tornar a lei mais flexível quanto ao trabalho como atividade salutar.

DROGAS E CRIMINALIDADE

SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

LEGISLAÇÃO
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GESTÃO POR RESULTADOS

INFRA-ESTRUTURA

POLÍTICAS PÚBLICAS

Adotar modelos de programas consolidados de mapeamento, planejamento, encaminhamento e
assistência as famílias socialmente vulneráveis de forma a contribuir para a estruturação familiar.

Focar o trabalho de apoio e prevenção em regiões de maior vulnerabilidade, bem como ofertar
respaldo de atendimentos das famílias na Delegacia da Mulher.

Aumentar, investir e melhorar programas de semi-liberdade considerados mais eficazes, bem como
avaliar o sistema de internação para jovens infratores separando os diferentes tipos de crimes
praticados.

Adotar a gestão por indicadores pautada em pesquisas científicas.

Capacitar, fiscalizar e cobrar resultados das instituições que possuem programas e recebem verbas
públicas para o trabalho com os adolescentes e jovens.

Investir na prevenção por meio da escola ao invés da criação de presídios.

Investir em sistemas de Tecnologia da Informação na área de segurança pública do município para a
prestação dos serviços.

Ofertar número de vagas nos Centros de Educação Infantil, de forma suficiente para o atendimento
de todas as crianças, visando o “déficit zero”.

Ampliação substancial da capacidade de internação de adolescentes para recuperação de droga -
adição.

Transformar os espaços públicos degradados em ambientes saudáveis.

Desenvolver políticas públicas integradas e planejadas com inteligência, voltadas para a prevenção e
inclusão social, bem como para o apoio moral, psicológico e material às famílias dos menores infratores
em área de maior vulnerabilidade.

Criar políticas públicas que promovam a mediação de conflitos.

Fomentar parcerias para “empregar” os adolescentes, como também criar mecanismos para a oferta
de ensino profissionalizante.

Promover programas sociais e culturais de natureza educativa e construtiva, incluindo pais e filhos.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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COMUNICAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO

PUNIÇÃO

REINTEGRAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL

A mídia precisa divulgar casos de sucesso, formas de recuperação, socialização e integração social,
possível de serem replicados para os demais segmentos da sociedade, na perspectiva de que a
comunidade se motive pela causa dos menores.

Trabalhar com a imprensa para o cultivo da paz e não da violência.

Divulgar maciçamente leis que enfatizam as consequências aos agressores da violência doméstica.

Agilizar os processos judiciais e aplicação da lei/medidas socioeducativas de forma imediata, seja por
intervenção ou reparação de danos, evitando a reincidência, como também, adotar o trabalho social
como forma de punição para pequenos delitos.

O juizado da Vara da Infância e da Juventude deve ter uma equipe multidisciplinar para auxiliar na
gestão da rede de instituições que recuperam menores, inclusive com a ampliação do número de
juízes.

Desmembrar a Vara da Infância da Juventude, visando a divisão de competências e consequente
efetividade.

O juiz da Vara da Infância e Juventude precisa acompanhar de perto os processos que envolvem os
menores, para avaliar e organizar a “rede” de apoio a eles.

Endurecer a punição aos traficantes, especialmente quando aliciarem menores de idade.

Ampliar os prazos de internação e de semi-internação de menores.

Implantar políticas públicas de “tolerância zero” em relação às pequenas transgressões.

Obrigar a restituição de valores ou serviços em caso de danos patrimoniais.

Estabelecer políticas preventivas aos menores infratores, para a recuperação, reintegração social e
acompanhamento de suas passagens pelas instituições, para que não voltem às drogas e ao crime.

Políticas socioeducativas plausíveis, destinadas a recuperação e socialização, como também a oferta
de amparo legal de forma acolhedora, evitando reincidências após sua emancipação.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Algumas
conclusões

EM CONFLITO COM A LEI
PREVENÇÃO   -   RESSOCIALIZAÇÃO   -   MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

O ADOLESCENTE

Toda criança deve crescer em um ambiente de amor, segurança e
compreensão. As crianças devem ser criadas sob o cuidado dos pais e as

pequenas jamais deverão separar-se da mãe, a menos que seja necessário. O
governo e a sociedade têm a obrigação de fornecer cuidados especiais para as

crianças que não têm família nem dinheiro para viver decentemente.

Dignidade





CONSIDERAÇÕES FINAIS

As palestras realizadas no Fórum Desenvolve Londrina no ano de 2011, foram proferidas por
profissionais que atuam em diferentes áreas relacionadas à questão

, os quais evidenciaram as ações desenvolvidas, as preocupações e até mesmo as angústias frente à
questão. Não obstante, os membros que compõem este Fórum, tiveram a oportunidade de se
aproximarem da realidade local, tendo participação ativa ao registrar suas percepções sobre os fatos
evidenciados, apontando as possíveis causas e soluções. Desta forma, a prevenção, a punição e a
recuperação, evidenciam-se como fatores determinantes, e sinalizam a urgência do estabelecimento de
programas eficazes com gestão integrada, envolvendo o núcleo familiar, o poder público e a sociedade
civil, de forma a reverter o processo histórico, inclusive sobre a exclusão social, que promove a violência e
acaba por assolar e desafiar todos os demais segmentos. A problemática em questão encontra-se
espelhada no medo, na privação da liberdade de ir e vir, na opção de sistemas de segurança similares a
prisões, entre outras. Estas medidas de “segurança” refletem uma espécie de miopia social frente às
circunstâncias, os quais demandam a revisão de inúmeros fatores elencados nos itens causas e soluções e
não a atribuição da culpabilidade isolada de determinadas conjunturas.

Torna-se necessário perceber que toda causa possui suas razões de existência, e, a tomada de
consciência torna-se o principal fator de mobilização. Acreditamos que é possível sim revertermos o
quadro social em relação ao Menor em Conflito com a Lei, considerando que as soluções apontadas
durante o processo espelham o pensamento de diferentes atores sociais com capacidade de influenciar e
promover mudanças. As soluções evidenciadas sobre o tema descrito requerem: a reestruturação das
políticas públicas, em especial os programas preventivos e socioeducativos; a reestruturação da
instituição familiar; a revisão sobre o papel da educação escolar e da legislação vigente; a reflexão sobre os
valores adotados socialmente na contemporaneidade; combater a violência, a droga e a criminalidade; a
revisão sobre a questão da impunidade e dos processos de reintegração social; melhorar a infra-estrutura
e investir na capacitação profissional; adotar a gestão por resultados; rever as possibilidades de integração
e de geração de oportunidades; repensar as tomadas de decisões pelo poder judiciário, bem como a
participação efetiva da sociedade nos processos que envolvem o menor.

Portanto, esperamos que o estudo proposto, contribua para a revisão de paradigmas
estabelecidos, como também para a abertura de lacunas destinadas a reflexões e tomadas de decisões.

“Adolescentes em Conflito com a
Lei”

Professora Drª. Sonia Maria Mendes França
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A prevenção
como prioridade

EM CONFLITO COM A LEI
PREVENÇÃO   -   RESSOCIALIZAÇÃO   -   MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

O ADOLESCENTE

Toda criança tem direito a receber educação primária gratuita e de qualidade,
para que possa ter oportunidades iguais para desenvolver suas habilidades. E,
como brincar também é um jeito gostoso de aprender, as crianças também

têm todo o direito de brincar e se divertir.

Lazer





FAMÍLIAS DESESTRUTURADAS - SOCIEDADE DOENTIA
CRIANÇA AGREDIDA - CRIANÇA AGRESSORA

A célula mater da sociedade é a família, os valores contidos na formação desta sociedade são os
contidos nas famílias desta sociedade. A formação de valores (morais e éticos) de uma sociedade é em
geral oriunda de um processo histórico metafísico, “religioso”, ou de um conjunto de teorias racionais,
científicas ou ainda ideológicas.

Passar esta tarefa só para a escola ser a construtora única destes valores, é no mínimo uma
temeridade. Estes princípios e valores que servem de guias para atitudes e ações dos cidadãos estão
absolutamente desestruturados quando as famílias também estão.

Portanto investir no acolhimento de famílias em processo de/ou desestruturadas, provendo sua
assistência por uma rede de entidades, com fortes laços de base filosófica moral, nos parece ser (senão o
único), o principal caminho a ser escolhido, com o cuidado de não conduzi-las, não direcioná-las para
caminhos ideologizados, mas, abri-las a toda diversidade e complexidade, à uma rede de opções, para que
cada uma trilhe o caminho que melhor lhe convier ou se sentir mais acolhida.

A escola do mesmo modo não deve jamais conduzir um ensino com viés ideológico ou religioso
(específico), mas sim ampliar o horizonte da complexidade e diversidade humana, para que cada indivíduo
exerça seu livre arbítrio, sendo ele o autor de sua própria história de vida.

A infância e a juventude são uma fase da vida humana de formação e sedimentação de valores,
ancorados nos exemplos e convívio dos familiares mais próximos, no ambiente no entorno em que
convivem, no aprendizado escolar e nos exemplos deixados pelos grandes personagens de nossa história
social e nossa literatura, é também uma fase de confrontações de valores.

Temos que ter claro que ainda vivemos em uma sociedade transgressora (todos em parte o
somos), uma sociedade com péssimos exemplos diariamente expostos em nossos noticiários,
protagonizados por nossos “líderes”, além de nossos principais personagens literários serem quase todos
“farsantes”.

Esta mesma sociedade construiu uma justiça ideologizada e jamais cega e imparcial como deveria. Nesta
mesma sociedade a transgressão, o delito da (criança/adolescente) oriundo de famílias mais pobres, são
mais vulneráveis ao rigor das nossas leis, nossa sociedade é também extremamente materialista e de
poucos valores espirituais.

Vamos portanto, darmos as mãos criando uma grande rede de solidariedade, que acolha famílias
desestruturadas de forma proativa, proporcionando-lhes existência digna com provimento de bens
materiais e abrigo para sua base moral conforme sua própria escolha.

O esforço de todos nós (Estado, entidades, cidadãos) para que se cumpra o que já é previsto
legalmente (priorizar o atendimento ao menor e ao adolescente), executando políticas públicas
integradas entre todos os agentes envolvidos, com metas e avaliações de seu cumprimento, expostas de
forma transparente; para que, foquemos a “prevenção”, que como ação é a que nos pareceu a mais
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significativa de todas que nos apresentou esta caminhada, que é a de acolhermos as famílias mais
desestruturadas e de maior risco social e econômico.

Assim estaremos tratando da célula mater da sociedade, dentro do lema do “amor exigente” que
é: “o teu amor sem exigência me humilha, a tua exigência sem amor me revolta, o teu amor exigente me
engrandece”.

Este lema não serve apenas para relações para pais e filhos, devendo ser a mesma para relações
entre cidadãos, e também na relação do Estado com o cidadão, pois é esta a lei divina da relação do criador
com a criatura. Bons exemplos de que isto é possível estão contidos neste mesmo caderno que com
satisfação ora apresentamos a toda a comunidade.

Obviamente não devemos esquecer o atual estágio que já se encontram nossas crianças e
adolescentes infratores nos dias atuais, necessitando de ações imediatas, e mais eficazes, tanto na
aplicação das medidas socioeducativas, bem como, nas de ressocialização.

No entanto, para invertermos a escalada vertiginosa do ingresso do menor na infração penal, se
faz necessário e urgente, juntarmos forças no acolhimento e assistência às famílias mais vulneráveis, só
assim estaremos “prevenindo” o ato infracional e o conseqüente aumento da violência em nossas
comunidades.

Devemos cultuar o retorno à espiritualidade/religiosidade como base formadora de valores e
princípios familiares que é a maior porta de saída para este labirinto em que nossa sociedade se meteu, o
que se observa hoje é a família transferindo essa sua responsabilidade de formação do caráter do
indivíduo para a escola e esta por sua vez se declarando incompetente e transferindo ao Estado.

Obviamente isto é fruto da substituição da cultura espiritualista/religiosa, como esteio dos valores
familiares para uma cultura de ideologia onde o estado passa a ser o mentor destes valores, essência de
uma civilização materialista onde mais vale um tênis de grife do que uma vida humana.

É necessário não ser hipócrita, a ponto de não se considerar que sobre o guarda-chuva de um
“Estado Laico”, pode se esconder a corrente filosófica niilista.

.

“Precisamos começar a extirpar essas raízes, porque, como se sabe, obtemos resultados bastante
limitados no tempo e muito pouco consistentes quando procuramos tratar apenas os efeitos dos males, e
não as causas” Giovanni Reale
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Algumas frases
de pensadores

EM CONFLITO COM A LEI
PREVENÇÃO   -   RESSOCIALIZAÇÃO   -   MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

O ADOLESCENTE

Seja em uma emergência ou acidente, ou em qualquer outro caso, a criança
deverá ser a primeira a receber proteção e socorro dos adultos.

Prioridade





“Não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país, se a juventude de hoje tomar o poder
amanhã, porque esta juventude é insuportável, desenfreada, simplesmente horrível”.

“O homem quando perfeito, é o melhor dos animais, mas é também o pior de todos quando afastado
da lei e da justiça, pois a injustiça é mais perniciosa quando armada, e o homem nasce dotado de

armas para serem bem usadas pela inteligência e pelo talento, mas podem sê-lo em sentido
inteiramente oposto. Logo, quando destituído de qualidades morais, o homem é o mais impiedoso e

selvagem dos animais, e o pior em relação ao sexo e à gula”.

“Atentem bem para o que vos recomendamos, pois as ações dos homens só se distinguem pela raiz do
amor. De fato, podem suceder muitas coisas que na aparência são boas, mas que não derivam da raiz
do amor. As flores também têm espinhos, algumas coisas, na verdade, parecem ásperas e cruéis, mas
tem como fim a disciplina e são ditadas pelo amor. Portanto, de uma vez por todas, te é proposto um

breve preceito: ama, e faze o que queres. Se calas, cala por amor; se falas, falas por amor; se corriges,
corriges por amor; se perdoas, perdoa por amor. Que a raiz do amor esteja em ti, dela só poderá

derivar o bem”.

“Não se deve fazer o mal nunca e tão pouco devolver o mal por vingança”.

“A pergunta é terrível: porque as crianças matam? A resposta é banal: As crianças matam quando
nenhum outro rito de iniciação (podemos falar de escola, se quiserem, ou de família, de afeto ou de

experiência) existe no mundo em que vivemos”.

“Outro mal que aflige o homem de hoje é a busca ilimitada do bem estar material como substituto da
felicidade espiritual, liquidada como um quimérico e inexistente sonho do passado”.

“Aconteceu que a abundância dos bens materiais, em vez de preencher o homem, o esvaziou. Minou e,
portanto, comprometeu sua consistência e densidade moral”.

“O homem moderno crê experimentalmente ora neste, ora naquele valor, para depois abandoná-lo, os
círculos de valores superados e abandonados está sempre se ampliando, cada vez mais é possível

perceber o vazio e a pobreza de valores, o movimento é irrefreável... A história que estou relatando é a
dos dois próximos séculos”.

Hesíodo, 720 a.C

Aristóteles

João de Agostinho de Ipona

Platão

Giovanni Reale

Giovanni Reale

Giovanni Reale

F. Nietsche. Fragmentos póstumos, 1885

FRASES DE PENSADORES
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Destaques em
palestras

EM CONFLITO COM A LEI
PREVENÇÃO   -   RESSOCIALIZAÇÃO   -   MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

O ADOLESCENTE

Nenhuma criança deverá sofrer por pouco caso dos responsáveis ou do
governo, nem por crueldade e exploração. Nenhuma criança deverá trabalhar
antes da idade mínima, nem será levada a fazer atividades que prejudiquem

sua saúde, educação e desenvolvimento.

Justiça





EDNA MARIA SILVA DE PAULA
Diretora Geral da Secretaria de Justiça e Cidadania

Perfil geral dos adolescentes brasileiros em conflito com a lei é de 25 milhões de adolescentes, 15%
da população total. Em Londrina é muito superior à média nacional porque segundo o Mapa do Crime de
2008, Londrina tem uma população jovem de 93,2 mil e em 2004 ocupou o ranking de 8ª cidade dentre as
200 mais violentas do Brasil.

Quando comparados estes números com o histórico de vida dos adolescentes em conflito com a lei
que estão cumprindo medida no sistema socioeducativo, observa-se que foram vitimizados durante toda
sua curta vida, quer pela família, quer pelas instituições, que tinham por dever moral e/ou legal de
protegê-los e que, portanto não é preciso pedir mais severidade nas penas nem redução da maioridade
penal para punir os infratores pobres, porque a rigor, a pena de morte já está em vigor para as camadas
pobres da população - sem processo, sem apelação, sem defesa.

A necessidade primordial de mudanças radicais nos métodos, nas técnicas e no planejamento de
programas de atendimento a população infanto-juvenil, sob pena de que esse patrimônio seja cada dia
mais criminalizado e relegado a um segundo plano, colocando os princípios de direitos humanos apenas
como meras declarações retóricas de conteúdos programáticos.

Existe a garantia constitucional e legal de que o adolescente é propriedade absoluta e, que a família, a
sociedade e o Estado são os responsáveis pela garantia da realização dos direitos humanos que lhe são
inerentes.

Entretanto, os direitos das crianças e dos adolescentes têm sido violados das formas mais diversas,
tendo como principal violador o Estado, na medida em que não lhes garantem, minimamente, as políticas
públicas básicas para o pleno desenvolvimento pessoal, social e político de crianças e adolescentes, que
necessitam ser reconhecidos na condição de sujeitos de direitos.

Nesse contexto, em termos de políticas públicas ainda estamos muito longe de uma discussão
séria sobre o assunto no Brasil, posto que até agora, mesmo com mais de 20 anos de Estatuto da Criança e
do Adolescente, ainda vivemos num país de traços pouco democráticos, em que o conjunto de políticas
públicas está visivelmente eivado de componentes clientelistas e assistencialistas.

“Os obstáculos para a harmonia da convivência humana não são apenas de ordem jurídica, ou seja, devido
à falta de leis que regulem esse convívio; dependem de atitudes, mais profundas, morais, espirituais, do
valor que damos à pessoa humana, de como consideramos o outro”. Chiara Lubich
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JULIO CÉSAR BOTELHO
Diretor CENSE II

O ADOLESCENTE E SÓCRATES

SEMPRE EXISTIRAM ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI?

“... nossos adolescentes atuais parecem amar o luxo. Tem maus modos e desprezam a autoridade. São
irrespeitosos com os adultos e passam o tempo vagando nas praças, mexericando entre eles... são
inclinados a contradizer seus pais, monopolizam a conversa quando estão em companhia de pessoas mais
velhas; comem com voracidade e tiranizam seus mestres...”

“É bem verdade que as civilizações antigas, pelo menos as mais evoluídas, atribuíam tratamentos
diferenciados para as crianças envolvidas em um agir contrário à lei”.

“... os vínculos de afeto do adolescente com os pais, professores e amigos, atuam como um forte detentor
da delinqüência... o acatamento aos pais é o mais importante dos vínculos sociais...”

“... a escola e os amigos estão numa relação inversa com a delinquência e funcionam como inibidores
dessa espécie de comportamento...”

“... ausência de políticas públicas voltadas para as famílias, crianças e jovens significa descaso e fator
contributivo indireto à delinquência...”

Zonas de deterioração humana: locais cuja característica principal é o estado precário das
edificações, elevado grau de estresse dos habitantes que vivem à margem de muitos benefícios sociais...
limitada presença do Estado e das instituições que organizam a sociedade (família, igreja, clubes de
serviço, escola, trabalho, amigos, culto às tradições, aos antepassados, ao saber dos mais velhos...)

Não há um discurso ou saber universal sobre a delinquência juvenil. A delinquência juvenil deriva
de fatores diversos, porém interligados. A delinquência juvenil é fato, sujeito e contexto. A delinquência
juvenil pode e deve ser combatida com educação, segurança, trabalho, profissionalização, espiritualidade,
civismo, cultura e família.
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NEIDE FURTADO
Coordenadora do Programa Amor Exigente

PROJETO REEDUCAR-SE PARA EDUCAR

OS 12 PRINCÍPIOS BÁSICOS DO AMOR EXIGENTE:

Mudar e retomar o controle de sua vida e sua família.

Pais, professores e familiares são: encorajados a agir em vez de só falar; desencorajados de usar
violência ou agressividade; levados a construir a cooperação familiar e comunitária. Visando à prevenção e
qualidade de vida. Mostram-nos o caminho a seguir, posturas e condutas firmes e amorosas que nos dão
segurança e tranqüilidade.

O mundo muda rapidamente propagando a anti-cultura,o anti-herói… É preciso refletir, questionar, antes
de tomar qualquer posição. É preciso lembrar que princípios de integridade moral e ética são imutáveis. O
respeito, a compreensão e o amor devem nortear nosso relacionamento com o mundo.

Os pais são humanos e são apenas pais, não têm super poderes. Não são super heróis nem se tornam
perfeitos ao se tornarem pais. Devem assumir tranquilamente suas limitações, suas fraquezas,
conscientes de que, em sua função de pais com sua experiência, vivência e amor por seus filhos, são
insubstituíveis.

Avalie e conheça seus próprios limites físicos, emocionais e econômicos. Aprenda a dizer não. Ensine o
respeito aos próprios limites. O amor, a maturidade e a disposição dos pais vencem a rebeldia dos filhos.
Lembre-se, educar bem os filhos é tirar de dentro deles o melhor que têm a oferecer. É fazê-los entender
deveres e responsabilidades, levando em conta que eles aprendem facilmente a obter direitos e
vantagens.

Os pais precisam ser pais para que os filhos possam ser filhos. Pai é guia, orientador, legislador: deve
conduzir o filho, criando regras que sejam respeitadas e que vão prepará-lo para enfrentar o mundo. Não
estamos pregando o autoritarismo. Falamos da autoridade de adultos coerentes, competentes, que
querem o melhor para o desenvolvimento completo da personalidade do filho. Estamos tratando da
disciplina ministrada por pais que dirigem o lar com firmeza e sabedoria, buscando proteger e orientar o
filho, alicerçados em valores morais e éticos e nos quais acreditam.

Para resolver um problema, uma situação inaceitável, é preciso libertar-se de qualquer tipo de emoção
negativa, fazendo sua parte do modo mais completo possível, consciente de ter cumprido o seu papel.
E sem nenhum sentimento de culpa, autopiedade ou raiva, estar livre para agir e deixar os filhos sofrerem
as conseqüências de seu próprio comportamento.

1° Princípio é identificador - os problemas da família têm raízes na estruturação atual da sociedade.

2° Princípio é humanizador - os pais também são gente.

3° Princípio é protetor - os recursos são limitados

.

4° Princípio é valorizador - pais e filhos não são iguais.

5° Princípio é libertador - a culpa torna as pessoas indefesas e sem ação.
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6° Princípio é influenciador - o comportamento dos filhos afeta os pais e o comportamento dos pais afeta

os filhos.

7° Princípio é preparador - na educação dos filhos, sabe-se o quanto é prejudicial tomar atitudes sem

firmeza e perseverança.

8° Princípio é esperançador - da crise bem administrada, surge a possibilidade de mudança positiva.

9° Princípio é acatador - na comunidade, as famílias precisam dar e receber apoio.

10° Princípio é cooperador - a essência da família repousa na cooperação, não só na convivência.

11° Princípio é organizador - a exigência na disciplina tem o objetivo de ordenar e organizar nossa vida e

de nossa família.

Existem muitos instrumentos de destruição que são usados pelos pais, tais como, indignação expressa em
voz estridente, acusações irresponsáveis, repreensões, lágrimas, histeria, orgulho… Todas são armas
mortíferas, que matam o amor e o respeito e destroem, inclusive, quem as utiliza. É fundamental manter-
se equilibrado e coerente: ser sóbrio para exigir sobriedade, respeitar para exigir respeito, cumprir
promessas para poder cobrar e, assim, como dono de sua casa, conduzir sua própria família no rumo certo.

É dever dos pais agir prontamente ao tomar conhecimento do comportamento inadequado do filho,
corrigi-lo segundo a maior ou menor gravidade da situação, assumindo posições claras e bem definidas.
Caminhe junto, acredite, fortaleça e anime seu filho, mas, sobretudo; busque uma nova qualidade de vida
para você.

Assumir posições, fechar questão, acarreta crise que, se bem administrada, gera a mudança necessária. É
preciso ter coragem e disposição para mudar e ser capaz de amar seus filhos de modo a fazer o que precisa
ser feito, sem pena deles ou de si próprio. Pais, definam seu alvo, fixem propriedades, formulem um plano
de ação e o executem. Administrem a crise sem medo, controlando cada regra, cada limite estabelecido,
fazendo sua parte para solucionar o problema. Por causa disso, ou apesar disso, sejam felizes! Vivam e
deixem seu filho viver, experimentando as conseqüências do que faz. Vocês não podem impedir o
crescimento de um filho.

Sozinhos, sem compartilhar experiências, os pais se sentem perdidos e amedrontados. Entretanto, unidos
e reunidos em grupos, encontrarão novos caminhos. O grupo de apoio ajuda seus participantes a
refletirem sobre as dificuldades e as limitações de cada um. Oferece diferentes alternativas e encoraja
através do generoso relato da experiência de cada membro. Os participantes elevam-se, além dos seus
próprios problemas, para ajudar o outro e, consequentemente, todos saem do grupo com novas
esperanças.

Poupar e impedir o filho dessa participação é erro frequente nas famílias. A cooperação nasce da
afetividade entre os membros da família e é a semente da cidadania. Os pais devem despertar nos filhos a
r e s p o n s a b i l i d a d e p e l a s p e s s o a s d e s e u g r u p o f a m i l i a r e s o c i a l .
Assim sendo, os filhos só terão direitos a reivindicar, quando, com postura madura e séria, se tornarem
membros cooperadores de seu grupo familiar e, consequentemente, da sociedade.

Aquilo que não se aprende em casa, a vida ensina a duras penas. Duras para os pais e para os filhos.
Devemos balizar e organizar com verdadeira disciplina o rumo que queremos dar a nossa vida e a vida da
família, começando por pequenas coisas para chegar às grandes mudanças. Seu filho não pediu para
nascer… mas você também não pediu para que ele fosse como é; vocês foram colocados um na vida do
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outro e têm - cada qual a seu modo - direitos e deveres. E isso não pode ser causa para conflitos, muito
menos para auto e mútua destruição. O Amor Exigente não expulsa os filhos de casa. A proposta não é
essa. A escolha é uma opção do próprio filho. Depois de ter tentado tudo para controlar o comportamento
inadequado do filho, chegando ao limite máximo dos pais ou da família, ao não querer adequar-se, ele
mesmo estará escolhendo deixar a casa e viver por sua própria conta e risco.

Este é nosso princípio balizador e deve estar sempre intimamente ligado a todos os outros. No Amor
Exigente, amar é um grande desafio. É uma decisão! Decisão de ser a pessoa certa para o mundo onde vive.
É amor aberto, traduzido em gestos e atitudes de querer o bem do outro. O verdadeiro amor tem
compromisso com valores maiores do que a satisfação de desejos.

12° Principio é consolador - o amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo deve ser também um

amor que orienta, educa e exige.
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PROFESSORA SILVIA ALAPANIAN

As crianças são pessoas em processo de desenvolvimento, sua formação é reflexo da capacidade
coletiva da sociedade de transmitir seus valores através das gerações.

Em nossa sociedade são altos os índices de transgressão por todos os segmentos, inclusive aqueles
formados pelos extratos mais abastados da sociedade. As famílias empobrecidas são apenas um
segmento mais vulnerável, mais frágil da teia social e por isso mais exposto aos rigores da lei.

Política preventiva para infância;
Política de educação;
Política de saúde;
Políticas para a juventude (saúde e sexualidade, trabalho, profissionalização);
Política de segurança (contra o tráfico de drogas);
Apoio às famílias;
Ajustes na política de atendimento ao adolescente em conflito com a lei.

“Sociedade de profundas desigualdades gera tensões sociais também profundas”.

COMO AMENIZAR A SITUAÇÃO DOS ADOLESCENTES MAIS EXPOSTOS:

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO - LIBERDADE ASSISTIDA

•
•
•
•
•
•
•

Recebe MSE

Murialdo

Acolhida

Início do acompanhamento

Visita domiciliar

PIA

Encaminhamentos

Grupo - Oficinas
Atendimento individual
Visita domiciliar

Escola
Cursos
Saúde

Rede socioassistencial
Ad. aprendiz

Esporte

Geração de renda
Grupo de pais
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Fluxograma de atendimento - Prestação de serviço à comunidade

O QUE LEVA UM ADOLESCENTE A COMETER ATOS INFRACIONAIS:

DIFICULDADES E DESAFIOS:

Dificuldade financeira;
Necessidades de consumo;
Sustento familiar;
Vulnerabilidade social;
Desestruturação familiar;
Convite de desconhecidos e familiares;
Status;
Dependência de drogas;
Problemas mentais;
Entre outros.

Falta de programas no município para tratamento de drogadição;
Morosidade na aplicação das medidas socioeducativas;
Adesão da família no processo de reintegração;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Recebe MSE

Murialdo

Acolhida

Início do acompanhamento

Levantamento das instituições

Escolha das atividades

Preparação - Processo de desenvolvimento
e conhecimento da atividade

Efetivação da atividade proposta

Avaliação

Grupo - Oficinas
Atendimento individual
Visita domiciliar

Geração de renda
Grupo de pais
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•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Falta de um programa específico para atender os adolescentes ameaçados de morte e seus
familiares;

Falta de uma política mais eficaz no combate ao tráfico de drogas;
Inserção na rede de ensino profissionalizante;
Dificuldade de inclusão no ensino escolar;
Falta de recursos financeiros e pessoais;

Maior integração entre o sistema jurídico e Murialdo;
Ampliação de oportunidades e programas de profissionalização;
Inserção no mercado de trabalho;
Programas de apoio aos adolescentes em situação de desabrigamento;
Olhar voltado para a prevenção.

POSSÍVEIS SOLUÇÕES:
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Boas práticas em
comunidades
semelhantes

EM CONFLITO COM A LEI
PREVENÇÃO   -   RESSOCIALIZAÇÃO   -   MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

O ADOLESCENTE

A criança deverá ser protegida contra qualquer tipo de preconceito, seja de
raça, religião ou posição social. Toda criança deverá crescer em um ambiente

de compreensão, tolerância e amizade, de paz e de fraternidade universal.

Amor





A escolha como modelo de boas práticas, recaiu sobre o programa aplicado no município de
Sorocaba-SP, porque, além de ser um município com número de habitantes próximo ao de Londrina, é a
nosso ver o que apresentou a melhor solução (a qual podemos constatar com uma visita ) e
resultados significativos em curto espaço de tempo.

O programa aplicado em Sorocaba além de possuir uma âncora importantíssima na figura de sua
Secretária de Cidadania, contém a criação de um ambiente onde cada um de seus participantes, desde a
própria secretária e gestores, até os que trabalham junto às famílias atendidas, tem uma grande
motivação e orgulho de fazer parte da equipe e desta história vitoriosa que tão bons frutos trazem,
notadamente às comunidades e famílias mais fragilizadas do município, mas com reflexo imediato em
toda a comunidade de Sorocaba, já que este programa interferiu frontalmente na escalada da violência,
praticada por crianças e adolescentes.

O programa aplicado em Sorocaba contém a nosso ver os fatores essenciais à boa gestão e
obtenção de resultados positivos e significativos, porque incorpora elementos vitais à solução dos
problemas, dentre os principais podemos citar a vontade política das autoridades municipais constituídas,
não só priorizando as ações, mas construindo uma gestão integrada e eficiente dentro do método
escolhido.

Partindo do conhecimento da realidade, através de um programa proativo, o município vai ao
encontro das famílias mais carentes, conhecendo o seu histórico socioeconômico, e suas necessidades
mais urgentes, e, a partir deste “mapeamento” forma o principal instrumento que servirá de base para a
elaboração de políticas públicas nas suas diversas secretarias, que de maneira integrada possam oferecer
a estes cidadãos todos os programas e atendimentos passíveis de serem colocados à sua disposição, nunca
de maneira impositiva, mas com um acompanhamento bem próximo até o atendimento pleno de suas
necessidades mais básicas, características de uma vida digna.

Este atendimento de maneira integrada se dá principalmente através da Secretaria coordenadora
que é a da Cidadania, mais também nas da Educação, Saúde, Juventude, Esporte e Lazer, Formação
Profissional, Trabalho e Renda.

A seguir apresentamos o escopo do programa desenvolvido em Sorocaba e suas principais ações,
programas estes que têm como princípios:

O Mapa Social é um sistema da Prefeitura de Sorocaba que tem por objetivo identificar as famílias de maior
vulnerabilidade social e nortear a construção de políticas públicas de promoção do desenvolvimento e
redução da pobreza na cidade de Sorocaba.

Conhecer, quantitativa e qualitativamente a distribuição das famílias de Sorocaba que vivem em condições
de risco social para promover a equidade na implementação das políticas públicas do município.

in loco

Nunca levar solução pronta (cada família é uma solução única, uma entidade única a ser preservada).
Apresentar planos de oportunidades para construir juntos a solução.

•

Mapa social

Objetivo

•
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Sistema

IVS - Índice de Vulnerabilidade Social

AMIGO DA FAMÍLIA

Metodologia do trabalho

Programas e benefícios

O sistema oferece, através do Mapa Social, a produção de estudos e relatórios sobre a situação de
vulnerabilidade e as condições de vida da população de Sorocaba, permitindo o cruzamento de
informações relacionadas à educação, bem estar, saúde, trabalho, habitação, juventude, renda, entre
outros, fazendo com que o planejamento do governo municipal esteja realmente focado na formulação de
políticas de melhoria das condições de vida da população.

O IVS é um indicador que possibilita mensurar o grau de vulnerabilidade socioeconômico das famílias
residentes no município de Sorocaba. É uma medida comparativa, inspirada no IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano) e engloba três dimensões: renda, educação e situação da moradia.

0,6 a 1,0 -
0,5 a 0,59 -
0,3 a 0,49 -
0,25 a 0,29 -
0 a 0,24 -

Mais perto de quem precisa

O Programa Amigo da Família é constituído por uma equipe de funcionários especialmente treinados, o
programa leva informações e presta atendimento personalizado e permanente, identificando problemas
e providenciando soluções, além de integrar todos benefícios sociais e promover a inclusão social por
meio da cidadania, da melhoria das condições de moradia, saúde, educação, entre outras necessidades.

Extrema vulnerabilidade
Muita vulnerabilidade
Vulnerável

Baixa vulnerabilidade
Dentro do padrão de desenvolvimento

Amigo
visita

Família

Atualiza
os dados
cadastrais

Equipe analisa e
preenche Plano

de Oportunidades

Amigo apresenta Plano
de Oportunidades

à família

Família aceita
Plano de

Oportunidades

Direcionamento
da família para os
serviços ofertados

Secretarias

Cultura Projeto Mais Cultura

Programa Novo Tempo; Cooperativa de reciclagem

Bolsa Família; BPC; Renda Cidadã; Ação Jovem; CRAS; Projovem
Adolescente; Lei de  Gêmeos; Auxílio Reclusão, Projeto Educarte; Câmara
de Mediação; CIAPPD; Seção de Apoio ao Idoso; CREAS; Plantão Social e
Centro de Referência da Mulher

Sabe Tudo; Oficina do Saber; Clube da Escola; Alfa Vida; Vagas em
unidades escolares; Projovem Urbano

Parcerias

Cidadania

Educação

Programas
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Esportes

Juventude

Esporte Cidadão; Projetos Sociais; Escolas de Esportes

Território Jovem; Clube do NAIS; Primeira Chance e Jovem Cidadão;
Projeto Desafio Jovem

Casa do Cidadão

Saúde Mental; Ambulatório da Saúde Mental; Planejamento Familiar;
Programa NUTRIR; Serviço de Atendimento Domiciliar ao Acamado;
PSF - Programa Saúde da Família; Prevenção da DSTs/AIDS; VIVA -
Vigilância de Violência e Acidentes em Serviços Sentinelas

PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador; Time do Emprego; Banco do
Povo; MEI -Micro Empreendedor Individual; UNIT - Universidade do
Trabalhador; Projeto Metareciclagem

Planejamento

Saúde

Trabalho

Rede - População em situação de rua

Fluxograma de Abordagem Social

Entidades parceiras

SOS

GRASA

André Luiz

Albergue

Tratamento

Tratamento médico de patologias

Atendimento/Tratamento

Tratamento à menores de 18 anos

Alimentação, higiene, oficinas, atendimento social, psicológico, etc...

Abordagem social

ACAP

Esquadrão da vida

CREAS POP

CRAMI

Tipo de atendimento

Abordagem Social
(SECID e CRAMI)

Acolhimento

É menor?

Oferece os serviços de
tratamento químico/médico

ACEITA?

Encaminha para
GRASA, ACAP ou André Luiz

Conselho Tutelar
SIM

NÃO

SIM

NÃO
NÃO Oferece outros

serviços de apoio

SOS, CREAS POP, outros

ACEITA?
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ESCOPO DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS ENVOLVIDOS

Câmara de mediação

1º Circuito da inclusão

Primeira chance

Jovem Cidadão

Território Jovem

A mediação representa uma forma consensual de resolução de controvérsias sem o ingresso ao Poder
Judiciário, na qual as partes, por meio de diálogo franco e pacífico, têm a possibilidade, elas próprias, de
solucionarem seu conflito, contando com a figura do mediador, terceiro imparcial que facilitará a
conversação entre elas.

A mediação possibilita a transformação da "cultura do conflito" em "cultura do diálogo”, na medida em
que estimula a resolução dos problemas pelas próprias partes. A valorização das pessoas é um ponto
importante, uma vez que são elas os atores principais e responsáveis pela resolução da divergência.

A busca do "ganha-ganha", outro aspecto relevante da mediação, ocorre porque se tenta chegar a um
acordo benéfico para todos os envolvidos. A mediação de conflitos propicia a retomada do diálogo franco,
a escuta e o entendimento do outro.

Nesse evento a população conhecerá os trabalhos das diversas entidades que dele estarão participando.
Isso é importante porque muitas vezes os familiares encontram dificuldades em procurar ajuda específica
para algum de seus integrantes, que possuam alguma deficiência, por exemplo, e não sabem onde
encontrar amparo. Há ainda as pessoas que estão interessadas em servir como voluntário em algumas
dessas entidades, ou mesmo querem ajudá-las de outro modo, e que igualmente poderão, nesse evento,
ter um contato direto com os responsáveis e, assim, estabelecer os entendimentos necessários.

O Programa Primeira Chance, realizado em parceria com a associação “Bom Pastor”, é uma ação de
cidadania que ajuda os adolescentes de 18 e 19 anos a se qualificarem e a encontrarem o caminho para o
primeiro emprego.

São oferecidas aulas palestras e aulas técnicas, como cursos de metrologia, informática e recepção, além
de rodas de conversas, visitas a empresas, testes vocacionais e incentivos ao trabalho como agentes
comunitários, atendendo crianças dos bairros mais carentes da cidade.

Realizado em parceria com a Associação "Bom Pastor", o Programa Jovem Cidadão é destinado ao
atendimento de jovens de 16 e 17 anos de maior vulnerabilidade social.

Pelo período de um ano, os adolescentes têm encontros semanais sobre desenvolvimento profissional,
com palestras e cursos. Paralelamente, os jovens são preparados para desenvolver trabalhos de ação
comunitária em seus bairros, buscando atender as suas necessidades.

O Programa Território Jovem foi criado pela Secretaria da Juventude com o objetivo de garantir ao jovem,
em especial, um local para a educação não formal, cursos profissionalizantes e experiências de lazer em
geral.
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É um espaço aberto para as manifestações culturais e artísticas propostas pelos próprios jovens. Por isso,
ele pode ser usado para ensaios, eventos de grupos musicais, danças e apresentações em geral.

O Conselho Municipal do Jovem (Comjov) é o principal espaço para discussão e formulação das políticas
públicas voltadas à juventude. O Conselho é constituído por 48 membros. A diretoria é composta por 1/3
de representantes de entidades e de grupos sociais, 1/3 por representantes do Poder Público e 1/3 por
jovens de 16 a 29 anos.

Programa estadual de transferência de renda que prevê o repasse mensal de R$80,00 à jovens com idade
entre 15 e 24 anos. O período de permanência é de 12 meses podendo ser prorrogado por até 36 meses
com avaliação anual. O município oferece 493 vagas.

O evento é direcionado especialmente aos estudantes do Ensino Médio com o objetivo de ajudar os jovens
a escolher suas futuras carreiras.

A feira recebe escolas e faculdades, além de reunir profissionais de diversas áreas que estarão no local para
conversar com os estudantes e tirar dúvidas sobre orientação vocacional e escolha profissional.

A Secretaria da Cidadania, executa o trabalho em parceria com a URBES, através de avaliação
socioeconômica, elaborada pelos assistentes sociais da SECID, com fins de concessão de vaga no
transporte e no transporte especial para pessoas com impedimento físico de acesso ao coletivo urbano,
conforme critérios estabelecidos em decreto municipal.

Também são realizados por esses profissionais a avaliação socioeconômica, com a finalidade de emissão
do Cartão Livre para acessibilidade no transporte coletivo urbano, de forma gratuita, conforme critérios de
decreto lei municipal.

O convênio entre as instituições sociais e a Prefeitura Municipal de Sorocaba, visa contribuir para o
atendimento da rede social existente no município. Através de repasse financeiro as instituições executam
projetos sociais, e ampliam seus atendimentos nos seguintes segmentos: Criança e Adolescente, Família,
Idosos, Mulher, Homem de rua, Abrigo, entre outros.

O Programa Cidadão Legal é desenvolvido junto à comunidade do Conjunto Habitacional Ana Paula
Eleutério e conta com a participação de moradores, entidades, poder público, setores do empresariado,
universidade e ainda o apoio da Fundação Orsa.

A partir do projeto a população local se organizou e começou a dar os primeiros passos. Um grupo de
moradores criou o "Amigos do Posto de Saúde", em que voluntários distribuem refeições às pessoas
necessitadas, dão banho e limpam a casa de pessoas acamadas.

Conselho Municipal do Jovem

Programação Ação Jovem

Feira de Profissões

Credencial e Transporte Especial

Convênio Terceiro Setor

Cidadão Legal
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Lei de Gêmeos

Núcleo de Atendimento Integrado

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

O benefício da Lei de Gêmeos é um programa municipal de transferência de renda da Prefeitura Municipal
de Sorocaba, executado pela Secretaria da Cidadania. São beneficiárias as famílias cuja mãe, em único
parto tiver dois ou mais filhos, e que atendam aos critérios estabelecidos pela legislação, mediante a
avaliação do assistente social.

O valor do benefício é de 20% do salário mínimo para cada criança, pago pela Prefeitura de Sorocaba,
através de depósito em conta corrente na Caixa Econômica Federal até o 5º dia útil de cada mês.

É um espaço de acolhimento por uma equipe multidisciplinar para adolescentes que cometem atos
infracionais e que aguardam a aplicação das medidas socioeducativas pelo poder judiciário. São
encaminhados através da Delegacia da Infância e Juventude. Este projeto é realizado em parceria com
Serviço de Obras Sociais - SOS através de um convênio municipal.

O SUAS organiza o atendimento socioassistencial em dois níveis de atenção: a Proteção Social Básica e a
Especial, a serem desenvolvidas respectivamente nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e
nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS). Este último tem como foco ações
de média e alta complexidade, em que a situação de risco social esteja instalada, tais como abandono,
violência, entre outros.

A Proteção Social Básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio de desenvolvimento de
potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à
população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação e/ou
fragilização de vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social.

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal descentralizada da
Política de Assistência Social, responsável pela organização e oferta de serviços da proteção social básica
do Sistema Único de Assistência Social.

Nesse sentido o CRAS tem como objetivo principal a oferta dos serviços de Proteção Social Básica, além de
outros especificados na Política Nacional de Assistência Social e na NOB/SUAS, tais como:

A maior importância do CRAS encontra-se no fato deste ser o principal local de atendimento direto à
população e suas demandas, realizando a articulação do próprio território, da população e da rede
socioassistencial local, servindo ainda de elo entre a população usuária da Assistência Social e as demais
políticas sociais.

• Programa de Atenção Integral às Famílias (PAIF);
Programa de inclusão produtiva e projetos de enfrentamento da pobreza;
Centros de convivência para idosos;
Serviços para crianças de 0 à 06 anos, que visem o fortalecimento dos vínculos familiares;
Serviços socioeducativos para crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 06 a 24 anos;
Programas de incentivo ao protagonismo juvenil;
Centros de informação e de educação para o trabalho, voltados para jovens e adultos.

•

•

•

•

•

•
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Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)

Cooperativa de Egressos e Familiares de Egressos

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social constitui-se numa unidade pública estatal, de
prestação de serviços especializados e continuados a indivíduos e famílias com seus direitos violados.

Objetivo:
Proporcionar atendimento psicossocial às famílias, as crianças e adolescentes do município de Sorocaba,
com idades de 0 a 17anos e 11 meses, em situação de risco ou violação de direitos.

Público referenciado:
Crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual;

Crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica (violência física, psicológica, sexual e
negligência);

Famílias inseridas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI);
Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto;
Prestação de Serviço à Comunidade e Liberdade Assistida.

Metodologia do Trabalho:
Agendamento e realização de triagem dos casos encaminhados;
Atendimento individual e/ou em grupo às vítimas de violência pelos profissionais do CREAS;
Atendimento individual junto à família para identificação da situação de risco;
Encaminhamento a para atendimento especializado (psicólogo, fonoaudiólogo, social, psiquiátrico e

jurídico) no CREAS;
Encaminhamento à rede de apoio (Unidade de saúde mental, Educarte, CRAS, ONGs afins);
Ações individuais e coletivas, junto às famílias (grupos terapêuticos);
Visitas domiciliares de acompanhamento;
Acompanhamento aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto.

Equipe:
4 assistentes sociais;
3 psicólogas;
1 fonoaudióloga;
1 psiquiatra;
1 advogada;
2 auxiliares administrativos.

Junto com a Fundação de Amparo ao Preso, trabalham na cooperativa cuidando da limpeza de vias
públicas, parques e pistas de caminhadas, na usina de reciclagem de entulho reconstruindo calçadas e
ciclovias.

Presta serviços importantes à cidade, garantindo inclusão social para os que saem dos presídios e seus
familiares. Além disso, em parceria com o Estado, a prefeitura exige em seus novos contratos que parte dos
trabalhadores contratados pelas empresas prestadoras de serviços à administração sejam de egressos.
Eles são os mais excluídos dos excluídos da sociedade. Pesquisas apontam que filhos de presidiários têm
sete vezes mais chances de se transformarem em presidiários. Esta exclusão precisa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ser repensada pela sociedade pois, depois de cumprir a pena judicial pelo tempo definido pela lei, o
presidiário tem condenação perpétua.

Promove cursos gratuitos de qualificação e/ou requalificação profissional, bem como de geração de renda
e empreendedorismo.

Os cursos desenvolvidos pela universidade são relacionados às necessidades do mercado de trabalho
local, levantadas pela PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador, e outros indicadores. Esta integração de
trabalho é um dos pontos fortes do projeto.

Para a realização dos cursos, a UNIT firma parcerias com entidades como o SENAI/SESI/SEST/SENAT,
universidades, sindicatos, empresas privadas, fundo social de solidariedade, comissão municipal de
emprego e outros.

A prefeitura arca com as despesas de contratação dos monitores (nenhum deles é servidor público), e
ainda propicia vale transporte aos alunos que estão desempregados e utilizam ônibus para ir ao curso.
Entre 1998 e 2006 foram capacitados 10.000 trabalhadores. No ano de 2006 foram desenvolvidos na UNIT
50 cursos diferentes para 70 turmas, disponibilizando 1.943 vagas, com uma procura total de 12.483
pessoas.

No ano de 2007, foram disponibilizadas 3.529 vagas, com uma procura total de 10.188 pessoas, para um
total de vagas de 4.141 disponíveis, e formados 3.352 alunos.

A UNIT teve como cursos pilotos em 2008: pré-vestibular, NR10 (Lei regulamentar para eletricista),
logística, patchwork (arte em retalhos de pano), telefonia e cabeamento estruturado, web-design, básico
em hardware e manutenção de micros.

A abordagem em domicílio não tem o caráter de vigilância, controle ou fiscalização. Sua essência é
conhecer a dinâmica e o contexto sócio-familiar como as condições de moradia, saúde, questão de evasão
escolar, desemprego e outros aspectos das relações interpessoais da família.

Essa atividade permite o conhecimento do campo privado e íntimo das famílias acompanhadas pelo
programa, possibilitando uma aproximação do cotidiano por ele relatado anteriormente, e registrado em
cadastro. É fundamental respeitar o espaço e a decisão do outro.

Objetivos:
Conhecer e aproximar da realidade do grupo familiar, suas demandas, necessidades, recursos e

vulnerabilidades sociais;
Buscar informações complementares fornecidas pelos usuários;

Universidade do Trabalhador

PLANILHAS E PROCEDIMENTOS DE AÇÃO NO CAMPO

Abordagem em domicílio

Conceito

•

•

71



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PROCESSO DE TRABALHO

Fortalecer os vínculos com a família acompanhada;
Tem o caráter de acompanhamento;
Detectar e observar outras necessidades do próprio usuário, não mencionadas anteriormente;
Permitir visualizar as condições de vida, infra-estrutura básica, organização e relações familiares, rede de

apoio, entre outros.

Para o sucesso de abordagem em domicilio é necessário planejamento, execução e registro de dados (vide
processo de trabalho anexo).

Para que esta ação seja bem sucedida, é preciso que o profissional desprenda-se de seus estereótipos,
valores, atitudes e pré-julgamentos, buscando a compreensão do outro.

Identificar-se no momento da visita (nome, função e instituição);
Usar camiseta e/ou colete do programa, bem como crachá de identificação funcional;
Apresentar o objetivo;
Saber escutar;
Prestar informações com clareza para a família;
Confiabilidade e empatia;
Investir o tempo necessário para a abordagem, preocupando-se com a qualidade.

Elencar as famílias para serem abordadas em domicílios e as intervenções necessárias, durante reunião
com o técnico de referência do núcleo;

Após a seleção das famílias, organizar os instrumentos/materiais para abordagem (prancheta, folha do
histórico, caderno de bordo, canetas, ficha e/ou anotações da família para intervenção,
identificar/relacionar o endereço).

Chegar à residência, se identificar, falar do programa e abordar o objetivo da abordagem em domicílio,
sempre reforçando que o programa tem o objetivo de acompanhamento sistematizado, caso haja
necessidade. O objetivo será: o desenvolvimento do plano de oportunidades para a família e sua
efetividade no cotidiano. Faz-se necessário anotar as informações fornecidas pela família no ato da
abordagem. Tal informação será colhida para futuras intervenções.

Após a coleta de informações, retornar à residência com os encaminhamentos e novas propostas de

Operacionalização

Não pode ocorrer

Atitudes fundamentais:

Primeira fase: Planejamento e organização

Segunda fase: Abordagem com a família e encaminhamentos
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intervenções através de um instrumental específico. Este encaminhamento tem uma cópia do qual o
munícipe terá que assinar no verso em relação ao recebimento. Se no momento tiver recusa de alguma
intervenção, trazer o encaminhamento de volta e fazer anotação no registro da família;

De acordo com o tempo estipulado nas intervenções, retornar à residência do munícipe para o
acompanhamento das intervenções realizadas.

Para cada abordagem realizada é obrigatório efetuar o registro na ficha de histórico social, onde deve
constar: Data, Nome do munícipe, Objetivo da abordagem, Relatos e informações coletadas,
Assinatura.

•

•

Terceira fase: Registro das informações colhidas nas abordagens em domicílio

Nas páginas a seguir seguem os modelos de fichas e documentos utilizados no Município de
Sorocaba-SP.
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O que é o
Fórum

EM CONFLITO COM A LEI
PREVENÇÃO   -   RESSOCIALIZAÇÃO   -   MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

O ADOLESCENTE





Criado em 2005, o Fórum Permanente de Planejamento Estratégico para o Desenvolvimento
Sustentável de Londrina - , é o resultado da união de entidades e cidadãos
com o objetivo de, conjuntamente, examinar soluções comunitárias, refletindo a crença compartilhada na
importância da participação da população para edificar uma sociedade mais justa e humana.

Sua estratégia é estimular a participação da população do município na discussão e solução dos
problemas da comunidade, através de um ambiente de parceria e cooperação, de forma sistemática, para
melhorar as condições que proporcionam a dinamização do desenvolvimento econômico e social.

Para cumprir esta estratégia o Fórum Desenvolve Londrina se utiliza de dois mecanismos:

Publicação e distribuição anual do Manual de Indicadores de Desenvolvimento que apresenta
os principais indicadores de monitoramento do desenvolvimento do município de Londrina, em suas
diversas áreas de atividades.

Realização anual do Estudo dos Indicadores, onde um tema ou indicador é escolhido para que o
conhecimento sobre o mesmo possa ser aprofundado e suas características, limitações e potencialidades
sejam mais bem compreendidas por todos os participantes.

Ao final, esse trabalho dá origem a um documento que é distribuído e divulgado para toda
sociedade civil organizada e para o setor público, tornando o problema e também as possíveis soluções
conhecidas de todos.

O estudo constitui-se em um importante instrumento de planejamento para Londrina,
disseminando o conhecimento sobre os problemas entre uma parcela significativa da população,
incentivando o debate sobre as possíveis soluções e gerando o necessário impulso no sentido de se
superar os entraves ao desenvolvimento. Essa iniciativa, portanto, é uma das mais importantes
contribuições que o Fórum pode oferecer à comunidade onde se insere.

“Uma comunidade ativa e articulada, construindo uma cidade humana, segura e saudável,
tecnologicamente avançada, integrada à região Norte do Paraná e globalmente conectada, com uma
economia diversificada e dinâmica, promovendo o equilíbrio social, cultural e ambiental.”

Fórum Desenvolve Londrina

A)

B)

A VISÃO DE FUTURO CRIADA PELO FÓRUM PARA LONDRINA EM 2034

O Fórum é uma organização civil não partidária
que reúne cidadãos de diversas áreas em um diálogo aberto.

QUAL É O PAPEL DO FÓRUM

•

•

Prospectar o futuro;

Promover o processo permanente de planejamento estratégico integrado e participativo;
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•

•

•

•

•

•

Criar e manter um ambiente favorável para o desenvolvimento;

Identificar e integrar os projetos estratégicos existentes na comunidade;

Aglutinar e articular as entidades, promovendo ações para o desenvolvimento de Londrina e região;

Propor, influenciar, promover e apoiar políticas e iniciativas públicas e privadas de desenvolvimento
sustentável;

Realizar acompanhamento e avaliação permanente de projetos e ações;

Ser o guardião da visão de futuro de Londrina.
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Metodologia
aplicada
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CONHECIMENTO DO PROBLEMA

Este estudo enfoca os Números de Infrações e Delitos cometidos por menores infratores,
selecionado do conjunto de Indicadores de Desenvolvimento organizado pelo Fórum Desenvolve
Londrina no Manual de Indicadores de 2010.

Trata-se, portanto, da continuidade do trabalho de levantamento e publicação de indicadores, que
é realizado anualmente e aborda os diversos aspectos da qualidade de vida no município.

Este tipo de trabalho tem como pressuposto metodológico o aprofundamento do grau de
conhecimento sobre o tema escolhido por parte da comunidade, de forma a se conhecer as causas do nível
apresentado pelo indicador e, a partir do conhecimento dessas causas, reunir um conjunto de possíveis
soluções que são propostas ao final do estudo.

A partir da escolha do indicador a ser estudado, seguindo a metodologia de trabalho utilizada pelo
Fórum, foi necessário que todos os seus membros ampliassem o seu conhecimento sobre o tema e que
houvesse no grupo certo nivelamento, possibilitando assim um debate mais consistente que viabilizasse a
contribuição de todos na busca das possíveis soluções para a resolução dos problemas identificados.

É importante destacar que, dada a salutar heterogeneidade do grupo que constitui o Fórum,
poucos participantes são especialistas no tema representado pelos indicadores selecionados. Essa grande
diversidade de formações e experiências do grupo, no entanto, torna-se uma vantagem no processo de
discussão, pois permite que visões as mais distintas sejam levada ao debate, enriquecendo sobremaneira
o processo de busca de soluções para o problema levantado.

O processo escolhido para melhorar o nível de conhecimento do grupo sobre o tema foi o da
realização de palestras com pessoas da comunidade e de outros municípios, alem de especialistas que
puderem aportar conhecimento e experiência sobre o assunto.

Os critérios para escolha de um indicador a ser estudado pelo grupo são:

Durante todo o processo de aprofundamento e debate do tema foram realizadas 19 palestras,
envolvendo 21 profissionais ou especialistas envolvidos com o tema Menores em Conflito com a Lei.

Inicialmente foi feita uma lista com possíveis participantes, sempre tendo em vista a importância
da presença de tanto de especialistas no assunto como de autoridades municipais e estaduais
responsáveis pela gestão desse setor. Por outro lado, não se pretendeu que a lista organizada fosse muito
rígida, havendo sempre a possibilidade de novas indicações por parte dos membros do Fórum durante o
decorrer do processo, na medida em que fosse sentida a necessidade de se buscar alguma

O indicador deve ser considerado pelo Fórum como o de grande impacto para a comunidade;
O indicador não deve ter sido estudado anteriormente pelo Fórum.

PALESTRAS

•
•
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informação especifica ou fosse identificada uma experiência que pudesse servir de referência ao
trabalho.

Também é importante destacar que não existe um número ideal de palestras. O que se
percebeu pelos quatros estudos já realizados pelo Fórum e da experiência de outras cidades, que se
utilizam da mesma metodologia, é que, em dado momento, depois de um determinado número de
encontros, 70% a 80% das causas e soluções identificadas pelos membros  passavam a se repetir ao
final das palestras.

Para se obter o máximo retorno desse processo, tanto do ponto de vista da ampliação do
conhecimento por parte dos membros do Fórum, como na identificação de problemas e geração de
propostas de solução, esses eventos foram organizados seguindo algumas recomendações.

O princípio básico é que as palestras devem ser uma
oportunidade de busca de conhecimento. Os participantes se comprometem a não questionar a
opinião do palestrante convidado sobre o assunto, a não ser para a obtenção de esclarecimentos
adicionais. Não deve ocorrer, portanto, qualquer julgamento ou questionamento por parte dos
integrantes do Fórum sobre atitudes e ações dos palestrantes ou avaliações quanto à qualidade das
ações e atividades realizadas. Esse enfoque foi discutido entre os membros do Fórum antes das
palestras e todos entenderam a importância desses momentos como oportunidade de agregar
informações e conhecimento ao grupo.

O Fórum fez convites formais, por escrito, aos palestrantes
selecionados, mencionando o indicador estudado e as duas perguntas que seriam abordadas na
palestra. Junto ao convite foi enviado um exemplar do Manual de Indicadores de Desenvolvimento do
Município de Londrina, elaborado pelo Fórum, para que os convidados tivessem conhecimento
antecipado do contexto das palestras.

Ao final de cada palestra os participantes do Fórum anotam em tarjetas ou fichas,
as causas e soluções referentes ao tema em foco, tendo como pano de fundo o seu entendimento
derivado das idéias e informações proporcionadas pelo palestrante.

Ao se encerrar o processo de realização de palestras, o grupo passa a
analisar se as anotações de causas e soluções, colocadas nos painéis durante o processamento e
discussão das mesmas, seriam de fácil entendimento tanto pelos participantes como pelos futuros
leitores do estudo, ou seja, a comunidade local e outros possíveis interessados.

As idéias que se referem a um mesmo assunto, dentro do tema
geral do estudo, são organizadas em sub-temas segundo sua similaridade, criando-se tópicos
específicos para facilidade da análise.

Após todas as idéias estarem agrupadas em tópicos específicos, os
participantes do Fórum elaboram uma síntese de todo o conjunto, resultando assim um trabalho de
priorização de problemas e soluções para cada sub-tema.

Postura dos participantes do Fórum:

Desenvolvimento das Palestras:

Registro das idéias:

Processamento das idéias:

Organizações temáticas das idéias:

Síntese dos problemas e soluções:
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No item Causas e Soluções deste documento são apresentadas de forma organizada todas as
idéias surgidas durante esse processo, conjunto esse disponibilizado aos interessados no site do Fórum
Desenvolve Londrina ( ).www.forumdesenvolvelondrina.org

•

•

•

•

DIVULGAÇÃO DO ESTUDO

Lançamento do Estudo:

Ciclo de reuniões ou palestras:

Distribuição do Material:

Publicação no site

Por melhor que possa ter sido o processo de geração de propostas neste tipo de estudo, de nada
valeria sem o passo essencial que é o de sua divulgação. Os resultados serão melhores e maiores quanto
maior for à divulgação, isto é, quanto maior for o número de pessoas da comunidade que tiver acesso ao
material produzido pelo Fórum.

O Fórum segue um plano de divulgação para este estudo conforme descrito abaixo:

Realiza um evento com representantes da sociedade, entidades, ou seja: igrejas,
clubes de serviço, associações, sindicatos, escolas, Prefeitura, Câmara Municipal, etc...

Eventos realizadas nas entidades ou instituições acima mencionadas para
ampliar a divulgação do material.

Entrega do material a entidades públicas e privadas, meios de comunicação,
lideranças políticas e empresariais, entre outros, no total são distribuídos aproximadamente 2.000
cadernos de estudos.

: o estudo é publicado no site www.forumdesenvolvelondrina.org onde poderá ser
obtido por download por todos os interessados. Além deste estudo, todo o material original produzido e
cópias das palestras estarão disponíveis no mesmo site.
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O trabalho do Fórum consiste em estimular a do município na
discussão e solução dos problemas da comunidade, através de um ambiente de , de
forma , para melhorar nossas condições de

Este trabalho é feito de duas formas: elaborando e publicando o Manual de Indicadores e
realizando o Estudo de Indicadores Selecionados.

Neste sentido, não se trata de uma nova entidade criada para realizar ações, mas sim de um
movimento voluntário, que após ouvir vários especialistas e debater entre seus participantes sobre um
determinado indicador propõe soluções para sociedade, cabendo às entidades públicas e privadas
analisar se as propostas são pertinentes e viáveis para implantação na busca da solução dos problemas e
melhoria do ambiente.

Algumas das soluções apresentadas são inovadoras e inéditas, outras são experiências aplicadas
em outras localidades nacionais e internacionais, sendo que várias delas já vinham sendo discutidas ou
mesmo implantadas por entidades do próprio município e quando apresentadas ao Fórum durante as
palestras foram incorporadas como uma proposta de solução, isto pelos resultados já apresentados ou
mesmo para ampliar e intensificar sua atuação.

Assim os resultados aqui apresentados não foram implantados pelo Fórum e sim por entidades
públicas, principalmente pelo poder público municipal, e entidades privadas, que viram nas mesmas uma
oportunidade de melhorar as condições sociais, econômicas ou ambientais.

Outro aspecto importante de destacar foi à criação de núcleos temáticos que surgiram de forma
espontânea no município para discutir as propostas apresentadas nos estudos e verificar como estas
poderiam ser viabilizadas. Normalmente algumas entidades participantes do Fórum acabam participando
também destes Núcleos, isto de acordo com a sua missão e propósito, facilitando assim o entendimento
do estudo realizado e implantação das ações.

Os Núcleos criados posteriormente aos estudos foram os seguintes:

As ações implantadas ou que estão em fase de implantação no município e que fizeram parte dos
estudos publicados são as seguintes:

- Prefeitura implantou para aproximadamente 7.000 alunos;

- a metodologia Pedagogia Empreendedora para toda rede municipal;

- Comitê formado por entidades públicas e privadas
formalizado e funcionando;

- lei criada e processo implantado;

participação da população
parceria e cooperação

sistemática desenvolvimento econômico e social.

Mobilidade Urbana,
Desenvolvimento Empresarial, Segurança e Turismo.

Escola em tempo Integral

Empreendedorismo na Escola

Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas

ISS Tecnológico

•

•

•

•
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TECA/INFRAERO

Cursos de Engenharia

evitalização do Centro

Implantação de Cursos técnicos

Arco Norte

Parque Tecnológico

Pé na Faixa

Corredor de ônibus

Trânsito Legal

Ônibus de turismo urbano em Londrina

Centro de Convenção

Fundo Municipal do Turismo

Cartilha de Eventos

- implantado em dezembro 2008;

- proposta de criação de cursos na PUC, PITÁGORAS, UTFPR, UNIFIL e UEL;

R - início de reforma do calçadão e projeto da Nova Sergipe - Governança
Própria;

- SENAI e SENAC;

- retomada da discussão, apresentação ao governo do estado e federal, criação da
Sociedade de Propósito Específico - PE;

- protocolo de intenções assinado com a PUC para implantar o TECNOPARQUE;

- criação de um grupo liderado pelo Ministério Público que já implantou a campanha para
respeito e utilização da faixa de pedestre;

- implantados em algumas vias;

- campanha de melhoria do trânsito com apoio dos meios de comunicação;

- projeto pronto e aguardando processo licitatório;

- discussão para realização de projeto de viabilidade;

- lei de incentivo sendo debatida pela sociedade e poder público;

- proposta de padronização do processo de aprovação de eventos no município.
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NOME INSTITUIÇÃO

Adelar Antonio Motter IAPAR

Antonio Caetano de Paula

Andrea Monclar

AML

ALEA Comunicação

Ary Sudan

Augusto Rodrigo Gozze

Berenice Quinzani Jordão

Carlos Roberto de Souza

FIEP e SINDIMETAL

OAB

UEL

Caixa Econômica Federal

Charles Vezozzo PUC/PR

Priori

APP

Marcus Vinicius Rezende Pio INFRAERO

Claudio Tedeschi ADETEC

Clóvis Coelho

Damares Tomasin Biazin

Denilson Vieira Novaes

FIEP

UNIFIL

PML

Florindo Dalberto

Gislane Aparecida de Syllos

IAPAR e AEA-LD

SESI

Heverson Feliciano SEBRAE

Jose Henrique Cavichioli

Leandro Henrique Magalhães

SRP

UNIFIL

APL-TI

Luís Claudio Galhardi

Lucio Kamiji

SESI

Luiz Figueira de Mello Consultor de empresas

Luiz Fernado de Almeida Kalinowski Sindicato Rural Patronal de Londrina

Marcelo Cassa

Marcio Almeida

ACIL

CML

Marcus Friedrich Von Borstel CODEL

Massaru Onishi SINDUSCON

Norman Neumaier EMBRAPA

Paulo Varela Sendin

Rafaela Vieira Martins Martinon

Regiane de O. Andreola Rigon

ADETEC

Instituto RPC

OAB

Sergio Garcia Ozorio

Silvana Postiglioni

SEBRAE

Instituto RPC

Sonia Maria Mendes França UNOPAR

LINTTadeu Felismino

Tiago Garcia FGV - ISAE

Ciliane Carla Sella de Almeida

Claudia Romariz

LISTA DE MEMBROS
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