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Este livro foi editado e produzido pela Escola do Par-

lamento de Itapevi, uma publicação com a compilação 

de textos feitos por diversos pensadores e profissionais 

das áreas de interesse da administração pública e da 

população itapeviense especialmente para o 59º aniver-

sário da cidade. 
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O CONHECIMENTO FORTALECE A 

DEMOCRACIA 

 

ANDERSON “BRUXÃO” CAVANHA 
Presidente da Câmara Municipal de Itapevi 

 

 

O orçamento público surge através do planejamento de 

ações, onde o Poder Legislativo autoriza o Poder Executivo à reali-

zar determinada despesa pública. A partir da Lei nº. 4320/1964 e 

com a chegada da Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Respon-

sabilidade Fiscal), o orçamento municipal ganhou mais “status” 

com a implementação do orçamento-programa, integrado aos sis-

temas de contabilidade pública.  

  

Indispensável no apoio à gestão administrativa e financei-

ra, o orçamento público não deve ser somente uma mera peça con-

tábil financeira, mas também, tem como finalidade o controle, a 

fiscalização e o monitoramento por parte da sociedade e dos órgãos 

internos e externos que determinam a correta aplicação de seus re-

cursos. 

  

Ressalto que o planejamento é a forma de programar e 

administrar o futuro, pensando nas consequências e adaptações à 

realidade e aos fatos físicos, orçamentários, financeiros e históricos 

que intervenham no decorrer de uma ação e que podem influenciar 

resultados esperados. Tal procedimento parte de premissas pré-

definidas ou estimadas, as quais serão administradas mediante con-

troles adequados, com capacidade de formalizar registros e de pro-

mover segurança, garantia, eficácia, eficiência, quantificação, qua-

lificação, avaliação e certamente tomada de decisão sensata. 
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Penso que o planejamento está ligado intimamente ao con-

trole das ações governamentais, pois a Administração Pública é 

embasada nas peças de planejamento e contabilidade, no controle 

interno, como também no atendimento às normas legais. Dessa 

forma, esse é um dos instrumentos que mais se destacam e se con-

solidam como diferencial da administração formal, pautada no pro-

fissionalismo e na conformidade legal. 

 

Neste mesmo sentido de planejamento da administração 

pública é que a Câmara Municipal de Itapevi através do “ Pensando 

Itapevi – século XXI”, promovido pela nossa Escola do Parlamen-

to, pretende dar importante contribuição a nossa cidade, e em espe-

cial  ao Poder Executivo, ao reunir diversos especialistas nos temas 

Educação e Cultura, Assistência social e cidadania, Criança e ado-

lescente, Desenvolvimento Urbano, Planejamento e Gestão, Segu-

rança Pública e Saúde. 

 

Esta primeira edição do Pensando Itapevi reuniu diferentes 

profissionais para pensar a cidade de forma plural é, sobretudo, um 

convite a que mais pessoas participem dessa luta pela boa síntese 

que otimize os esforços de planejamento e crítica essenciais para 

que a cidade funcione bem e de forma tão eficiente quanto demo-

crática. 

 

Com essa preocupação de contribuir no processo de catáli-

se de boa síntese surgiu a Escola do Parlamento. Não somente co-

mo um espaço de ensino, mas também, como um espaço no qual 

técnicos altamente qualificados em suas áreas, dotados de visões 

diversas, possam dialogar com lideranças políticas e populares e 

com isso aprimorar o conhecimento que a sociedade tem dos seus 

problemas e das soluções possíveis, dando uma dimensão coletiva à 

tarefa de planejamento e crítica. A diversidade de visões e ângulos 

é por si só uma benção para a política, mas se torna ainda mais im-

portante quando o choque dessas visões lapida a as ideias e nos 

ajuda a pensar o futuro de forma mais consistente.  
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Com muito orgulho, a Câmara Municipal de itapevi entre-
ga no dia do aniversário da cidade o resultado dessa iniciativa ao 
Senhor Prefeito, Secretários e Senhores Vereadores eleitos pela 
população itapeviense, cumprindo o objetivo de contribuir, demo-
crática e ativamente, com a melhoria das condições de vida na Ci-
dade de Itapevi, e na melhora do Índice Paulista de Responsabili-
dade Social – IPRS, que apresenta índices sociais muito aquém do 
merecido por nossa população, apesar de bons índices de riqueza. 
Temos certeza que o Prefeito e sua equipe está no caminho certo, e 
que nas próximas edições do IPRS, teremos sensível melhora.  
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A ESCOLA DO PARLAMENTO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ITAPEVI 

 

A Escola do Parlamento foi criada, em 2015, por decisão 
da Mesa Diretora e por iniciativa da Presidência da Câmara Muni-
cipal de Itapevi, com o objetivo de oferecer suporte conceitual de 
natureza técnico-administrativa às atividades do Poder Legislativo 
itapeviense. Em 27 de novembro do mesmo ano, a Escola é institu-
ída pela Lei nº 2.369, que, além de detalhar seus objetivos, previu 
sua estrutura de direção, administração e cargos. 

 

 Apesar de sua breve história, a Escola tem consolidado 
sua atuação, pautada em sua missão institucional, que se traduz por 
“ser o agente da inclusão do cidadão e sua transformação pela edu-
cação para a cidadania”. 

 

 Da realização do seminário inaugural “Eleições Munici-
pais - 2016”, no início de 2016, até dezembro de 2017, foram reali-
zadas sessenta e três atividades, entre cursos, palestras, seminários, 
encontros e exposições, sob temáticas variadas, como: democracia, 
trabalho, cultura, educação, corrupção, internet, processo penal, 
direito eleitoral, transparência, gestão pública, controle interno e 
cerimonial. No total, a escola promoveu 487 (quatrocentas e oitenta 
e sete) horas de atividades para um público de mais de 3.407 inscri-
tos e 2.044 participantes certificados. O crescimento de mais que o 
dobro das atividades promovidas e a participação do triplo de pes-
soas em relação ao ano anterior revelam a trajetória ascendente de 
consolidação da Escola em seu segundo ano de existência. 

 

 Para além da formação dos quadros de profissionais da 
Casa de leis, o traço inovador da Escola se manifesta no compro-
misso com a promoção da educação para a cidadania, como forma 
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de assumir, com o Legislativo, a função de promover a democracia, 
da qual depende a própria existência desse Poder. 

 

 Em consonância com essa prioridade, o projeto pedagógi-
co da Escola prevê o investimento em atividades que permitam o 
estímulo à participação da sociedade – do cidadão comum às lide-
ranças políticas e comunitárias –, o diálogo com outras instituições 
de ensino e pesquisa e a promoção do intercâmbio com outras Ca-
sas Legislativas e suas organizações representativas. 

 

 Para ampliar a disseminação da educação para a cidada-
nia, a Escola propõe a organização de atividades educacionais com 
diferentes formatos: presencial e via internet. 

 

 Nesse sentido, duas iniciativas se destacam: a primeira é a 
organização do Curso de Iniciação Política, com o objetivo de ex-
plicar, de forma simples e direta, conceitos sobre ética, política e 
cidadania à população. A segunda inciativa, é o Concurso de Reda-
ção, que visa despertar nos jovens do terceiro ano de ensino médio, 
através da escrita a importância da democracia. 

 

 O compromisso institucional da Escola do Parlamento 
também pautou a realização do Ciclo Pensando Itapevi, uma série 
de seis debates temáticos, que buscou enfocar a diversidade e a 
interdisciplinaridade no trato das diferentes áreas de políticas públi-
cas para a cidade.  

 

Sua realização revela a intencionalidade da Escola do Par-
lamento da Câmara Municipal de São Paulo em ocupar seu papel 
como elemento de aproximação e de diálogo entre saberes e experi-
ências, na direção da sociedade civil, pautada na reflexão rigorosa e 
na prática democrática. 

 

 Além dos 18 especialistas convidados para os encontros, o 
Ciclo de Debates envolveu profissionais da Escola do Parlamento, 
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e a sociedade em geral através da criação de um canal no YOUTU-
BE, onde foram postados as entrevistas, com o intuito de ampliar o 
acesso aos debates. 

 

 Com muito orgulho, a Escola do Parlamento pode entre-
gar hoje o resultado dessa iniciativa ao Senhor Prefeito e Senhores 
Vereadores eleitos pela população itapeviense, cumprindo o objeti-
vo de contribuir, democrática e ativamente, com a melhoria das 
condições de vida na cidade de Itapevi para todos os itapevienses.  

 

Em que pese a importância desta publicação, a contribui-
ção da Escola do Parlamento para a promoção da educação para a 
cidadania não se encerra com ela. Para se manter fiel à visão de ser 
um instrumento transformador das práticas do Poder Legislativo, 
por meio da atuação perante seus agentes e a sociedade, a Escola do 
Parlamento dará continuidade ao trabalho realizado, estimulando o 
debate técnico e político.  

 

Roberto Eduardo Lamari 

Diretor Geral 

 

Monise Cestari 

Diretora Executiva 

 

Marcelo Damasceno 

Diretor Acadêmico 
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Alexsandro Sunaga 
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A CULTURA DAS ESCOLAS DE SUCESSO 

por Alexsandro Sunaga 

 

           Em tempos de reforma da educação surgem diversas 

opiniões a respeito do que é necessário e ideal. Entre elas pode-se per-

ceber que há muitas divergências, mas o consenso é que a reforma é 

imprescindível, pois a maioria das escolas públicas não têm suprido a 

demanda por cidadãos capazes de agir com autonomia no desenvolvi-

mento social. Porém, algumas escolas destacam-se nas avaliações naci-

onais e conhecer a razão deste sucesso é essencial para subsidiar a for-

mulação e implementação de políticas públicas para a área educacional. 

 

Em 2015 as escolas de maior desempenho no ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio) foram do Ceará, fruto de um projeto que 

começou há mais de 10 anos.  O analfabetismo e a evasão escolar eram 

os principais problemas das escolas. O município de Sobral, por exem-

plo, apresentava analfabetismo em 48% das crianças de até 7 anos. Para 

buscar as razões, em 2004 foi formado pela Assembleia Legislativa do 

Estado do Ceará um Comitê que focava a problemática do analfabetis-

mo.  
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Foram visitadas diversas escolas em diferentes contextos e en-

trevistadas 8000 crianças. Este estudo resultou em 2007 no Programa 

de Alfabetização na Idade Certa (PAIC) que focava seus esforços no 

ensino até o 2º ano do Ensino Fundamental e em 2011 foi lançado o 

PAIC MAIS para o Ensino Fundamental até o 5º ano. Este programa 

envolve diversos eixos que focam na gestão escolar, iniciando pelos 

critérios de seleção de gestores e priorizando o mérito, implantação de 

sistemas municipais de avaliação de aprendizagem e desempenho do-

cente, ampliar o acesso à educação e literatura infantil, a formação con-

tinuada e ao plano de carreira para os professores a partir de critérios de 

desempenho.  Este projeto serviu como modelo para o Plano Nacional 

de Educação (PNE) para erradicação do analfabetismo que está em vi-

gor até 2024. 

 

Porém, organizar e implementar estratégias que foram sucesso 

em determinadas escolas não garante a replicação dos resultados. Cada 

escola possui características inerentes que podem ou não contribuir para 

o projeto. O ambiente, os modelos econômicos, a organização social e 

religiosa são fatores externos que influenciam os personagens durante o 

cotidiano externo. Entretanto, sejam rurais, urbanas, carentes ou abas-

tadas, toda escola é composta de atores e elementos comuns que preci-

sam trabalhar para alcançar o mesmo objetivo: o desenvolvimento dos 

alunos. 
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Assim, a valorização da presença do aluno na escola é essenci-

al para que este processo de melhoria seja iniciado e uma nova cultura 

seja aos poucos semeada. O acolhimento de novos alunos é um proces-

so importante para que ele sinta-se bem recebido, seguro e ajuste-se 

rapidamente ao ambiente. Ao explicar as regras é importante que ele 

compreenda os valores e princípios que elas representam e que seu mo-

tivo principal é promover o respeito mútuo e possibilitar o funciona-

mento da escola como um todo, tal como quando vivemos em socieda-

de.  

 

Cada funcionário da escola é responsável por criar vínculos 

que motivam o aluno a desenvolver-se emocional e intelectualmente, 

pois através das relações aprende-se a viver em sociedade e a descobrir 

seu lugar nela. O professor, especialmente nos anos iniciais, é o adulto 

que possivelmente mais se relaciona com as crianças, sendo então um 

facilitador do processo de desenvolvimento do autoconceito destes fu-

turos adultos.  

 

Demenech (2016) aponta que um fator comum em escolas de 

alto desempenho no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica) é a gestão colegiada. Uma equipe formada por gestores que 

possuem funções bem definidas e compartilham informações através de 

uma comunicação integrada eficiente pode aos poucos criar hábitos, 
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formas de pensar e agir que corrobora para uma cultura escolar que 

facilita o alcance dos objetivos de todos os integrantes da escola.  

 

Damke (2016) enfatiza que os professores mais experientes 

são os principais responsáveis pela construção da cultura escolar já que 

os professores novos incorporam suas práticas de acordo com as exi-

gências percebidas no ambiente. Por esta razão, é essencial que esses 

profissionais sintam-se responsabilizados e comprometidos com o pro-

cesso educacional. Um dos eixos do PAIC busca a formação continuada 

dos professores e a sua valorização através de um plano de carreira que 

avalia seu desempenho e o dos seus alunos nas avaliações periódicas do 

sistema educacional. 

 

Freitas (2012), estudando também os fatores responsáveis pelo 

sucesso de algumas escolas do Ceará, destaca que, além da gestão bem 

integrada e a valorização dos alunos e professores, a inserção das famí-

lias na escola também é muito importante. Atuando como aliada no 

processo de aprendizagem, segundo Prandi (2016). 

 
 “A família tem um papel importante na cons-

trução do indivíduo, pois, como espaço primário de socia-

lização, exerce influência na “base da personalidade”, fa-

vorecendo o crescimento físico e o desenvolvimento 

emocional. Como fonte da socialização humana, no espa-

ço familiar, a criança experimenta as primeiras recom-

pensas e punições, construindo sua autoimagem e mode-

lando seu comportamento”.  
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Assim, uma relação dialógica deve ser estabelecida entre a es-

cola e a família, chamando-a para ser coautora do processo educativo. 

Além de motivar as crianças a realizar as tarefas de casa, a adquirir uma 

rotina de estudos e a desenvolver a responsabilidade, uma outra estraté-

gia interessante para promover o envolvimento e o comprometimento 

das famílias é propor trabalhos escolares que as envolvam, promovendo 

assim o diálogo e o compartilhamento de ideias através do trabalho 

coletivo.  

 

O plano pedagógico define a identidade da escola e, portanto, 

atua também na cultura escolar. Trata-se de um conjunto de regras, 

normas, ritos, ritmo, crenças, hierarquias, valores e princípios. Um bom 

plano gera hábitos e costumes que permanecem com pequenas modifi-

cações através do tempo e das gerações, isto influencia a maneira de ser 

e agir, como um contrato social entre as pessoas que especifica as ações 

e reações.  

Por fim, toda mudança que gera uma cultura leva tempo que 

muitas vezes excede o tempo de um gestor. O objetivo maior da educa-

ção tem seus resultados alcançados a longo prazo e necessita de uma 

continuidade política, por isso há necessidade de um projeto construído 

a muitas mãos para que todos sintam-se responsáveis e comprometidos 

com o futuro da criança que deve ser a protagonista da escola.
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Lilian Bacich 
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EDUCAÇÃO E CULTURA 

por Lilian Bacich 

 

           A escola é a instituição que possibilita a manifestação e 

análise das concepções culturais de uma população. Estudantes apre-

sentam concepções resultantes de seu dia a dia, conceitos considerados 

cotidianos e, na escola, têm a oportunidade de contrastá-los com os 

conceitos estruturantes, sistematizados.  

 

O paradigma sociocultural fundamenta estudos sobre educação 

e cultura e possibilita nortear o desenvolvimento e a implementação de 

ações que contemplem a interação entre essas instâncias. Em seu es-

quema teórico, Lev Semenovitch Vygotsky – pensador importante em 

sua área e época (1896 a 1934) pioneiro no conceito de que o desenvol-

vimento intelectual das crianças ocorre em função das interações soci-

ais e condições de vida –, que é considerado o fundador e o principal 

promotor desse paradigma, utiliza-se de uma forma integrada ao relaci-

onar questões como a aprendizagem, o desenvolvimento psicológico, a 

educação cultural.  

 

A cultura não é pensada por Vygotsky como 

um sistema estático ao qual o indivíduo se submete, mas 

como uma espécie de “palco de negociações” em que 

seus membros estão em constante processo de recriação e 
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reinterpretação de informações, conceitos e significados 

(OLIVEIRA, 1992, p.80). 

 

A cultura está representada pelo outro, pelo meio físico e soci-

al em que o sujeito está inserido. O sujeito, então, constitui-se a partir 

de sua atividade em relação ao meio físico e social, atuando no meio, 

experienciando-o, mediado tanto por suas próprias experiências ontolo-

gicamente construídas, como por seus parceiros, adultos ou crianças.   

 

O funcionamento psicológico humano, para Vygotsky, é cons-

truído ao longo da vida por meio de um processo constante de interação 

do indivíduo com seu meio social. Esse movimento proporciona a 

aproximação do homem à cultura construída pela humanidade. O ho-

mem, assim compreendido, não é mero produto de seu contexto social, 

mas é um ser ativo-interativo na produção de sua realidade social, cul-

tural e individual. 

 

O ensino tem papel fundamental na obra de Vigotski: através 

da aprendizagem é possível o desenvolvimento. A aprendizagem e o 

desenvolvimento não coincidem, mas estão em complexas inter-

relações. Para ele, esses dois eventos, aprendizagem e desenvolvimen-

to, estão intrinsecamente relacionados e um depende do outro, ou seja, 

a aprendizagem favorece o desenvolvimento e este, por sua vez, favo-

rece novas aprendizagens: “a aprendizagem só é boa quando está à 

frente do desenvolvimento” (VIGOTSKI, 2000, p.334).  
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Refletir sobre educação e cultura, hoje, nesse sentido, envolve 

uma análise da importância da inserção das tecnologias digitais ao coti-

diano escolar. O estudo sobre o uso das tecnologias digitais no processo 

ensino-aprendizagem não é recente na educação. Desde o final do sécu-

lo passado, com a introdução do uso dos computadores na escola, di-

versos estudos têm sido realizados com o objetivo de identificar estra-

tégias e consequências dessa utilização. O envolvimento das institui-

ções de ensino, professores e demais profissionais da educação nesse 

processo de implementação das tecnologias digitais é considerado um 

desafio e discussões sobre o tema são recorrentes em diferentes instân-

cias. 

 

Uma das questões a ser considerada trata-se da organização da 

atividade didática com o uso das tecnologias digitais. Nesse aspecto, há 

evidências de que a integração das tecnologias digitais ao currículo 

favorece a personalização do ensino ao oferecer condições para que o 

estudante participe, de forma autônoma, dos processos envolvidos 

construção de conhecimentos. Ao aproximar o professor de grupos de 

estudantes em uma organização adequada do espaço e das ações com-

partilhadas entre eles é possível a elaboração e a oferta de estratégias 

que sejam adequadas a cada estudante, de acordo com as demandas 

individuais. Em salas de aula que contam com uma organização do es-

paço considerada “tradicional” que enfatiza a exposição de conteúdos e 

a mera transmissão do conhecimento de um (professor) para muitos 
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(estudantes), a avaliação do atual estado de desenvolvimento de um 

sujeito é feita pela média da avaliação do estado atual de desenvolvi-

mento dos demais alunos.  

 

O ensino é único e a expectativa de aprendizagem e, conse-

quentemente, de desenvolvimento, que se espera atingir. Pode ser efi-

caz para alguns estudantes e ficar aquém, ou além, da necessidade de 

outros. As propostas decorrentes da organização da atividade didática 

com a integração das tecnologias digitais contemplam diferentes estra-

tégias de condução do conteúdo, reunindo atividades presenciais e on-

line, envolvendo, portanto, diferentes estilos de aprender, uma vez que 

os estudantes não aprendem da mesma forma, no mesmo ritmo e a par-

tir das mesmas estratégias; envolvem, ainda, diferentes estratégias que 

dependem da socialização e do trabalho colaborativo o que possibilita a 

construção de conhecimentos de forma significativa ao estudante.  

 

Ao analisar a percepção dos estudantes em aulas que envolvem 

o uso integrado de tecnologias digitais, observamos que os estudantes 

consideram a tecnologia como um importante recurso para aprender, 

porém, os resultados de entrevistas apontam que a sua utilização não 

ocorre com a frequência desejada por eles, pois a maioria gostaria que 

as tecnologias digitais fossem mais utilizadas pelos professores em sala 

de aula (MARTINS, 2016). Em relação à opção de aprender sem a 

utilização das tecnologias digitais, ouvindo o professor e fazendo 
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exercícios em livros e no caderno, há estudantes que optaram por essa 

modalidade. Essa informação é importante, confirmando a importância 

da mistura, blended, de estratégias, mostrando que não devem ser 

excluídas as aulas consideradas tradicionais, em que há exposição dos 

conteúdos quando elas se fazem necessárias.  

 

Os estudantes valorizam a colaboração entre pares ao 

aprender, e consideram que o fato de compartilhar dúvidas e saberes 

com os colegas facilita a aprendizagem, fato que é pouco explorado 

quando as aulas estão centradas na exposição feita pelo professor, mas 

que podem ser exploradas em uma abordagem metodológica com a 

integração de tecnologias digitais. 

 

Os professores, por sua vez, são enfáticos ao apontar que o 

modelo de ensino centrado na exposição do professor, principalmente 

em grupos numerosos de estudantes, não possibilita sua aproximação 

constante e compreensão das facilidades e dificuldades dos alunos. 

Confirmam, assim como apontado pelos estudantes, a importância de 

valorizar os momentos de colaboração entre os pares, que passam a ser 

mais evidentes em uma nova configuração de espaço, e de valorizar a 

autonomia dos estudantes na construção de conhecimentos.  
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Os educadores enfatizam que os estudantes se empenham mais 

e mostram-se mais responsáveis por seu aprendizado nesse modelo de 

organização da atividade didática e que o desenvolvimento da autono-

mia dos estudantes é alcançado por meio do compartilhamento da res-

ponsabilidade entre os envolvidos no processo. As vantagens da utiliza-

ção das tecnologias digitais ao oferecerem feedback para ações de per-

sonalização é apontado pelos professores, apesar dos desafios, também 

apontado por eles, em relação à implementação eficiente desses recur-

sos em sala de aula. 

 

Certamente, não podemos considerar a utilização e integração 

de tecnologias digitais na educação como a única solução para resolver 

a questão da inserção dos estudantes em uma cultura digital que origine 

novas aprendizagens. Não é a única resposta possível, também, para 

resolver as questões relacionadas a construção de conhecimentos, nem, 

tampouco, é uma proposta com fim em si mesma. Porém, a reflexão 

sobre a constituição dos novos espaços de aprendizagem, em aborda-

gens que podem causar ruptura em relação ao modelo vigente, e que 

repensam a configuração do aprender sem considerar a divisão dos es-

tudantes em séries, anos, a divisão do conteúdo em disciplinas formais, 

mas considerando as necessidades de aprendizagem, os projetos de vida 

e a autonomia dos estudantes também pode ser um caminho para a in-

serção do estudante do século XXI em um ambiente educacional que 

valorize os avanços da cultura digital. É importante, contudo, compre-
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ender que é necessária persistência nesse processo, pois não se modifica 

uma cultura escolar de um dia para o outro. Nesse aspecto, concordo 

com Papert (2008), ao afirmar que: 

 

O método da experimentação controlada que avalia uma 

ideia implementando-a com o cuidado de manter todo o 

resto igual e medindo o resultado, pode ser apropriado pa-

ra avaliar os efeitos de uma modificação pequena. No en-

tanto, não pode nos dizer nada sobre ideias que poderiam 

levar a uma mudança profunda. Não se pode simplesmen-

te implementar tais ideias para ver se elas conduzem a 

uma mudança profunda: um sistema megamudado pode 

começar a existir apenas por meio de uma evolução lenta 

e orgânica e de uma harmonia próxima à evolução social. 

(p.39). 

 

O autor apresenta essa reflexão após contar sua experiência, 

quando criança, com a criação de um jornal (PAPERT, 2008). Identifi-

ca que essa experiência desempenhou um importante papel em seu de-

senvolvimento intelectual, mas que nenhum teste seria capaz de mensu-

rar esse desenvolvimento comparando resultados anteriores e posterio-

res à elaboração do jornal, pois os efeitos significativos foram apare-

cendo no decorrer de um período longo e dependendo, sobretudo, de 

uma série de fatores, entre eles, o engajamento pessoal na atividade.  

 

De fato, essa reflexão procura explanar possiblidades para que 

a organização das atividades didáticas crie condições adequadas para a 

aprendizagem e para educação de uma sociedade que está inserida em 

uma cultura predominantemente digital. Porém, compreender os efeitos 
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do uso das tecnologias digitais na educação e julgar se esse uso modifi-

ca a forma de aprender não é uma tarefa de curto prazo. Essas modifi-

cações, assim como outras possibilitadas pela inserção de muitos e va-

riados recursos na educação, são percebidas em longo prazo, acompa-

nhando o desenvolvimento de uma geração que está imersa em modifi-

cações constantes e diárias. As ações realizadas na educação, da mesma 

forma, são avaliadas pelos pares com base no “impacto”, ou seja, uma 

análise, na maioria das vezes, quantitativa em relação ao desempenho 

dos estudantes antes e após a inserção de determinado modelo. Defendo 

que algumas análises quantitativas, pontuais, são possíveis, porém, ava-

liar o quanto um modelo poderá impactar as ações de ensino e aprendi-

zagem em um curto período ocasionará uma visão superficial da pro-

fundidade de mudanças que são identificadas quando toda a gestão da 

sala de aula é atingida pela proposta. 

 

A ponta do iceberg é a alteração dos resultados das avaliações 

que funcionam como métricas nacionais e internacionais de desempe-

nho, porém, o corpo desse grande bloco que está submerso envolve 

todo um sistema educacional que urge de mudanças estruturais que 

possibilitem autonomia intelectual aos estudantes do século XXI, para 

os quais os conhecimentos enciclopédicos estão a um clique, porém as 

análises desses conhecimentos devem ser construídas por eles. Auto-

nomia intelectual é um dos objetivos da educação, que deve ser estimu-

lado e construído em todos os níveis de ensino. Não teremos avanços 
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em nosso sistema de ensino supondo que uma educação que privilegie a 

pura transmissão de conhecimentos alcançará essa autonomia apenas 

como um efeito colateral. 
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COMO FORMAR GENTE? 

por Luiz Barco 

Texto adaptado da transcrição 

 

 Sou o professor Luiz Barco, bacharelado em Instituto de Ma-

temática pelo Estatística da Universidade de São Paulo (USP) e doutor 

em Ciências da Comunicação na Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo (ECA-SP). Por muitos anos fui professor 

titular da ECA-USP, entre outras instituições em que ministrei aulas em 

cursos superiores. 

 

Nesta jornada, também fui assessor da Secretaria de Educação 

da Prefeitura de Jacareí e colaborador em meios de comunicação como 

a Revista Superinteressante. 

 

Agora sou um velho professor, mais ainda dou as minhas aulas 

na USP. Com a experiência adquirida na docência, vejo que boa parte 

dos problemas que encontramos na educação avançada, se deve ao mal-

uso da educação primária.  

 

Às vezes eu digo o seguinte as pessoas, a criança deveria co-

meçar a ser educada no útero materno ou nos primeiros anos de vida. 



 

27 

 

Mas se você, além de ser um profissional da educação é um pai ou mãe 

e percebe que isso é necessário faça, pois, muitos pais em geral não 

fazem. Como muitos trabalham foram, creditam a escola toda respon-

sabilidade pela educação do (s) seu (s) filho (s). Uma ação que torna a 

escola uma espécie de depósito de crianças, um grande mal na aprendi-

zagem curricular oferecida pela escola ao aluno. Para mudar esse qua-

dro, é preciso que os pais interajam mais com seu (s) filho (s), tenham 

interesse sobre o que aprendeu na escola.  

 

Com essa interação, conseguimos desmistificar a diferença en-

tre ensino e educação, qual o primeiro se refere principalmente ao ensi-

no de conteúdos e conhecimentos oferecidos pela escola e o segundo é 

algo mais complexo, que abrange não só aprendizagens curriculares, 

mas também atitudes e valores integrando o ensino e a vida, porém pre-

cisa de uma participação efetiva dos pais neste processo, pois é início 

da formação do cidadão visando o convívio social vindouro. 

 

As instituições fazem bem seu papel na formação de engenhei-

ros, médicos, físicos, químicos, biólogos, poetas, dançarinos, músicos, 

mas ainda temos uma grande dificuldade em formar gente. Sabemos 

formar em arte e sabemos formar em ciência, porém a principal forma-

ção que é a do ser humano (gente) ocorre lá embaixo, quando a criança 

aprende solidariedade por exemplo.  
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Uma vez um rapaz contou-me uma história extremamente du-

ra, qual o pai era um homem abastado e o filho estudava em uma escoa 

modelo, mais uma família mais rica que a dele ou mais liberal, com-

prou no exterior um estojo completamente diferente. O filho dele aca-

bou roubando o estojo do colega. A instituição de ensino logo desco-

briu e chamou o pai do aluno, que indignado com a situação questionou 

o filho: “aonde você aprendeu isso? ”. 

 

Pena que a criança não sabe verbalizar, mas quando o pai a 

questionou, provavelmente ela teria respondido: foi com o senhor meu 

pai, o senhor chega em casa e diz assim: Oh meu bem, lembra-se da-

quela sucata que seu pai deixou para nós, achei um bobão que a com-

prou como aço nobre, foi só eu dar uma propina e ele comprou tudo, 

tivemos um lucro não sei de quanto”. 

 

A criança ao ouvir isso automaticamente pensa: “o importante 

é ter lucro independentemente da situação”. Um cenário que nos leva a 

pensar que parte das crianças que são desonestas vindas de famílias 

com alto poder aquisitivo, em geral aprenderam dentro da família a 

desonestidade. 

O verdadeiro ladrão é aquele que desvia o dinheiro público, 

aquele que faz tráfico de influência ou que leva vantagem indevida em 

determinadas situações, a criança que vive em lares desse tipo aprende 

isso mais rapidamente do que a aritmética na escola, mais rapidamente 



 

29 

 

que a literatura na aula de português. Ás vezes não sabemos aonde esse 

menino ou menina aprendeu isso, foi com os coleguinhas ou foi na es-

cola? Não! Esse aprendizado errôneo ocorreu em seu lar.    

   

Esse é um problema de educação muito sério, que não tem ne-

nhuma ligação com a aprendizagem. Mas historicamente a educação é 

pensada apenas como um preparo para o emprego, pais e alunos, muitas 

vezes, não dão a devida atenção a matemática, ciência, química e res-

peito a coisa pública, amor ao próximo, ser contra a intolerância, ser 

contra o que tem padrão sexual diferente do nosso pouco ortodoxo ou 

que tem cor de pele diferente da nossa, principalmente, quem tem uma 

conta bancária menos volumosa que a nossa, esse é um grande proble-

ma da educação.  

 

Sempre falam em fazer uma reforma no ensino, mas ninguém 

pensa em reformar a educação para formar gente. Essa formação vai 

além do currículo escolar, ela é composta por tolerância, amor ao pró-

ximo, respeito às diferenças e às escolhas pouco ortodoxas, valores 

importantes para o convívio social. Não penso a educação com um cur-

rículo mais novo, se uma pessoa não for capaz de amar, pelo menos 

seja capaz de respeitar o próximo. 
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Algumas pessoas imaginam que os pais não têm o dever de 

apoiar e participar da vida escolar do filho. Esse pensamento faz com 

que a relação entre a família e escola fique longe do ideal para a apren-

dizagem do aluno e o que esse aluno obtenha uma formação conjunta 

dos valores necessários à formação de um cidadão.  

Para mudar essa realidade os pais, a família e a escola devem 

atuar de forma conjunta, sendo que os pais e a família devem ser os 

principais responsáveis pela educação dos filhos em casa e a escola pela 

aprendizagem da criança. Porém de forma conjunta aturarem da melhor 

forma na formação continuada do aluno. 
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ARTE E POLÍTICA, PAPÉIS IMPORTANTES 

NA EDUCAÇÃO 

por Emanuel von Lauenstein Massarani 

 

A arte e a política têm essências não só distintas, mas opostas, 

na medida em que a primeira deve falar as nossas emoções e aos nossos 

sentidos, enquanto a segunda deve nos falar à razão. Uma obra de arte 

que fosse racional é inusitada como deveria ser um discurso que apelas-

se à emoção para convencer ao invés de argumentos.  

 

A política, ao menos a política compreendida em seu sentido 

mais verdadeiro como nós aqui compreendemos, tem sua matéria-prima 

na palavra, palavras que visam convencer, discernir dentre diversos 

caminhos qual é o mais adequado. A arte, por sua vez, é feita de ima-

gens, que tentam impressionar os sentidos e falar diretamente ao nosso 

espírito. 

 

A arte busca o belo, a política o justo, cada um a seu modo 

busca uma verdade, por caminhos distintos. Mas mesmo percorrendo 

caminhos tão diferentes, ambas têm a capacidade de refletir a verdade 

essencial das coisas.  
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Assim, se são diferentes e opostas, ainda assim não deixam de 

ser complementares e é esta característica que dá sentido a constituição 

de um acervo artístico da Câmara Municipal de Itapevi.  

 

A contradição dos fins entre elas não impede que uma possa 

ser útil à outra. Assim muitos artistas prestaram grandes serviços à li-

berdade, essencial à política, tocando diretamente as almas dos cida-

dãos de forma que talvez a política não fosse capaz porque ela precisa 

da razão como intermediária.  

 

Tenho dito nos últimos tempos que há uma grande necessidade 

de trazer à política mais alegria, que a seriedade tem de estar no conte-

údo, não obrigatoriamente na forma pela qual a política é desenvolvida.  

 

O grande desafio da sociedade política hoje é ser capaz de 

provocar nas mentes da sociedade civil um impacto agradável que rom-

pa os muros que impedem os cidadãos de serem mais ativos.  

 

Mas para além deste objetivo mais imediato há outro profun-

do. A arte e a política precisam de espíritos livres para serem vividas e 

apreciadas. Olhe-se a história e se verá que uma e outra andam de mãos 

dadas.  
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Quando uma floresce, a outra logo a segue. Descubra-se uma 

sociedade na qual a arte está florescendo e logo se verá surgirem rei-

vindicações políticas de mais liberdade. Enxergue-se uma sociedade 

que prima pela liberdade e nela se verá desabrochar a arte.  

 

Também o oposto é verdadeiro. Uma sociedade fechada quer 

cassar não apenas a liberdade de se expressar politicamente, mas tam-

bém a expressão de qualquer coisa que seja novo e inconveniente. As 

fogueiras de livros são cenas típicas de todas as ditaduras.  

 

Fala-se muito da importância da Educação para a constituição 

de uma cultura política mais sólida. Mas às vezes se esquece que a arte, 

a cultura, tem um papel importantíssimo neste processo, porque nos 

educa para a liberdade, nos enriquece a alma e nos ensina a ver as coi-

sas não de uma forma convencional, padronizada, preconcebida, mas 

sim a olhar o mundo para enxergar o detalhe, o inusitado e o criativo. 
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OS DESAFIOS DA CULTURA E DA 

EDUCAÇÃO 

por Humberto Dantas 

 

Durante muitos anos as políticas de educação e cultura foram 

absolutamente mescladas, em uma mesma pasta ministerial ou secreta-

ria estadual/municipal, no Brasil. Ainda nos anos 80 a junção de ambas 

incomodava, sobretudo, aos profissionais de cultura que entendiam que 

tal política pública findava subdimensionada diante de desafios mais 

claramente defendidos e demandados pela educação. O contraponto a 

esse debate, existente até hoje, dá conta de sugerir que em locais onde 

houve uma clara separação a cultura saiu perdendo em termos estrutu-

rais, de recursos e de atenção – por sinal é provável que alguns leitores 

desse texto se queixem de os temas estarem aqui juntos. Importante 

salientar também que em 2016, por exemplo, com a chegada de Michel 

Temer ao Palácio do Planalto, os ministérios foram fundidos e reascen-

deu-se o debate. A intensidade das críticas fez com que o presidente 

voltasse atrás e nomeasse um ministro para a cultura. 

 

Em pesquisas feitas em dados municipais do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados em 2007, com base na 

realidade colhida em 2006, apenas 2,4% das cidades brasileiras não 

possuíam órgãos municipais oficiais de cultura. Em contrapartida, em 

72% dos municípios do país havia mescla com outras políticas públicas 
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– como a educação, por exemplo. As estruturas físicas e a existência de 

equipes específicas para a temática cultural também apareciam como 

dificuldades expressivas apontadas no levantamento da realidade muni-

cipal oficial do IBGE, denominado de MUNIC e anualmente realizado 

sob alguma temática, sendo a de 2006 a cultura. 

 

Para adensar o desafio cultural nas cidades, menos de 6% das 

localidades tinham políticas municipais de incentivo à cultura e em 

menos de 3% havia alguma legislação aplicada em anos recentes. Para 

completar a complexidade da causa, mais de 40% das municipalidades 

brasileiras não tinham política de cultura formulada. Fecha o ciclo de 

ameaças a essa política fundamental o fato de que raros são os grupos 

de municípios organizados em portes populacionais que destinam mais 

de 1% de seus respectivos orçamentos à cultura – sendo que Itapevi se 

encaixa nessa realidade. Temos aqui um desafio expressivo. 

 

No caso da educação a realidade é diferente, já a partir de um 

maior reconhecimento por parte de amplos setores da sociedade. Essa 

política pública tem garantias de recursos, arrecadação em fundos esta-

duais e federais específicos, forte distribuição de parcelas orçamentárias 

e um olhar crítico e muito atento por parte da população. A Lei de Res-

ponsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), por exemplo, visa 

a assegurar montantes vultosos à educação, sobretudo em termos per-

centuais nas realidades municipais.  
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Diante de tais aspectos, a Constituição Federal de 1988 faz cla-

ras alusões a tais políticas – cultura e educação –, como de responsabi-

lidade de todas as esferas de poder, a saber: União, estados e municí-

pios. No que diz respeito à realidade local, a lei maior do país deixa 

clara a responsabilidade das prefeituras em relação à preservação do 

patrimônio histórico e cultural, e no caso da educação à atenção com as 

fases iniciais do ciclo de formação, com destaque para a educação in-

fantil e fundamental. 

 

Nesse sentido, é esperado que as cidades em geral se preocu-

pem com tais desafios, e esse é o grande ponto dessa reflexão. Seria 

possível garantir que prefeituras tivessem políticas públicas, estruturas 

e recursos garantidos para o desenvolvimento do que existe de mais 

atual em termos de educação e cultura? 

 

No que diz respeito à educação, o que parece mais urgente é a 

conclusão do que se convencionou chamar de municipalização das polí-

ticas associadas aos ciclos I e II da Educação Fundamental, bem como a 

oferta qualificada de educação infantil. O Brasil tem assistido nos últi-

mos anos um avanço significativo de tal realidade, com responsabiliza-

ção maior das cidades, o que diante da crise tem se convertido em desa-

fio associado às condições da carreira docente, oferta de merenda de 

qualidade, adequação de espaços pedagógicos, transporte escolar espe-
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cífico, etc. É das cidades a responsabilidade por alunos em idades que 

mais demandam serviços adicionais à lógica sala de aula x professor x 

material didático. Condições associadas à alimentação, à mobilidade e 

uma série de aspectos são fundamentais. 

 

Assim, é necessário elevar a taxa de frequência às escolas nas 

populações de 0 a 3 anos e de 4 a 5 anos, o que representa desafio ex-

pressivo diante de realidades socioeconômicas desiguais. Nesse primei-

ro grupo, nacionalmente o percentual de frequência subiu de pouco 

menos de 11% em 2001 para mais de 21% em 2012, e no segundo gru-

po de 55% para mais de 78% em igual período de acordo com dados do 

INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira). Esse avanço não pode ser desprezado por governos locais, 

sobretudo em cidades com população vivendo sob os mais altos riscos 

de vulnerabilidade social. Para além de atender essa demanda por um 

direito que envolve a realidade das famílias e das crianças, a qualidade 

deve servir de parâmetro. O volume de matrículas em creches se multi-

plicou por três entre 2000 e 2013, e na pré-escola se manteve na casa de 

cinco milhões em todo o Brasil. Itapevi está preparada para tal realida-

de? É fundamental que esteja: quantitativa e qualitativamente. 

 

Outro ponto fundamental diz respeito à inclusão de crianças 

com deficiência nas escolas. As matrículas em unidades regulares e 

classes comuns cresceram fortemente ao longo da última década, aten-
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dendo a uma percepção de inclusão com base na frequência desses alu-

nos às realidades mais próximas do conjunto geral de cidadãos. As pre-

feituras precisam estar atentas a tal realidade, o que passa por adapta-

ções de espaços físicos, adensamento da lógica de convivência no am-

biente escolar e preparação dos professores. 

 

E seria possível pensar em algo para a cultura? As baixas ci-

fras percentuais para tal política não combinam com as responsabilida-

des municipais. O que fazer? A crítica à “privatização” e entrega de 

atividades a parceiros fora do setor público existe, mas hoje parece que 

a crise não oferta outra resposta que não a criatividade e as parcerias. 

Mas como estabelecer e reconhecer limites para tais ações? A resposta 

é delicada e exige reflexão ampla, apesar da cultura demandar pressa.  

 

Deve-se considerar, nesses casos, que a preservação do patri-

mônio histórico e cultural está muito além da realização de shows que 

representam o momento musical do país ou de uma dada região. É natu-

ral que os cidadãos ainda se encantem com ofertas gratuitas de espetá-

culos de massas, mas não é só a isso que pode se restringir a questão 

cultural. O resgate da história, a defesa do folclore, das diversidades 

sociais, os modais de artes e a disseminação de pontos dessa natureza 

entre os estudantes é tarefa a ser cuidada por especialistas que tenham 

habilidade e sensibilidade para o desenho de políticas dessa natureza 

como desafio. Ademais, a inclusão de novas formas e manifestações 
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artísticas precisa ser percebida. O mundo está, sempre e mais do que 

nunca, em constante e veloz transformação. 

 

Tal desenho de ações culturais sustentáveis, em conjunto com 

a educação, deve fazer parte da realidade das câmaras municipais. Os 

vereadores, por vezes pouco compreendidos em suas funções pelos 

cidadãos em geral, devem ter clareza sobre seus respectivos papéis e 

sobre o desafio de proporem e aperfeiçoarem projetos convertidos em 

políticas públicas. Ademais, devem ter a máxima consciência de suas 

funções fiscalizadoras. Nesse caso, não como síndicos ou zeladores de 

realidades específicas, mas principalmente como observadores e apon-

tadores da execução do orçamento da cidade, que passa pela Câmara 

Municipal e que o parlamento deve contribuir para ser cumprido. 

 

Tais desafios precisam estar claros na cidade, e nesse caso é 

papel dos cidadãos conhecerem essa realidade. Além da formação polí-

tica necessária, e do compromisso como eleitor, é tarefa do cidadão 

desvendar o funcionamento dos mecanismos de participação popular. O 

destaque maior, no caso das políticas aqui abordadas, está associado ao 

universo dos conselhos gestores de políticas públicas. De acordo com o 

IBGE, em 2006, apenas 17% das cidades brasileiras possuíam conse-

lhos municipais de cultura, mas na área de educação esse volume é in-

finitamente maior. Ademais, existe uma complexidade extrema em ma-

téria de espaços dessa natureza destinados às crianças e adolescentes. 
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Conselho de Alimentação Escolar, que zela pela merenda, Conselho 

Tutelar, Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho de Educação, 

organizações de Pais e Mestres nas escolas, Grêmios Estudantis e As-

sociações de Professores, tudo isso têm como metas essenciais o bom 

funcionamento das políticas de educação e a co-responsabilização de 

diversos agentes na educação. É pouco? Tomando por base o envolvi-

mento dos brasileiros em muitas cidades sim, mas não é desprezível o 

espaço disponível e o tamanho do desafio de se colocar em prática 

princípios basilares da democracia participativa, que visa a aproximar 

cidadãos e representantes no desenho de políticas mais consistentes nas 

áreas aqui destacadas. 

 

Para consolidar esses desafios, para além de um amplo debate 

com a sociedade e da crença nas instituições democráticas, Itapevi deve 

ser comparada com outras cidades de porte semelhante. De acordo com 

o portal Meu Município a cidade arrecada comparativamente muito 

bem impostos de cotas estaduais como ICMS (Imposto sobre Circula-

ção de Mercadorias e Serviços) e IPVA (Imposto sobre a Propriedade 

de Veículos Automotores), e municipalmente é forte em IPTU (Imposto 

Predial e Territorial Urbano). Em matéria de educação, em 2015, as 

despesas foram 20% maior que a média do grupo estabelecido pela aná-

lise do portal. Em cultura, apesar do baixo investimento, o percentual é 

mais de 40% superior à média do grupo estabelecido. Fica a pergunta: 

existe eficiência nesses gastos? Os investimentos são efetivamente con-
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dizentes com aquilo que as políticas públicas preconizam como essen-

cial? Os cidadãos reconhecem, conhecem limites e estão satisfeitos e 

contemplados? Certamente um dos mais expressivos desafios para o 

futuro da cidade é responder de forma clara a essas questões. Que ve-

nha o futuro. 
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ÓRGÃOS E DIVISÕES VOLTADAS À 

ASSISTENCIA SOCIAL 

por Maria Isabel Soares 

Texto adaptado da transcrição 

 

           Olá, sou Maria Isabel Cunha Soares, a Bezinha. Atual-

mente gestora da EDESP, a Escola de Desenvolvimento Social do Es-

tado de São Paulo, vinculada a SEDS (Secretaria de Estado de Defesa 

Social). Fui convidada pelo Secretário Floriano Pesaro (Secretário de 

Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo) para cuidar da educa-

ção permanente em nosso Estado, entendida como um dos pilares da 

política do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. 

 

Desde 1988, com a Constituição Federal, a assistência social 

passa a ser um direito de todos, um direito do cidadão e um dever do 

Estado. E nesse caso, o Estado deve proporcionar políticas públicas de 

proteção social e de desenvolvimento do ser humano que levem a uma 

sociedade mais digna, justa e igualitária.  

 

O SUAS tem 11 anos de existência. Desde o final de 2015, 

com a X Conferência de Assistência Social, estamos fazendo, em nível 

nacional, um balanço do SUAS que temos para o SUAS que queremos, 

inclusive com a construção de um novo Plano Decenal. 
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De acordo com o Pacto Federativo, há uma divisão de atribui-

ções dentro do Sistema Único da Assistência Social. Cabe primordial-

mente ao Estado monitorar, acompanhar, repensar, planejar, elaborar 

diagnósticos, fazer a vigilância e proporcionar educação permanente, 

tudo isso em sinergia com o Governo Federal e com os governos muni-

cipais.  

 

No âmbito da SEDS, há uma divisão do trabalho por coorde-

nadorias e cada uma delas tem uma área especifica de atuação:  

 

1 - CAS - Coordenadoria de Ação Social – ações voltadas pri-

mordialmente para a proteção social dividida em proteção básica e a 

proteção social. Importante dizer também que rede de apoio social que 

está sob responsabilidade da CAS conta com órgãos descentralizados: 

as Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social - 

DRADS. Ao todo, são 26 regionais espalhadas pelo Estado.   

 

- CDS - Coordenadoria de Desenvolvimento Social – ações 

voltadas para os programas de transferência de renda, aqueles em que o 

Estado, entendido como poder público, transfere ao cidadão em vulne-

rabilidade os mínimos necessários para que ele tenha vida digna, para 

que seja possível a proteção social. No nível nacional, o Bolsa Família 

é o maior programa de transferência de renda. Temos ainda no Estado 

de São Paulo mais dois programas: o Renda Cidadã e o Ação Jovem.  
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2 - CGE Coordenadoria de Gestão Estratégica – desenvolve 

ações voltadas para a vigilância (que está sendo estruturada no Estado) 

e monitoramento da política, onde acontecem todos os estudos de diag-

nósticos, de análise para haver a compreensão do que é necessário para 

se replanejar ações a aprimorar o sistema. Realiza análises do Censo 

SUAS e orientações capacitações para o preenchimento do Sistema o 

PMAS (Planos Municipais de Assistência Social).  

 

3 – COSAN – Coordenadoria de Segurança Alimentar – ações 

voltadas para a política de segurança alimentar. Essa política não faz 

parte do SUAS, mas é compreendida como uma política complementar, 

de desenvolvimento social. Nessa coordenadoria estão os dois grandes 

programas de segurança alimentar: o Viva Leite e o Bom Prato.  

 

O Bom Prato foi criado em dezembro de 2000 com objetivo de 

oferecer à população de baixa renda refeições saudáveis e de alta quali-

dade a custo acessível. Atualmente há 51 unidades no Estado, sendo 22 

localizadas na Capital, oito na Grande São Paulo, seis no litoral e 15 no 

interior. A rede de restaurantes Bom Prato serve diariamente mais de 84 

mil refeições (inclusive o que é servido nos fins de semana na unidade 

de Campos Elíseos). 

 

O Viva Leite é o maior programa de distribuição gratuita de 

leite pasteurizado do Brasil. Criado pelo Governo do Estado de São 
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Paulo em 1999, distribui anualmente 81 milhões de litros de leite enri-

quecido para crianças e idosos em situação de insegurança alimentar e 

vulnerabilidade social. Hoje, cerca de 450 mil famílias recebem esse 

importante complemento alimentar, seguro e de alto valor nutritivo. 

Cada beneficiário recebe 15 litros de leite por mês, com teor de gordura 

mínimo de 3%, enriquecido com ferro e vitaminas A e D. 

 

4 – EDESP – Escola de Desenvolvimento Social do Estado de 

São Paulo - foi criada em 29/02/2012 para oferecer cursos de aprimo-

ramento, capacitação profissional e treinamento, além de exercer as 

atribuições relativas à qualificação e capacitação estabelecidas no Sis-

tema Único de Assistência Social (SUAS). Trata-se de ação inovadora 

do Governo do Estado na área social para capacitar e valorizar os fun-

cionários, gestores e profissionais deste setor. Os cursos e programas 

são executados de forma direta ou por meio de instituições públicas ou 

privadas contratadas, conveniadas ou parceiras da Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento Social. Pode ser presencial, semipresencial ou à 

distância. 

 

A missão da EDESP é promover capacitações com foco na 

educação permanente e continuada para qualificar os trabalhadores e 

outros atores da área de Assistência e Desenvolvimento Social, a fim de 

aprimorar a prestação de serviços aos cidadãos em situação de vulnera-

bilidade social no Estado de São Paulo. 
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A educação permanente pode ser compreendida, simultanea-

mente, no campo da assistência e do desenvolvimento social, como 

uma prática de ensino-aprendizagem e como uma política de educação, 

que tem como objetivo institucionalizar a perspectiva político-

pedagógica e a cultura da educação permanente, na esfera do Sistema 

Único de Assistência social (SUAS). Ela tem como base o conceito de 

ensino problematizador, que se insere de maneira crítica na realidade e 

de forma horizontal na relação entre educador-educando. 

 

Em 2016, o Estado realizou o Programa Nacional de Educação 

Permanente do SUAS (CapacitaSUAS) em todas as regiões do Estado 

de São Paulo, abrangendo a oferta do programa a todos os 645 municí-

pios paulistas. A matriz pedagógica do CapacitaSUAS foi estruturada 

na perspectiva dialógica pelo então Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS) e posteriormente atualizada pela 

equipe de coordenação pedagógica estadual com foco na realidade do 

território paulista, enfatizando o diálogo com os municípios. O projeto 

apresentou uma novidade: a alocação de todo conteúdo didático-

pedagógico do CapacitaSUAS em um Ambiente Virtual de Aprendiza-

gem (AVA), no qual os educandos puderam acessar materiais escritos, 

áudios e vídeos. O projeto ofereceu três cursos no primeiro semestre de 

2016 em 22 polos descentralizados. 
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Além disso, em dezembro de 2016 foi publicada a resolução 

EDESP, nº 28/2016 que instituiu o Núcleo de Educação Permanente no 

Estado de São Paulo, o NUEP/SUAS, como instância consultiva e de 

assessoramento da política estadual de educação permanente, com as 

seguintes instâncias de controle e participação social: Secretaria de De-

senvolvimento Social (SEDS) / EDESP; Conselho Estadual de Assis-

tência Social – CONSEAS; Colegiado Estadual de Gestores Municipais 

de Assistência Social – COEGEMAS/SP; Fórum Estadual de Trabalha-

doras e Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social de São 

Paulo (FETSuas – SP); Fórum Nacional de Usuários do Sistema Único 

de Assistência Social – FNUSUAS; Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC-SP) / Coordenadoria de Estudos e Desenvolvimento de 

Projetos Especiais (CEDEPE). 

 

5 – COED - Coordenadoria de Políticas sobre Drogas – por 

meio do Programa Recomeço, a COED desenvolve ações preventivas 

do uso indevido de substâncias psicoativas, o enfrentamento ao tráfico 

de drogas, controle e requalificação de territórios específicos, oferece 

acesso à justiça e à cidadania, apoio socioassistencial e tratamento mé-

dico aos dependentes de substâncias psicoativas, suas famílias e comu-

nidade. Seu objetivo é proporcionar condições para uma vida saudável 

e digna à população do Estado de São Paulo e auxiliar os dependentes 

de substâncias psicoativas, seus familiares e comunidade a trilharem da 

melhor maneira possível o caminho para recuperação. O Programa se 
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destina a todas as pessoas expostas ao risco, uso, abuso e dependência 

de substâncias psicoativas no Estado de São Paulo, incluindo seus fami-

liares e comunidade. 
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DO ANONIMATO À CIDADANIA 

por Renato Eliseu Costa 

 

           Durante boa parte de nossa história a criança e o adoles-

cente foram vistos como “pequenos adultos”, recebendo cuidados so-

mente até o momento em que fisicamente conseguiriam sobreviver so-

zinhos. Logo em seguida eram inseridos abruptamente na sociedade 

adulta devendo entrar no mundo do trabalho e compartilhar seu estilo 

de vida. A adolescência não existia e a passagem de criança a adulto 

ocorria sem acesso a nenhum cuidado especial para o desenvolvimento.  

 

A transmissão dos valores e conhecimentos não era realizada 

pela família, da qual a criança logo se afastava, mas pela convivência 

com os adultos a criança aprendia ajudando ou trabalhando. Não existi-

am políticas sociais e o que existia mais próximo de um “auxilio” era o 

acolhimento das crianças órfãs que eram deixadas nos sistemas de ro-

das dos hospitais religiosos e caritativos. O primeiro hospital e orfanato 

do Brasil foi a Santa Casa de Misericórdia, fundada em 1543, na cidade 

de São Vicente (SP). 

 

Com advento das sociedades industriais essa etapa foi supera-

da com o surgimento e crescimento das escolas, com as devidas reti-
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cências esse movimento representou um avanço em termos de prepara-

ção para vida, mas não refletiu, em um primeiro momento, em uma 

ampliação da convivência familiar e comunitária. O aprendizado da 

criança deixou de ocorrer através da convivência com os adultos e pas-

sou a ser realizado nos colégios, no geral internos e/ou religiosos, no 

qual as crianças eram mantidas sem o contato com suas famílias, em 

uma espécie de clausura, até o momento em que eram “devolvidas ” ao 

mundo. No Brasil, o ensino passou a ser obrigatório somente em 1854, 

mesmo assim não era universal, negados a filhos de escravos, não vaci-

nados e portadores de moléstias. Neste período se estipulava a idade de 

12 anos como idade mínima para o trabalho, quadro que só vai mudar 

em 1917 com a proibição do trabalho de menores de 14 anos e a aboli-

ção do trabalho noturno de mulheres e de menores de 18 anos.  

 

 Será em torno da educação que essa história começará a 

ganhar um novo rumo. As famílias, que antes estavam longe de ser fon-

te de afeto e cuidado que tinham os filhos como forma de bens e honra, 

começam a se unir em torno da importância que a educação ganha na 

sociedade, os pais passam a se interessar pela educação de seus filhos e 

os acompanhar nesta jornada. A família começa a se organizar em torno 

da criança e a lhe conferir maior importância, retirando-a da situação de 

negação. Se antes cuidar da criança não era uma preocupação, pois esta 

era um ser altamente substituível, essa visão sofre mudança e as famí-
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lias passam a diminuir o número de filhos a fim de poder cuidar melhor 

dos que possuem. (Costa,1993 e Del Priore, 1999) 

 

 No Brasil, apesar do protagonismo latino-americano, no 

que se refere a criação do Juizado de Menores em 1923, as primeiras 

leis próprias para criança e adolescentes foram criadas somente em 

1927: O Código de Menores (Código Mello Mattos), que visava estabe-

lecer regras claras para o tratamento da infância e juventude excluídas, 

tratava de temas como trabalho infantil, tutela e pátrio poder, conflito 

com a lei (chamado a época de delinquência) e liberdade vigiada. (Cos-

ta,1993 e Del Priore, 1999) 

 

 Apesar dos avanços sociais conquistados no período do 

Estado Novo, em especial para política de criança e adolescente, so-

mente se criou órgãos ligados à primeira-dama, com caráter altamente 

assistencialista, foi o caso da Legião Brasileira de Assistência (LBA), 

que atendia os órfãos de guerra, e das Casas do Pequeno Jornaleiro, 

Pequeno Lavrador, do Pequeno Trabalhador e a Casa das Meninas, 

programas voltados aos adolescentes de baixa renda para inserção no 

mercado de trabalho. Em 1942, foi criado o Serviço de Assistência ao 

Menor (SAM), ligado ao Ministério da Justiça, atuava como espécie de 

sistema penitenciário para menores de 18 anos, com forte orientação 

correcional-repressiva. O SAM também atendia as crianças e os adoles-

centes abandonados em sistema de patronatos agrícolas e escolas de 
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aprendizagem de ofícios urbanos. O primeiro escritório da Unicef 

(Fundo das Nações Unidas para a Infância) no Brasil foi instalado em 

João Pessoa (PB), em 1950, para realizar projetos na área de proteção à 

saúde da criança e da gestante na região Nordeste do país. (Costa,1993 

e Del Priore, 1999) 

 

 Já o período militar foi marcado na história brasileira da 

criança e do adolescente, principalmente, pela criação da Fundação 

Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), que em 1964 substitui 

a SAM e do Código de Menores de 1979, que cunha o termo “menor 

em situação irregular”, ambos seguindo a visão de assistencialismo e 

repressão para como a população infanto-juvenil. (Costa,1993 e Del 

Priore, 1999) 

 

 Com o fim da ditadura militar, a Constituição Federal de 

1988, “Constituição Cidadã”, vem ajudar no resgate dos direitos da 

criança e do adolescente. A Carta Magna traz em seu artigo 227 a dou-

trina de Proteção Integral adotada pela Organização das Nações Unidas, 

estabelecendo que essa população passa a ser, para nação brasileira, a 

absoluta prioridade, tendo que ser garantida frente a todas as outras,  

 

“... o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitá-

ria, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligên-
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cia, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão." (Brasil,1988). 

 

 Desta forma, a Constituição abre o caminho para a pro-

mulgação daquela que é, até os dias atuais, considerada uma das leis 

mais avançadas do mundo no que tange a Promoção, Proteção e Defesa 

dos Direitos das Crianças e Adolescentes o ECA – Estatuto da Criança 

e do Adolescente, lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. Logo em seguida 

o Brasil promulga através do Decreto no 99.710, de 21 de novembro de 

1990, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças. A 

Constituição, o ECA e a Convenção conferem a essa população, pela 

primeira vez na história, o status de cidadão.  

 

Apesar do grande avanço que o ECA representou, grande ainda 

é o desafio da sua implementação no âmbito governamental, em especi-

al nos municípios que são no Brasil os grandes responsáveis pela exe-

cução das políticas públicas, mas também da sociedade e da família. 

Esses últimos que ainda, por vezes, possuem uma visão puramente pu-

nitiva. Neste contexto, grande papel tem exercido as organizações não-

governamentais que têm sido as responsáveis pela execução das políti-

cas públicas de serviços e programas de atendimento da área da infân-

cia, os Conselhos de Direitos, de composição paritária, responsáveis 

pela criação das diretrizes das políticas locais da infância e juventude e 

os conselhos tutelares, entre outros atores sociais, responsáveis pela 

proteção dos mesmos. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2099.710-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2099.710-1990?OpenDocument
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A soma desses atores: Executivo, Legislativo e Judiciário (em 

todos os níveis), família, sociedade, organizações da sociedade civil, 

organizações prestadoras de serviços, conselhos de direitos, conselhos 

tutelares, escolas, postos de saúde etc., trabalhando de forma articulada, 

integrada formam o que o ECA denomina  Sistema de Garantia de Di-

reitos das Crianças e Adolescentes (SGD), ou seja, são os responsáveis 

pela promoção, proteção e defesa  e controle da efetivação dos direitos 

que visam o desenvolvimento saudável desse população. É importante 

destacar que um elemento importante, segundo tanto a Constituição 

como é reafirmado no ECA, apesar de responsabilidade dos diversos 

órgãos do Estado, é dever de todos, sem exceção, garantir esses direi-

tos. 

 

Feitas essas primeiras considerações passamos a ver o cenário 

dos direitos das crianças e adolescentes nesse país observando princi-

palmente os últimos 10 anos. 

 

A situação atual e a violação de direitos 

 

O Brasil possui atualmente mais de 207,7 milhões de brasileiros, 

destes 28% ou 61,4 milhões possuem até 18 anos de idade, nasce apro-

ximadamente uma criança a cada 20 segundos em nosso país, a maioria 

é composta de mulheres, representando pouco mais de 51,6% desta 
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população. Mais da metade das crianças é afrodescendente e pouco 

mais de 250 mil são indígenas. Se, em um primeiro momento, este nú-

mero impressiona, o fato é que a porcentagem de crianças e adolescen-

tes frente à população total vem diminuindo ao longo do tempo.  

 

As projeções mostram que os cidadãos de 0-18 anos representa-

rão menos de 18% da população em 2030, uma queda de 10% em 30 

anos, já a taxa bruta de natalidade (TBA), que hoje se encontra em 

13,87 a cada mil nascidos, chegará a somente 10,92/1000 em 2030. No 

que se refere à habitação 82,8% das crianças e adolescentes se encon-

tram em área urbana e, desses, 11,4 milhões vivem em favelas. A taxa 

de mortalidade materna vem caindo, estando hoje em 55,5 a cada 100 

mil nascidos vivos. (IBGE, 2016). 

 

No Estado de São Paulo, esse número não diverge muito, em 

São Paulo dos 44 milhões de habitantes, 26% têm entre 0-18 anos, ou 

seja, 11.6 milhões de cidadãos estão nessa faixa etária, sendo que essa 

porcentagem chegará a menos de 16% em 2030, uma queda de 10% em 

pouco mais de 10 anos. Nasce no Estado uma criança a cada um minuto 

e 32 segundos, a TBA que hoje é de 12,52/1000 será de 10/1000 em 

2030. A taxa de mortalidade materna é de 37,4 a cada 100 mil nascidos 

vivos.  Diferente do perfil nacional, somente 8,1% das crianças se en-

contram em área rural, sendo todo o restante, 91.4%, moram em área 

urbana. Contudo, destes aproximadamente 6,4% das habitações são em 
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favelas no Estado de São Paulo, número que chega a 9,95% se conside-

rarmos somente a cidade de São Paulo. Mesmo as habitações regulares 

sofrem com problemas, sendo que 4,4% dos domicílios não têm acesso 

à água encanada e 1,9% não tem acesso à rede de esgoto. (IBGE, 2016). 

 

Para além dos dados demográficos temos avançado em diversas 

políticas públicas em nosso país. Por exemplo, o número de vagas em 

aprendizagem profissional cresceu quase 30 vezes. A quantidade de 

vagas saltou de 220 mil, em 2002, para mais de 6,5 milhões em 2015. O 

mesmo fenômeno aconteceu como o número de creches que quase du-

plicou, saindo de 32 mil estabelecimentos em 2005 para 63 mil em 

2015. Já o número de pré-escolas quase não se modificou no mesmo 

período, saindo de 105.616 em 2005 e chegando a 105.985 em 2015, 

um aumento de apenas 396 estabelecimentos em 10 anos. O número de 

profissionais com educação superior completa nas creches e pré-escolas 

é crescente nos últimos 10 anos. O primeiro saiu de um índice 29% dos 

profissionais em 2005 para 61% em 2015, e na pré-escola saiu de 40% 

dos profissionais em 2005 para 65,8% em 2015. Por outro lado, e tam-

bém positivo, diminuiu o número de crianças por sala nessas creches, 

que era de 15,5 aluno/sala em 2005 e em 2015 chega a 14,6 aluno/sala. 

Na pré-escola esse índice era de 19,1 alunos/sala em 2005, chegando a 

17,9 em 2015. 

 O Programa de Saúde da Família atende a quase 

35 milhões de domicílios, ou seja, quase 98% das 

habitações existentes. O aleitamento materno como único 
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alimento alcançou índices de 91% até os 6 meses e de 

11,4% 5 até os 2 anos em 2014. A taxa de vacinação 

obrigatória cresceu de 76,5% em 2000 para 83,71 % em 

2014. Já taxa de atendimento pré-natal (mais de 7 

consultas durante a gestação) cresce de 57% em 2008 

para 64,6% em 2014. O óbito por causa evitável de 

menores de 4 anos de idade caiu 1% entre 2000 e 2014 

atingindo 66%, assim como o número absoluto de óbitos 

infantis, que caíram de 68.199 em 2000 chegando a 

38.432 em 2014. O número de casos de AIDS 

identificados em crianças menores de 5 anos deu uma 

grande queda saindo 836 em 2000 e chegando apenas a 

176 em 2014. (Data SUS,2016). 

 

Apesar dos avanços que vivenciamos nos últimos anos, muitos 

problemas são persistentes e inúmeros. Temos, por exemplo, no que se 

refere à desigualdade social, ainda 44% das crianças entre 0-14, viven-

do em situação de pobreza, 17% em situação de extrema pobreza e 188 

mil crianças sofrem de desnutrição crônica.  

 

Quando falamos de violência é importante destacar que todos os 

dias morrem 28 crianças e adolescente vítimas de alguma forma de vio-

lência, taxa que vem crescendo rapidamente. O número de homicídios, 

por exemplo, subiu de 5 mil mortos/ano em 1990, para 11.238 mortos 

em 2015, isto representa 19% de todos os homicídios que ocorrem no 

país, sendo que destes 80% ocorrem através de arma de fogo. Somente 

no ano de 2014, o Disque 100 da Secretária Nacional de Direitos Hu-

manos recebeu mais de 182 mil ligações denunciando algum tipo de 

violação aos direitos das crianças e adolescentes. Destas, 44.752 de-

núncias são sobre violência psicológica (49%), 67.831 são denúncias 
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sobre abandono e negligência (74,3%); 39.164 são denúncias sobre 

violência física (42,9%); 22.840 são denúncias sobre violência sexual 

(25%) e 7.739 são denúncias sobre outros tipos de violência (8%). Re-

pare que somente de exploração sexual são notificados mais de 50 ca-

sos por dia em nosso país, ou seja, ocorre, ou ao menos é notificado em 

média um abuso contra criança ou adolescente a cada 30 minutos em 

nosso país. (SDH, 2016) 

 

Temos uma política de combate à violência altamente punitiva e 

que pouco se preocupa com a recuperação e reinserção de jovens na 

sociedade. Por exemplo, número de adolescente em cumprimento de 

medida de privação ou restrição de liberdade saltou exponencialmente 

de 16.868 em 2008 para 23.066 em 2013. Deste total, 9.264 (40%) es-

tão em São Paulo, o Estado com maior número de adolescente em con-

flito com a lei. Dois tipos de crimes cometidos, o roubo é a principal 

causa de detenção com 10.051 casos registrados em 2015, seguido de 

tráfico com 5.933 casos, homicídio 2.026 (3,6% do total de homicídios 

no Brasil no mesmo ano que foram um total de 55.878), furto 856 ca-

sos, porte de arma de fogo 572 casos e outros casos 4295 de crimes 

diversos e pouco potencial de atentado à vida. (Observatório da Crian-

ça, 2016) 

 

No que se refere a educação, trabalho e lazer os dados mostram 

que mais de 3,3 milhões de crianças e adolescentes (entre 5 e 17 anos) 
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estão em situação irregular de trabalho infantil, sendo 31% trabalho no 

campo e 69% trabalho nos centros urbanos, número que vem crescendo 

ao longo dos anos. Apesar de ser um índice em expansão, somente 

27,1% das crianças entre 0 e 3 anos têm acesso à creche, índice que 

chega a 87,4% na pré-escola, destes 2,9% das crianças e adolescentes 

entre 10 e 17 anos são analfabetas. No que se refere ao lazer e ao espor-

te, 10,84% das crianças não têm acesso a nenhum tipo de lazer ou cul-

tura, índice que chega a 21,2% na região norte do país e 10,6% não têm 

acesso a espaço adequado para realização de esportes. (Observatório da 

Criança, 2016). 

 

Em relação à saúde, os filhos de mãe com menos de 19 anos re-

presentam quase 20% do total de nascidos no Brasil no último ano e, 

segundo o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), 5.5 milhões de crianças 

não têm em seu registro de nascimento o nome do pai. A taxa de morta-

lidade infantil (TMI) que era de quase 6,08 a cada mil nascidos vivos 

será de 7,31/1000 em 2030, alta que também é visualizada em São Pau-

lo no qual o TMI saltará de 5,77 em 2016 para 7,23/100 a cada mil nas-

cidos vivos em 2030, revertendo assim uma queda histórica. As cesari-

anas, que eram 38% em 2000, chegaram a 57% em 2014, tipo de parto 

que não é recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Somente 44% das crianças e adolescentes passaram no dentista em 

2015 e 32% das crianças e adolescentes não passaram no médico no 

último ano. (Observatório da Criança, 2016). O número de crianças 
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com tuberculose é crescente nesse público, saindo de 430 em 2005 para 

603 em 2014. 

 

No que se refere ao Sistema de Garantia de Direitos, em especi-

al nos municípios, veremos que quase a totalidade possui Conselho de 

Direitos da Criança e do Adolescente (5481). Já número de municípios 

como Conselho Tutelar é de 5542 como um total de 5906 Conselhos 

Tutelares (A lei determina um conselho a cada 100 mil crianças ou ado-

lescentes). Já em relação à segurança nutricional, um total de 5433 mu-

nicípios possuem Conselho de Alimentação Escolar e, na Educação, 

5488 municípios possuem Conselho de Administração e Controle do 

Fundeb, porém somente 2429 possuem algum tipo de planejamento 

específico em educação. Na saúde e assistência social esses números 

também são positivos: 5556 Conselhos de Saúde e 5336 no Conselho 

de Assistência Social. (Observatório da Criança, 2016) 

Frente a este cenário, no qual claramente não estamos cumprin-

do integralmente o direito das crianças e dos adolescentes, cabe fazer 

apontamentos sobre possíveis caminhos que a gestão pública pode se 

utilizar para reverter essa situação. 
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Caminhos Para Gestão Pública  

 

 Antes de mais nada, é necessário que os chefes do executivo, 

assim como o legislativo, reafirmem e estabeleçam o compromisso com 

a promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e dos adoles-

centes com vistas à construção de uma nova história e de um futuro 

melhor para esses cidadãos, reafirmando os princípios e regras da Cons-

tituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Carta das 

Nações Unidas e da Declaração do Milênio e criando planos de ação 

para sua concretização. 

 

Esse compromisso deve se realizar através de políticas públicas 

e destinação de recursos orçamentários, o que deve ser antecedido pela 

criação/utilização de ferramentas de planejamento público de curto, 

médio e/ou longo prazo, levando em conta a urgência e a gravidade das 

necessidades especiais, a necessidade de continuidade das políticas pú-

blicas, independente de composição de governo ou partidária, levando 

em conta sempre a criança e o adolescentes como prioridade absoluta, o 

seu melhor interesse e baseando-se nos princípios da  democracia, da 

não-discriminação de qualquer espécie, da justiça social e da universa-

lidade além da indivisibilidade, interdependência e interrelação de to-

dos os direitos humanos, possibilitando assim um desenvolvimento 

humano sustentável.  
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No que se refere às políticas públicas, em sua formulação e exe-

cução, um município ideal para crianças e adolescentes é aquele que 

possibilita a construção de um futuro sólido com acesso a uma educa-

ção, desde a creche até a educação básica, ofertada de forma universal, 

obrigatória, gratuita e de qualidade, possibilitando o desenvolvimento 

das capacidades individuais, físicas, psicológicas, espirituais, sociais, 

emocionais, cognitivas e culturais.  O investimento em educação, entre 

outras coisas, beneficia os avanços tecnológicos, da informação, do 

emprego e da comunicação. 

 

Um município forte é aquele que reconhece que existem crian-

ças e adolescentes que vivem sem o amparo de seus pais e da socieda-

de, encontrando-se em situação de abrigamento, em situação de rua, são 

vítimas de tráfico de drogas, além dos que se encontram em exploração 

do trabalho, de exploração sexual e outras formas de exploração eco-

nômica e física, não se esquecendo também das crianças e adolescentes  

que se encontram afastados de sua família e comunidades devido a situ-

ação de privação de liberdade e/ou conflito com a lei. É necessário criar 

políticas públicas para apoiar as instituições, públicas ou não, que reali-

zam serviços de promoção, proteção e defesa junto a esses cidadãos, 

também é importante reconhecer a necessidade de criação de políticas 

públicas de apoio às famílias e à sociedade fortalecendo a capacidade 

de prover cuidado, sustento e proteção máxima. 
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Combater a pobreza e a miséria também é uma forma garantir 

um futuro melhor para crianças e adolescentes do município. Sendo 

assim é necessário fazer frente a este problema tanto através de políti-

cas sociais, inclusive de combate à desnutrição, assim como através de 

políticas de redistribuição de renda que levem não somente à satisfação 

das necessidades básicas e essenciais, mas também possibilitem ferra-

mentas para ultrapassá-la como oportunidade de emprego, disponibili-

zação de microcrédito, práticas comerciais justas e investimento em 

infraestrutura. Para combater as desigualdades também é necessária a 

inclusão de grupos, mais fragilizados na sociedade entre os quais as 

mulheres, os negros, os indígenas, as crianças de zonas rurais, as pesso-

as com deficiências e etc., dando condições especiais para que revertam 

este quadro. 

 

É necessário assegurar a saúde e o bem-estar da criança e do 

adolescente desde o momento da maternidade com o pré-natal dedicado 

às mães até o acompanhamento cotidiano pelo médico pediatra, pro-

grama de saúde da família e posteriormente acompanhamento das ne-

cessidades especiais, se for o caso. O tratamento da saúde também en-

volve a esfera da prevenção. Desta forma, o município deve propiciar 

que esses cidadãos não sejam expostos à poluição do ar, aos lixos dano-

sos, à exposição a produtos perigosos e pesticidas, tenham acesso ao 

saneamento básico como tratamento de esgoto e de água potável, assim 

como vivam em condições de higiene adequada. O direito à moradia 
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digna também é uma forma de possibilitar o bem-estar e é função do 

município, uma habitação que possibilite a integração familiar e ofereça 

segurança emocional e física, contribuindo também para convivência 

em comunidade e gerando equidade social. 

 

Junto a isso, se encontram as políticas ambientais que visam 

proteger e conservar nosso ambiente não somente para as gerações fu-

turas, mas desde agora evitando a degradação ambiental e os problemas 

dela decorrente, ações que visem administrar os recursos naturais, mu-

dar os padrões de produção e consumo insustentáveis, e também a edu-

cação ambiental. 

 

É fundamental o fortalecimento dos espaços como os Conselhos 

dos Direitos das Crianças e Adolescentes assim como dos Conselhos 

Tutelares, possibilitando que os mesmos possam exercer ter condições 

materiais de realização de seu trabalho com efetividade. Além de possi-

bilitar a maior integração entre participantes do Sistema de Garantia de 

Direitos, incluindo neste a sociedade, as organizações do terceiro setor, 

mas em especial o Poder Executivo (através de seus órgãos e institui-

ções), o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Também é importante a 

formação contínua dos profissionais que neste sistema atuam. 

 

É importante ressaltar que em todas essas políticas públicas as 

crianças e os adolescentes devem poder exercer seu direito de expres-
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são e participação de acordo com suas capacidades e formas, visando 

assim o seu desenvolvimento, a criação de conhecimento e habilidades. 

A participação de crianças e adolescentes, dando a devida atenção às 

suas opiniões, deve ocorrer em todas as políticas públicas que lhe di-

zem respeito, é necessário estimular a participação desses cidadãos no 

desenvolvimento de seu ambiente e da sociedade em que viverão, não 

somente em termos macros, mas também nas tomadas de decisão dos 

espaços escolares e familiar. 

 

É responsabilidade do município estabelecer sistemas de acom-

panhamento e avaliação, através de indicadores claros, das políticas 

públicas voltadas às crianças e adolescentes, a fim de mensurar os efei-

tos das medidas que tenhamos adotado para reorganizá-las e planejá-las 

constantemente a fim de que sejam fortalecidas e mais efetivas. 

  

Para finalizar seguem dez ações baseadas no Plano Decenal da 

Criança e do Adolescente do Conselho Nacional dos Direitos da Crian-

ça e Adolescentes que podem ajudar a iluminar esse caminho e que, em 

alguma medida, resumem as ações a serem tomadas pelo poder público. 

1. Garantir o respeito aos direitos humanos das crianças e 

adolescentes no âmbito da família, da sociedade e do Estado, respeitan-

do as diversidades; 
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2. Desenvolver e universalizar as políticas públicas para 

primeira infância, infância e adolescência de forma planejada, inter- 

setorial, transparente e sustentável; 

3. Garantir a participação/protagonismo das crianças e ado-

lescentes em todas as políticas públicas e espaço de debate que os di-

zem respeito; 

4. Garantir a alocação de recursos orçamentários para as 

políticas púbicas das infâncias e adolescência de forma permanente e 

constantemente ajustada, efetivando a prioridade absoluta no ciclo e na 

execução orçamentária 

5. Fortalecer o Fundo Municipal da Criança e do Adoles-

cente como instrumento de políticas públicas; 

6. Fortalecer a atuação do Conselho Municipal de Direitos, 

dos Conselhos Tutelares, de outros conselhos setoriais e formas de con-

trole social, assim como a instituição de promoção, proteção e defesa 

dos direitos das crianças e adolescentes; 

7. Estabelecer, ampliar e fortalecer as relações institucio-

nais entre os entes do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente, inclusive como ampliação da cooperação federativa e in-

ternacional; 

8. Garantir a proteção especial a crianças e adolescentes 

que estejam com seus direitos ameaçados ou violados, sejam vítimas de 

maus-tratos, exploração ou qualquer outra forma de violência; 
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9. Qualificação constante e continuada dos profissionais 

que atuam no Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adoles-

centes, inclusive como a criação de conhecimento aplicado ao processo 

de formulação de políticas públicas. 

10. Implementação de instrumento de monitoramento e ava-

liação gerencial das políticas públicas que dizem respeito a crianças e 

adolescentes, de forma articulada com demais Sistemas de Garantia de 

Direitos e articulação com outras bases de dados; 

 Devemos atuar agora para garantir os direitos das crian-

ças e adolescentes em Itapevi e garantir um melhor século XXI. 
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Police Neto 



 

75 

 

NOVA AGENDA URBANA 

por Police Neto 

 

  Uma das questões centrais da Nova Agenda Urbana, 

homologada por dezenas de países na III Conferência Habitat da ONU, 

é assegurar a oferta de moradia digna em áreas dotadas de infraestrutura 

garantindo, ao mesmo tempo, a inclusão de populações de assentamen-

tos precários e combatendo a segregação socioespacial, enquanto reduz 

a pressão sobre áreas ambientalmente sensíveis. 

 

Contribuição essencial para uma política urbana susten-

tável é a efetiva aplicação da Função Social da Propriedade. Ela garante 

que os investimentos tanto públicos como privados feitos para desen-

volver porções da cidade não sejam apropriados privadamente por al-

guns poucos agentes especulativos que subvertem o objetivo destes 

investimentos em proveito próprio mantendo áreas ociosas visando 

reter exclusivamente para si a valorização derivada daqueles investi-

mentos enquanto contribuem para o fracasso das políticas de desenvol-

vimento e geram deterioração das áreas que se planejava revitalizar. 

 

Esta questão começou a ser enfrentada com a lei da Fun-

ção Social da Propriedade e com medidas que garantiram sua aplicação 

efetiva. Este conjunto de medidas já fez com que mais de 2,3 milhões 

de metros quadrados de terrenos não ocupados ou subutilizados em 
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áreas dotadas de infraestrutura fossem identificados e fosse iniciada 

uma política de incentivo à melhor utilização destas áreas com priori-

dade para a produção habitacional à de baixa renda. 

 

O processo iniciou-se com a aprovação em 2010 da Lei 

nº 15.234, de 1º de julho de 2010, a qual estabeleceu critérios para a 

caracterização dos imóveis subutilizados ou desocupados e deu ao po-

der público condição de aplicar sobre estas áreas uma política compatí-

vel com os investimentos públicos e privados realizados nestas áreas e 

fomentando uma cidade compacta na qual as densidades demográficas 

e uso do solo sejam compatíveis com a infraestrutura e oferta de em-

pregos existente.  

 

Embora previsto na Constituição Federal e no Estatuto 

das Cidades esta importante bandeira da agenda da Reforma Urbana só 

conseguiu materializar-se pela primeira vez nesta lei, a primeira e ainda 

única aplicação dos princípios legais a nível municipal em todo o país. 

Além disto, só na cidade de São Paulo se conseguiu garantir um con-

junto de medidas que tiraram os princípios legais do papel e estão dan-

do efetivo cumprimento à norma. 
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A partir da identificação das áreas, o poder público passa 

a dispor de dois meios para incentivar a utilização adequada da área. 

Uma delas é o IPTU progressivo no tempo, o qual estabelece que se o 

proprietário do imóvel notificado não apresentar e dar início ao apro-

veitamento adequado da área nos prazos previstos – um ano para apre-

sentação do projeto e dois para início das obras – o IPTU (Imposto Pre-

dial e Territorial Urbano) incidente sobre a área dobrará a cada ano até 

o limite da alíquota de 15% do valor do imóvel. Caso o imóvel continue 

sem atender aos padrões mínimos de ocupação após o quinto ano o po-

der público passa a ter a opção de desapropriá-lo com o pagamento em 

títulos da dívida pública, segundo recurso do poder público para dar 

efetividade à medida. 

 

Como primeiro resultado da legislação foi publicada, em 

2013, uma listagem de imóveis passíveis de notificação por descum-

primento da norma, gerando um importante banco de dados e fonte de 

informação sobre a amplitude e necessidade da medida, mas também 

apontando a necessidade de estabelecer novos procedimentos capazes 

de lidar com a informação e produzir ações efetivas e um marco regula-

tório mais robusto. 
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Após a aprovação da lei, o segundo grande passo para 

sua efetivação foi a criação de um organismo institucional com a finali-

dade de garantir seu cumprimento pela identificação, gerenciamento e 

criação dos procedimentos da lei. Estes objetivos foram atingidos atra-

vés de emenda apresentada durante discussão do projeto de Reforma 

Administrativa do Executivo municipal em 2013. A emenda criou o 

Departamento de Controle da Função Social da Propriedade, dotando o 

poder público dos recursos humanos e administrativos para implemen-

tar, na prática, o disposto na legislação. Com finalidades bem definidas, 

o novo órgão tem condição de acompanhar o processo em todas as suas 

fases e definir rotinas e procedimentos para a implementação de um 

instrumento inovador que, embora exista na teoria desde a década de 

70, só foi implementado agora. . 

 

Entre os vários projetos que visavam consolidar estes 

procedimentos foi muito importante o estabelecimento de termos de 

cooperação com empresas concessionárias de serviços públicos, cartó-

rios de registros de imóveis e outros órgãos da administração pública. 

Desta forma, começou a ganhar corpo um processo mais eficiente, ob-

jetivo, transparente e automático de identificação de possíveis alvos de 

aplicação da lei. 
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A partir desta base de dados foi possível construir um 

cadastro de imóveis passíveis de aplicação dos instrumentos de controle 

da Função Social da Propriedade. Este cadastro foi essencial ao estabe-

lecimento de um fluxo de ações administrativas e legais para garantir a 

identificação e notificação dos proprietários, recebimento e análise das 

justificativas, contestações ou projetos de adequação às normas legais e 

implementação das medidas previstas em lei em caso de descumpri-

mento, em particular o gravame do descumprimento na escritura do 

imóvel, condição essencial para a adoção das penalidades. 

 

Ao mesmo tempo estes procedimentos garantiram a con-

solidação de mecanismos de transparência, controle social e monitora-

mento sobre os imóveis notificados, em especial com a publicação 

mensal de listagem dos imóveis. Para os proprietários, a existência do 

Departamento permitiu a publicação de orientações sobre os procedi-

mentos e providências necessárias, de forma didática e prática, assegu-

rando a necessária informação sobre a lei, bem como atendimento pes-

soal e orientações caso a caso para a adequação necessária. 

 

Importante destacar a importância da subordinação do 

órgão à secretaria responsável pela formulação da Política de Desen-

volvimento Urbano da cidade. Esta ligação gera uma sinergia entre o 
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diagnóstico das áreas, os eixos gerais da política urbana e sua aplicação 

no espaço real da cidade, incorporando já como recurso as áreas priori-

tárias para um adensamento adequado a um custo mais reduzido, ge-

rando eficiência. 

 

A partir das experiências acumuladas na aplicação da Lei 

da Função Social da Propriedade nos novos diagnósticos desenvolvidos 

para a elaboração do Plano Diretor Estratégico e na incorporação de 

conhecimento e demandas através do processo participativo de plane-

jamento urbano ficou patente a importância de garantir as normas rela-

tivas ao controle da Função Social da Propriedade e aprimorar alguns 

detalhes, em especial quanto ao processo de notificação, deixando a 

iniciativa mais robusta. Ao mesmo tempo era necessário garantir os 

avanços já obtidos frente à movimentação da especulação imobiliária 

que via na revisão do marco regulatório uma oportunidade de impedir a 

produção de uma cidade mais equilibrada. 

 

Assim, na aprovação da Lei 16.050/2014 – Plano Diretor 

Estratégico – se produziu uma série de evoluções nos instrumentos de 

controle da Função Social da propriedade visando aprimorar as normas 

previstas na lei e incorporar novos casos não previstos, em particular o 

daqueles imóveis que pela indefinição ou disputa relativa à propriedade 

não podiam constar do escopo da lei. 
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Como consequências desta ação destaca-se a edição dos 

decretos nº 55.638/2014 – que trata do Parcelamento, Edificação, Utili-

zação Compulsórios e nº 56.589/2015 que trata do IPTU Progressivo no 

Tempo. 

 

Diretamente relacionado à aplicação do princípio da 

Função Social da Propriedade, visto serem as áreas prioritárias para a 

aplicação do instrumento, as ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Soci-

al – tiveram atenção especial durante os debates que estabeleceram o 

marco regulatório da Política Urbana da cidade de São Paulo. De um 

lado buscou-se fazer um levantamento exaustivo e compreensivo destas 

áreas na cidade e, de outro, buscou-se criar políticas específicas de in-

centivo para a efetiva utilização de cada tipo de zona e sua correta e 

adequada inserção no conjunto da cidade. 

 

Entre as importantes inovações acrescentadas ao marco 

regulatório durante as discussões do PDE e da LPUOS (Lei de Parce-

lamento, Uso e Ocupação do Solo) estiveram a identificação da neces-

sidade de integrar melhor o uso misto nas áreas reurbanizadas evitando 

a formação de bairros-dormitórios e a criação de um tipo novo de ZEIS, 

as ZEIS-5, formada por áreas subutilizadas e dotadas de infraestrutura, 

mas não prioritárias para o poder público, nas quais, portanto, o incen-
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tivo a projetos de produção habitacional para população de baixa renda 

privados deveriam buscar viabilização, complementando as áreas de 

ZEIS-3 nas quais o investimento seria majoritariamente público. 

 

Toda essa experiência criada na cidade de São Paulo ser-

ve como base para ser aplicada em outros municípios, levando em con-

ta, obviamente, as características gerais de cada cidade e suas particula-

ridades.    
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84 

 

 

MANUSCRITOS SOBRE PLANEJAMENTO 

URBANO E HABITAÇÃO 

por André Vianna 

 

Ao falarmos de planejamento urbano, desenvolvimento urba-

no, questões envolvendo habitação, mobilidade e qualidade de vida nas 

cidades, devemos remeter a alguns conceitos para não cometer equívo-

cos e adotar inverdades. Nosso modelo econômico, no contexto brasi-

leiro, principalmente na segunda metade do século XX, induziu a 

aglomerações populacionais nos ambientes urbanos que atingiram 

enormes proporções. Os modelos de (des)organização urbana adotados 

na grande maioria das cidades brasileiras sofreram demasiada influên-

cia dos modelos utilizados no exterior, principalmente nos Estados 

Unidos, onde prevaleceu os interesses industriais e mercantis da época. 

Tendo isso em vista, muito das deformidades que hoje se evidenciam 

em nosso cotidiano têm suas raízes na mentalidade urbana-industrial 

dos anos 50, 60 e 70. 

 

Trazendo para o nosso contexto, a região metropolitana de São 

Paulo também é um exemplo de um desenvolvimento urbano desorde-

nado e com fortes raízes no movimento industrial ocorrido nos anos 50 

e 60. Enormes contingentes populacionais se deslocaram para a capital 

paulista e suas adjacências provocando enormes distorções no tecido 

urbano e gigantescas dificuldades de reorganização urbana, ou seja, 
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houve incapacidade no planejamento urbano de toda a região para que 

esse incremento populacional pudesse ter condições mínimas de sobre-

vivência e qualidade de vida. Isso posto, devemos nos atentar para a 

questão do modelo e visão de cidade que se adotou e que devemos ado-

tar partindo de hoje.  

 

A influência do mercado imobiliário no processo de desenvol-

vimento urbano é indiscutível e suas consequências são notáveis na 

trajetória histórica das cidades.  

 

O constante processo de gentrificação1 urbana (SMITH, 2006), 

onde contingentes populacionais acabam sendo forçados a se descolar 

por uma questão de impossibilidade de se manter, financeiramente, em 

determinados locais é uma característica, ainda atual, das grandes regi-

ões metropolitanas.  

 

O resultado disso é a formação das macrocefalias urbanas, que 

nada mais são do que manchas urbanas que se alargam por grandes 

espaços, criando o que a geografia urbana chama de conturbação urba-

na.  

                                                 

1 Do inglês gentrification o fenômeno que afeta uma região ou bairro pela alteração das dinâmicas da 

composição do local, tal como novos pontos comerciais ou construção de novos edifícios, valorizando 

a região e afetando a população de baixa renda local. Tal valorização é seguida de um aumento de cus-

tos de bens e serviços, dificultando a permanência de antigos moradores de renda insuficiente para sua 

manutenção no local cuja realidade foi alterada 
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A conturbação urbana significa que tecidos urbanos de cidades 

distintas se aglomeram formando um único e extenso tecido urbano, 

que é o caso da região metropolitana de São Paulo. Em casos como 

esse, o planejamento urbano deve ser tratado como algo essencial, pois 

afeta diariamente o cotidiano das pessoas sob várias formas.  

 

É nesse ponto que devemos nos atentar para a discussão do ti-

po de sociedade que queremos criar. Qual tipo de cidade e de convivên-

cia social gostaríamos de adotar em nosso cotidiano para que as políti-

cas públicas atinjam seu principal objetivo: proporcionar qualidade de 

vida a seus cidadãos. Modelos segregacionistas e individualistas são, 

cada vez mais, ignorados pelos principais exemplos de projetos urbanos 

de sucesso ao redor do mundo.  

 

A tendência mundial do planejamento urbano e das políticas 

urbanas caminha para ambientes e espaços urbanos cada vez mais cole-

tivos e participativos. A ideia de “Viver na Cidade” é substituída por 

“Viver a Cidade”. A cidade deve proporcionar a seus cidadãos, além 

das condições e serviços básicos de qualidade de vida (educação, saúde, 

transporte, segurança, etc.), atrativos para um consumo do espaço 

(CARLOS, 2003) cada vez mais coletivo e democrático.  

Alcançar estágios mais avançados em termos de democracia, 

de qualidade de vida e justiça social, passa, necessariamente, por uma 

busca de um espaço urbano mais democrático e coletivo. A ideia do 
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espaço restritivo é ultrapassa e superada pelo conceito de “Direito à 

Cidade” (LEFEBVRE, 1968). 

 

O direito à cidade consiste na ocupação e utilização dos espa-

ços da cidade com o objetivo de torná-los públicos e democráticos, dar 

às pessoas o direito de se apoderar dos espaços através de diversas for-

mas. Moradia, cultura, lazer e organização política, tudo isso faz parte 

de um processo de identificação e ocupação territorial. 

 

Dentro desse contexto insere-se a discussão envolvendo o pa-

pel do poder público no que diz respeito ao acesso da população à mo-

radia. É dever da gestão pública zelar pelo bem-estar da população e 

uma política de habitação é de extrema relevância. Quando analisamos 

questões envolvendo habitação e acesso à moradia, deve-se sempre se 

atentar para o contexto local que estamos nos inserindo.  

 

Nesse caso, ampliando o grau de proximidade com o nosso lo-

cal de análise, Itapevi, localizada na Região Metropolitana de São Pau-

lo, é uma das várias cidades no Brasil que também se apresenta com 

déficit habitacional. E o que seria isso?  

O déficit habitacional seria como dizer que o acesso à moradia, 

de qualidade minimamente razoável para os padrões sanitários de reali-

zação da vida humana no século XXI, ainda não é universal.  
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Tendo isso em vista, algumas ferramentas auxiliam nessa 

questão. Para que o planejamento urbano de um município possa ser 

feito de maneira eficiente e aceitável, o poder público deve se munir de 

informações territoriais básicas. Regularização fundiária do município, 

regularização distrital (divisão correta de distritos, subprefeituras e bair-

ros), amplo conhecimento da situação socioeconômica do município, 

poder de contextualização da situação geográfica do município (sua 

hierarquia numa rede de cidades), tudo isso para se iniciar um processo 

de estruturação da principal ferramenta urbanística que a constituição 

de 1988 nos ofereceu, o Plano Diretor.  

Dentro do Plano Diretor Municipal (PDM) estão inseridas po-

líticas urbanas que envolvem habitação, cultura, lazer, transporte, saú-

de, educação, infraestrutura, mobilidade e economia. Se o poder públi-

co não possuir uma base de informações de cunho analítico, não será 

possível alcançar objetivos reais dentro um prazo razoável. Conhecer 

seu território é uma premissa básica de qualquer gestão pública.  

O PDM é um dos principais instrumentos de organização e 

planejamento territorial e urbano, e é justamente através dele que mui-

tas das políticas habitacionais são aplicadas. As famosas ZEIS (Zonas 

Especiais de Interesse Social) são, principalmente, regulamentadas e 

institucionalizadas através dos PDMs. As ZEIS nada mais são do que 

áreas destinadas exclusivamente à construção de habitação e infraestru-
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tura voltada à população mais carente, algo importantíssimo se o obje-

tivo for justamente combater o, já mencionado, déficit habitacional. 

E por que a habitação é um tema tão importante para o plane-

jamento urbano? Uma cidade só pode pensar em crescer de maneira 

sustentável, organizada, eficiente e de uma maneira que a população 

sinta seus reflexos na qualidade de vida, se houver de maneira ampla e 

democrática uma política de habitação que ofereça condições de mora-

dia digna para seus habitantes. Um teto digno não significa apenas pro-

teção, significa alcançar um estágio mínimo de dignidade humana, sig-

nifica poder dar novos rumos a diversas famílias, é dar esperança, é, 

também, alimentar sonhos que movem a própria cidade. 
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Cristina Antunes 
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UM OLHAR PARA 2030  

por Cristina Antunes 

 

Localizado na sub-região Oeste da Região Metropolitana, fa-

zendo fronteira com o município de Barueri, é previsível que o municí-

pio de Itapevi, hoje já com mais de 260 mil habitantes, sinta o impacto 

daquele tipo de “desenvolvimento” que prioriza a atividade econômica 

e, por consequência, seduz o setor imobiliário. Situada suficientemente 

próximo a São Paulo, a cidade de Itapevi pode atuar como “área de 

escape” das mazelas da metrópole, e há que precaver-se para evitar tra-

zer de lá, além dos benefícios dessa proximidade, também os prejuízos 

que esse desenvolvimento pode acarretar à população. É preciso deter-

minar qual será o tipo de desenvolvimento que convém a essa popula-

ção.   

 

Absolutamente oportuno, o projeto “Pensando Itapevi” abre 

espaço para essa reflexão em diversos aspectos do desenvolvimento. 

Nossa abordagem está centrada na questão ambiental. A perda de carac-

terísticas ambientais importantes, como já vem ocorrendo em outros 

municípios da Região Metropolitana, afetará não só o município de 

Itapevi, mas toda a sub-região Oeste em que se situa. E estamos tratan-

do de um bioma que preserva características gerais de Mata Atlântica, 

hoje tão depauperada em nosso Estado.  
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Cidades sustentáveis, foco na responsabilidade ambiental 

Está na mídia, está no discurso de políticos e empreendedores 

responsáveis: as cidades sustentáveis são aquelas que adotam uma série 

de práticas eficientes voltadas para a melhoria da qualidade de vida da 

população, o desenvolvimento econômico e a preservação do meio am-

biente. Não por acaso, geralmente são cidades muito bem planejadas e 

administradas. E não por acaso, são cidades que dão prioridade ao de-

senvolvimento sustentável como um todo, envolvendo políticas públi-

cas focadas na questão ambiental. E não por acaso, essas políticas pú-

blicas têm uma abordagem holística, dando atenção especial a aspectos 

sociais, como questões de saúde, educação, inclusão social, igualdade 

social e de gênero, habitação e direitos individuais e coletivos.  

 

De fato, não parece simples. O discurso político sempre busca 

umas tantas virtudes, mas a prática raramente condiz com as boas in-

tenções. Hoje, porém, o tema é uma preocupação global: a sustentabili-

dade do planeta é afetada por ações locais, para o bem e para o mal: o 

que fazemos em nosso quintal traz consequências ao nosso vizinho; o 

que fazemos em nossa cidade tem impacto na cidade vizinha; o que 

fazemos em nosso país afeta o planeta inteiro.  

 

Políticas sustentáveis já não podem ficar apenas em boas in-

tenções: devem ser implementadas com urgência em todos os níveis. E 

felizmente, hoje temos diretrizes aprovadas internacionalmente para 
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orientar nossos administradores e nossas populações. É preciso conhe-

cê-las e segui-las.  

 

Sustentabilidade, uma urgência universal 

Em parceria com os líderes mundiais, a Organização das Na-

ções Unidas (ONU) criou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Susten-

tável (ODS), com o propósito de criar um novo modelo global com 

mais igualdade, menos pobreza, mais bem-estar e inclusão para todos e 

desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente, além de 

continuar e ampliar o trabalho feito nos últimos 15 anos por meio dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

 

Sendo o Brasil signatário desse documento, ficam todos os go-

vernos e todos os setores da sociedade comprometidos com os esforços 

para o cumprimento desses novos objetivos. E uma vez que ações lo-

cais são o caminho mais ágil para a implementação de programas, cabe 

à comunidade e ao poder local a responsabilidade de produzir, compar-

tilhar e colocar em prática ideias que avancem de maneira responsável 

em direção a 2030. O assunto é sério. 

 

A oportunidade de agir 

O objetivo 11 dos ODS trata de “Cidades e Comunidades Sus-

tentáveis”. No momento em que são discutidas no nível municipal pro-

postas para a formulação dos Planos Diretores, a oportunidade de agir 
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tendo os ODS como referência aponta para um caminho seguro e res-

ponsável para orientar o trabalho desenvolvido pela administração pú-

blica e pela sociedade civil. É esse o referencial, é esse o roteiro a se-

guir. 

 

A Certificação Ambiental 

Mas é possível ir além. Itapevi, município em desenvolvimen-

to, pode nortear suas políticas públicas pelo objetivo de conquistar a 

Certificação Ambiental da região – um selo internacional de qualidade 

ambiental que, além de abrir portas para financiamentos e investimen-

tos externos, será o modelo para que outras regiões se empenhem no 

mesmo esforço.  

 

O Referencial Técnico de Certificação Ambiental  

Reproduzimos a seguir uma grade de temas relativos a cidades 

sustentáveis, que constitui uma ferramenta de reflexão sugerida por 

uma das entidades certificadoras que atuam em nosso estado. Agrupa-

dos em três abordagens amplas, os temas devem ser atendidos por meio 

de ações que levem em conta a relação entre a região e o restante do 

território, assim como as características dessa região.  

 

O desempenho é avaliado por meio de pontos atribuídos a cada 

item dessa grade, e a certificação é concedida em três níveis, conforme 

essa pontuação – bom, superior e excelente.  
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A.  Integração e coerência  

1. Território e contexto local 

2. Densidade 

3. Mobilidade e acessibilidade 

4. Patrimônio, paisagem e identidade 

5. Adaptabilidade e potencial evolutivo 

B.  Recursos naturais 

1. Água 

2. Energia e clima 

3. Materiais e equipamentos urbanos 

4. Resíduos 

5. Ecossistemas e biodiversidade 

6. Riscos naturais e tecnológicos 

7. Saúde 

C.  Vida social e dinâmicas econômicas 

1. Economia do projeto 

2. Funções e pluralidade 

3. Ambientes e espaços públicos 

4. Inserção e formação 

5. Atratividade, dinâmicas econômicas e estruturas de formação 

locais 
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Essa grade contempla aspectos da vida urbana que devem ser 

traduzidos em políticas públicas sustentáveis. Está nas mãos dos admi-

nistradores formatá-las de maneira responsável, necessariamente na 

busca por qualidade de vida e justiça social. 

 

A participação do cidadão 

Em matéria recente (Cidades inteligentes por mais qualidade 

de vida, OESP, 15/10/2016), Fábio Kon e colegas enfatizam, entre ou-

tros aspectos, a participação do cidadão por meio de leis que permitam 

que a própria sociedade civil crie soluções para enfrentar os problemas 

da cidade. Sem dúvida, a lei de Acesso à Informação é uma delas, e 

atinge todas as cidades indiscriminadamente. Mas no âmbito local, é o 

Plano Diretor que deve acolher essa participação e as soluções propos-

tas pela comunidade.  

 

Como determina o Estatuto da Cidade (Lei No. 10.257), o Pla-

no Diretor da cidade deve ser elaborado com o concurso dos morado-

res. E hoje, tendo em vista as ameaças que atingem todo o planeta, o 

Plano Diretor deve priorizar a proteção ambiental como condição bási-

ca para qualquer tipo de desenvolvimento urbano.  

 

E nunca é demais ressaltar: a meta de Cidades Sustentáveis 

somente será atingida quando os desejos da comunidade local tiverem 

prioridade sobre interesses individuais, econômicos e políticos. 
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Propostas para Itapevi 

É preciso que o governo e a sociedade estejam dispostos a fa-

zer um esforço conjunto para que essas condições sejam atendidas, e 

para que os ODS sejam atingidos. As propostas de ação para Itapevi 

devem refletir uma visão voltada ao desenvolvimento e à caracterização 

do município como modelo urbano de equilíbrio ambiental e social, 

com vistas à certificação que lhe dará o selo de qualidade ambiental. 

   Os instrumentos estão dados. Agora, mãos à obra!  
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POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EM 

ITAPEVI: OS DESAFIOS DA GESTÃO NO 

SÉCULO XXI  

por Sandra Inês Baraglio Granja 

 

O Poder Público opera por meio de políticas públicas que ten-

tam responder aos cidadãos, as demandas e situações de vulnerabilida-

de, de conflito, de potencialidades. As políticas públicas traduzem um 

conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos, 

portanto, devem ser intervenções planejadas do poder público com a 

finalidade de resolver situações sociais problemáticas. A intervenção 

planejada pressupõe que haja uma capacidade mínima de planificação 

instalada nos órgãos municipais e uma certa estruturação, coexistência 

e independência de poderes e vigência de direitos de cidadania. Para 

planificar também se pressupõe uma certa capacidade coletiva de for-

mulação e de ingresso da situação problema na agenda decisória. 

 

Em continuidade, a política pública considera a formulação de 

propostas, a adoção de escolhas vinculantes, sua respectiva implemen-

tação, avaliação de seus resultados e, eventual extinção da política pú-

blica empreendida ou rotinização da mesma. Políticas públicas bem 

formuladas/desenhadas, com tomada de decisões coerentes, implemen-

tadas de forma apropriadas, monitoradas e avaliadas ajudam a trans-

formar a vida dos munícipes. Esta desejada coerência entre todas as 
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fases da política pública deve incorporar a complexidade de seu objeto 

e suas interfaces com outras áreas, com suas peculiaridades, permitindo 

a discussão de interesses conflitantes dos diversos atores envolvidos, 

realizando ações cooperativas; gestão de interações, sistemas de regula-

ção e mecanismos de coordenação; negociação e mediação entre cida-

dãos e a sociedade e o poder público.  

 

Qualquer gestor público, independentemente de sua função ou 

cargo na administração pública, deve compreender que o ato de gover-

nar está permeado por múltiplos atores e valores, nem sempre conver-

gentes; múltiplas áreas do conhecimento, nem sempre transversais e 

com diálogo aberto entre as mesmas; múltiplas demandas, nem sempre 

coordenadas; muitos conflitos de interesses (sejam coletivos ou indivi-

duais); recursos escassos; múltiplas instituições participantes e relativa 

incerteza quanto ao futuro. 

 

Não se opera políticas públicas se não houver comprometimento 

com o cidadão local, isso implica em entregar resultados, ou seja, efe-

tuar mudanças na realidade. Resultados que estão fortemente delinea-

dos na metodologia “Gestão Orientada para Resultados” (GOR) que 

possibilita aos atores públicos se assegurarem de que os seus processos, 

produtos e serviços contribuam de fato para a realização dos resultados 

desejados, possibilitando avaliação, responsabilização e aprendizado. 
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Este referencial contribui ao planejamento e controle de ações, visando 

o alcance de seus objetivos estratégicos, de forma sustentável.  

  

Escolas para a função de governar e sua relevância 

 
É de alta importância a existência de uma escola de governo 

municipal cuja missão pode contribuir para a elevação da eficiência e 

eficácia da administração pública de Itapevi e colaborar na formação de 

líderes e de quadros de carreira para enfrentar os desafios do século 

XXI.  Importante ressaltar que o desenho institucional da administração 

pública deve estar acoplado à formação, isto é, à capacitação do servi-

dor público, em conexão com os sistemas de desenvolvimento nas car-

reiras. 

 

 Um dos papéis da Escola do Parlamento Dr. Osmar de Souza da 

Câmara Municipal de Itapevi é dispor aos servidores municipais um 

conjunto de práticas de gestão que permita ao funcionário governar (em 

seu âmbito de trabalho) e desenhar estratégias para a articulação e co-

ordenação dos projetos de governo, com escolhas altamente focalizadas 

na definição das prioridades das políticas públicas. 

 

Para isso, o conteúdo da proposta e o conjunto de projetos do 

governo devem estar claros para todos, especialmente para a atuação da 

escola, sabendo quais problemas de alto valor para o munícipe deverão 
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ser enfrentados e qual capacidade de gestão existente para implementar 

as ações correspondentes aos problemas selecionados. A escola pode 

atuar fortemente na capacidade de governo, ou seja, aumentar a experi-

ência e a perícia do quadro de pessoal e criar ferramentas inovadoras de 

governo, em resposta às adversidades e baixa arrecadação de recursos. 

 

Quais ferramentas? Um conjunto de valores e instrumentos que 

possa garantir a execução do projeto de governo, com governabilidade 

e uma agenda capaz de abandonar ritos de menor importância e focar 

em problemas de alto valor para a sociedade. A governabilidade impli-

ca na legitimidade do governo perante a sociedade, ou seja, um corpo 

de funcionários capazes de responder às demandas colocadas pelos ci-

dadãos e adequação das instituições políticas para a intermediação dos 

interesses. 

 

As inúmeras demandas competem pela atenção dos gestores pú-

blicos, por isso a necessidade de fortalecer funções e atividades de as-

sessoria, planejamento, monitoramento e avaliação de programas e pro-

jetos, além do orçamento, gestão financeira e prestação de contas inter-

nas e para a sociedade.  

 

Também apropriar-se de conteúdos mais gerenciais e operacio-

nais, proporcionando novos horizontes ao seu corpo funcional, voltados 
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ao conhecimento e à vivência de experiências que modifiquem a reali-

dade municipal. 

 
Breves considerações finais 

 
Propõe-se que os desafios da gestão e políticas públicas para o 

século XXI em Itapevi tomem como referencial a gestão orientada para 

resultados no setor público. Isso implica em incorporar a essencialidade 

do planejamento em suas várias dimensões: estratégica, organizacional 

e da equipe de governo; desdobrar esses planejamentos em ações orga-

nizacionais que impactam na sociedade; que sempre haja a realização 

de avaliação da ação governamental para novos subsídios aos decisores.  

 

Os desafios estão na tradução da qualidade dos mecanismos 

operacionais e das plataformas organizacionais mobilizados para a im-

plantação da política pública, programa ou projeto. Esta dimensão ge-

rencial tem várias camadas: na adequação das normas e fontes de finan-

ciamento aos objetivos da intervenção; na racionalidade e regularidade 

dos fluxos financeiros; na qualificação do pessoal técnico envolvido 

(neste item a escola pode contribuir de maneira contundente) nos incen-

tivos ético profissionais e financeiros, no grau de accountability dos 

gestores e no padrão de gastos. 
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A escola pode contribuir na qualificação dos gestores, seja do 

ponto de vista dos recursos técnicos de que são portadores, seja do pon-

to de vista de sua experiência, dos recursos e soluções disponíveis (cai-

xa de ferramentas), bem como dá a capacidade de aplicação tecnológi-

ca. 

 

Dessa forma, a focalização em resultados é a eterna busca pela 

melhoria da qualidade da gestão, com ênfase em metas, contratos pe-

riódicos e autonomia gerencial: espaço para gestão e gestores e a im-

plementação de avaliação de desempenho. 
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Carlos Antonio Luque 
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DESAFIOS PARA A MELHORIA DA GESTÃO 

PÚBLICA 

por Carlos Antonio Luque 

 

São inúmeros os desafios que os responsáveis pela gestão pú-

blica enfrentam em nosso país. Inicialmente, devemos registrar que, 

apesar do Brasil ser uma das maiores economias do mundo, seus pro-

blemas econômicos e sociais também são de grande magnitude, desafi-

ando não apenas a gestão pública, mas toda nossa sociedade. A péssima 

distribuição de renda em todas suas dimensões (pessoal, regional, etc.), 

qualidade sofrível dos serviços públicos, dificuldades de acesso aos 

serviços de saúde, problemas de segurança, populações carentes desas-

sistidas e expostas a todos os riscos são exemplos dos problemas que 

precisam ser solucionados.  

 

Combater todos esses problemas, cristalizados em nossa soci-

edade, exige o envolvimento de todos os segmentos da sociedade e não 

pode ser de responsabilidade apenas do setor público. O seu combate 

passa por uma recuperação da capacidade de crescimento da economia 

brasileira bem como por uma melhoria da gestão pública e uma articu-

lação mais efetiva com o setor privado.   

 

Entretanto, o Brasil perdeu sua capacidade de crescimento 

econômico a partir do início da década de 80. Entre os anos de 1945 e 
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1980 as taxas médias de crescimento do PIB giravam em torno de 7,3% 

a.a., taxa excepcionalmente elevada, colocando nosso país como um 

exemplo de sucesso. Entretanto, a partir da década de 80, essas taxas 

foram declinando e, especialmente a partir de 2010, reduzem-se ainda 

mais. A situação que já era difícil agrava-se a partir de 2014, quando a 

taxa de crescimento do PIB foi de apenas 0,5% e nos anos de 2015 e 

2016 o Brasil entrou na pior crise registrada, sendo que o PIB caiu 

3,8% em 2015 e aproximadamente 3,5% em 2016. Os cenários econô-

micos a partir das previsões atuais preveem que a retomada será lenta e 

em 2019 o nível de produção da nossa economia será menor do que 

2014.  

 

Naturalmente, diante desse quadro, as receitas públicas tendem 

a se reduzir ou crescer de maneira muito lenta, exigindo cada vez mais 

a melhoria da qualidade da gestão pública para que se consiga fazer 

mais com um volume menor de recursos.  

 

Melhorar a gestão pública é uma tarefa árdua. Em primeiro lu-

gar não podemos esquecer que o setor público atua em questões muito 

complexas. Resolver os problemas de saúde, educação, saneamento 

básico, problemas sociais, mobilidade urbana nas grandes cidades, 

promover o crescimento econômico, são questões que envolvem inúme-

ros aspectos exigindo ações das mais diferentes naturezas que devem 
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ser articuladas a fim de que os resultados almejados possam ser alcan-

çados.  

 

Tradicionalmente o setor público se organiza de maneira seto-

rial, ou seja, ele se estrutura através de secretarias como educação, saú-

de, segurança, transportes, assistência social, habitação, etc.  Cada uma 

dessas secretarias olha a questão sob sua perspectiva de atuação. Assim, 

a secretaria de educação preocupa-se com a criança ou adolescente den-

tro da sala de aula. A secretaria da saúde observa as pessoas do ponto 

de vista da saúde, a assistência social através do apoio para questões 

sociais e assim por diante.  

 

Vamos tomar o caso educacional. O que os estudos revelam é 

que o desenvolvimento educacional depende de ações dentro da própria 

escola bem como de ações fora da escola. A evolução da qualidade 

educacional exige ações não apenas internas da secretária da educação 

(melhoria da capacitação dos professores, infraestrutura nas escolas, 

material didático adequado, etc. como também de ações fora da escola, 

como por exemplo, assistência social, saúde, segurança, etc.  

 

Se tomarmos o exemplo da habitação, a situação também é 

semelhante. As pessoas carentes não necessitam apenas de moradia, 

mas todo um complexo de serviços públicos como, por exemplo, saúde, 

qualificação profissional etc. Entretanto, também neste caso, a Secreta-
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ria da Habitação, de maneira geral, se preocupa exclusivamente com o 

aspecto moradia.  

 

Consequentemente, ao se estruturar de maneira setorial e não 

por problemas a serem resolvidos dentro de uma perspectiva mais 

abrangente, cada secretaria determina seu público alvo de maneira in-

dependente, atual de acordo com suas próprias características. Isto gera 

velocidades de atuação distintas, focos diversos etc. e o problema acaba 

não sendo resolvido. É muito comum, voltando ao exemplo da educa-

ção, a tradicional crítica de que os volumes de recursos aplicados se 

elevem, entretanto, os resultados na melhoria da qualidade educacional 

sejam bastante modestos.  

 

O exemplo acima ilustrando o setor educacional pode ser ge-

neralizado para outras áreas de atuação do setor público e o resultado 

de todo esse processo é a constante crítica de que o setor público é ine-

ficiente. O volume de recursos transferidos da sociedade para o setor 

público é muito elevado através dos impostos enquanto que a qualidade 

dos serviços públicos é sofrível. 

 

Naturalmente, além dessa questão mais ligada à organização 

do setor público existem questões mais de governança da própria má-

quina pública. Tradicionalmente argumenta-se que a estabilidade do 

funcionário público desestimula o seu engajamento, que a remuneração 
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uniforme para os funcionários sem critérios de performance, etc. tam-

bém estão envolvidos com a baixa eficiência de atuação.   

 

Uma outra realidade que dificulta a ação pública para a supe-

ração de seus problemas relaciona-se com a predominância dos gastos 

corretivos em detrimento dos gastos preventivos. Por gastos corretivos 

estaríamos entendendo gastos que não atacam as causas fundamentais 

dos problemas, mas simplesmente suas consequências. Por exemplo, 

tradicionalmente os gastos com saúde e segurança, são gastos correti-

vos, pois buscam solucionar os problemas sem atacar as causas básicas 

que os originaram. Por outro lado, os gastos preventivos são aqueles 

que atacam as causas básicas que originaram os problemas. E, neste 

caso, não podemos esquecer o papel dos gastos com educação como 

sendo o principal item dos gastos preventivos.  

 

É fundamental que, nos orçamentos públicos, se procure pre-

servar os gastos preventivos, lembrando, que tais tipos de gastos não se 

restringem apenas aos gastos educacionais, pois eles existem em todas 

as áreas de atuação pública. Gastos preventivos na área da saúde, sane-

amento básico, assistência social etc. são fundamentais para a melhoria 

da ação pública. Naturalmente, isto não significa que os gastos correti-

vos não sejam importantes, mas simplesmente essa diferenciação serve 

como uma reflexão do papel fundamental das ações preventivas. 
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Ao longo do tempo os gastos corretivos foram ganhando espa-

ço em detrimento dos preventivos e este fator também pode responder 

pela baixa relação existente entre recursos aplicados e resultados das 

ações.    

 

Em função dos crescentes críticos sobre a ação pública, foi se 

desenvolvendo uma visão acerca da importância de que as autoridades 

públicas implementem mecanismos que permitam avaliar efetivamente 

as ações públicas através de instrumentos que meçam o volume de re-

cursos aplicados e os resultados alcançados. Essa tentativa de avaliação 

é importante, pois muitas vezes a inércia acaba tomando conta e pro-

gramas são idealizados, cristalizam-se ao longo dos anos, mas seus re-

sultados são muito reduzidos. Uma avaliação constante e sistemática 

dos programas públicos em todas suas áreas é fundamental para que se 

verifique se os recursos estão sendo aplicados da maneira mais eficien-

te.  

 

É importante também que a atuação pública seja orientada por 

algum tipo de planejamento de mais longo prazo. Neste caso, também a 

complexidade da vida diária, os problemas que surgem são de tal monta 

e distinta natureza que os gestores públicos são envolvidos no dia a dia 

e não conseguem desenvolver um planejamento de mais longo prazo 

que oriente as ações.  É necessário que os responsáveis pela gestão de-

finam algumas estratégias que possam orientar todo o conjunto de 
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ações públicas numa perspectiva de longo prazo. Naturalmente, a solu-

ção dos problemas do dia a dia é fundamental, mas não podem impedir 

a visão de mais longo prazo.  

Neste caso, a Constituição Federal define os chamados Planos 

Plurianuais que justamente buscam dar às ações públicas certo plane-

jamento no qual se vislumbre quais os melhores caminhos a serem se-

guidos dentro de uma perspectiva de médio e longo prazos.  

 

Existe uma noção difundida atualmente na sociedade de que 

devemos trazer as práticas do setor privado para o setor público. Essa 

noção evidencia um viés existente em nossa sociedade que atribui a 

tudo que é público vícios ao setor privado apenas virtudes. Naturalmen-

te devemos buscar dentro do setor privado estratégias, ações que even-

tualmente possam contribuir para melhorar a qualidade da ação pública. 

Mas não podemos nunca esquecer que a realidade com a qual o setor 

público se defronta é muito mais complexa. Portanto, sempre devemos 

ter o cuidado de analisarmos de maneira adequada quais são as práticas 

privadas que possam ser utilizadas dentro do setor público.  

 

Essa realidade de visões entre setor público e privado é fun-

damental para a solução de todos nossos problemas. Devemos entender 

que os problemas serão resolvidos através de uma ação conjunta de 

toda a sociedade. E essa união possibilitará que setor público e setor 
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privado desenvolvam ações coordenadas que permitam alcançar uma 

situação de maior capacidade de crescimento com justiça social.  
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 PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA 

INTEGRADA  

por Fernando de Souza Coelho 

 

No ano de 2017 o município de Itapevi completou 58 anos de 

emancipação político-administrativa. Neste percurso de quase seis dé-

cadas de sua municipalidade, Itapevi amargou até pouco tempo atrás o 

rótulo de "cidade-dormitório", um lugar-comum designado frequente-

mente para se referir a aglomerados urbanos da Região Metropolitana 

de São Paulo (RMSP) que servem de moradia para as pessoas que tra-

balham na capital paulista.  

 

Localizada a 35 quilômetros do marco zero da cidade São Pau-

lo e com sua dinâmica evolutiva atrelada à história da malha ferroviá-

ria, desde a antiga Estrada de Ferro Sorocabana que cortava o então 

distrito em meados do século XX, até os trilhos da Linha 8 da Compa-

nhia Paulista de trens Metropolitano (CPTM) a partir da metade dos 

anos noventa, passando pelas operações da Ferrovia Paulista S.A. (FE-

PASA) nos idos da década de 1970, Itapevi também sempre empregou 

a alcunha de "cidade esperança".  

 

Até a virada do milênio, era usual tal tema nos documen-

tos/publicações oficiais da Prefeitura Municipal e da Câmara de Verea-

dores da localidade, acompanhando o brasão do município. O gradual 
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desuso do cognome "esperança" desde então, decerto, relaciona-se com 

o boom de desenvolvimento que a cidade vivencia a partir dos anos 

2000, resultante, entre outros fatores, da descoberta da Zona Oeste da 

RMSP como espaço logístico privilegiado, seja para a abertura de no-

vos empreendimentos industriais e comerciais, seja para a expansão 

imobiliária residencial. Com a forte e rápida ampliação do fluxo de 

investimentos e do nível de atividade econômica advindos desse pro-

cesso em Itapevi, o mote de longa data da cidade pautado pelo "futuro 

de esperança" tornou-se uma realidade ou possibilidade do presente.  

 

Na corrente e na última década, Itapevi começou a figurar 

constantemente nos rankings de melhores cidades para se “fazer negó-

cio” no país, destacando-se como um polo propício para a atração e 

instalação de empresas. Entre 2000 e 2010, por exemplo, o número de 

indústrias cresceu em torno de 50%, com desdobramentos significativos 

na geração de renda e emprego e, por conseguinte, na arrecadação mu-

nicipal – que neste período aumentou cerca de 250%. Esse apogeu tanto 

da infraestrutura produtiva da economia local como da situação fiscal 

do município foi destaque em várias pesquisas realizadas por institutos 

especializados e consultorias, cujos resultados foram veiculados por 

revistas como Veja (2011), Exame (2014), Isto é (2015), dentre outras. 

Em linhas gerais, esse impulso da cidade fez-se visível por indicadores 

econômicos como o Produto interno Bruto (PIB) per capita e o índice 

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) de 
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desenvolvimento municipal, e por indicadores fiscais como o índice de 

participação do município no ICMS estadual e pelo crescimento per-

centual da receita própria da prefeitura.  

 

Atualmente, com uma população estimada pelo IBGE – para 

2016 – em torno de 225.000 habitantes, Itapevi é uma das 150 cidades 

brasileiras, entre as 5570 existentes, cuja população é igual ou maior a 

duzentos mil. Trata-se, portanto, de um município no limiar entre o 

médio e o grande porte que, como exposto acima, têm uma capacidade 

econômico-financeira para aperfeiçoar a gestão pública municipal e, 

desta forma, melhorar a prestação dos serviços públicos e a provisão 

das políticas públicas para os cidadãos itapevienses.  

 

A questão central no quadriênio 2017-2020 é como transfor-

mar as conquistas econômicas do passado recente que Itapevi alcançou 

conectando o município com as empresas, em prol da gestão pública e, 

por sua vez, da qualidade de vida dos munícipes (Índice de Desenvol-

vimento Humano (IDH), acesso e qualidade da educação, acesso e qua-

lidade da saúde, transporte municipal, etc.), aproximando o poder pú-

blico dos anseios da população.  

 

Esse link entre orientação política e aprimoramento das ações 

governamentais no município depende da adoção, pelos agentes públi-

cos locais, dos princípios de gestão pública concatenados com os valo-
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res e demandas da sociedade hodierna, discutidos – brevemente – na 

sequência.  

 

Princípios para a Gestão Pública Municipal no Século XXI  

 

Em 2013, as manifestações juninas tomaram as ruas do Brasil. 

Entre 17 e 30 de junho, aproximadamente 170 atos públicos (protestos, 

passeatas e marchas) mobilizaram milhões de brasileiros nas capitais 

das 27 unidades da federação e em mais de duas centenas de outras 

cidades. Em pauta, muitas reivindicações, com destaque para a melho-

ria dos serviços públicos urbanos sob o escudo do bordão "(...) quere-

mos um padrão FIFA de qualidade!". Após a estabilização econômica 

dos anos noventa e a distribuição de renda e inclusão social dos anos 

2000 que nos postaram como consumidores, exigimos, agora, para além 

do acesso, um nível de qualidade no atendimento de nossos direitos 

sociais por parte do poder público. E, para tanto, chegou a hora e a vez 

dos governos locais no cumprimento desse papel – afinal, como dizia o 

saudoso ex-governador Franco Montoro: "ninguém mora na União, 

ninguém mora no Estado, todos moram no município".  

 

Ou seja, é sobretudo na porta das prefeituras e das câmaras de 

vereadores que os cidadãos vão recorrentemente bater em busca da ga-

rantia de um salto qualitativo dos serviços e das políticas públicas que 

afetam o cotidiano de suas vidas. E os municípios necessitam estar pre-
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parados para tal desafio; aspectos associados aos princípios constituci-

onais continuam sendo perseguidos, em nome, principalmente, do arre-

fecimento de uma gestão local clientelista. Todavia, neste cenário, além 

dos valores de legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e 

eficiência, deve se atentar para aspectos como:  

 

 

 

 

Modernização administrativa; e  

 

 

Em outras palavras, os ditames constitucionais para o zelo e 

funcionamento de uma boa administração pública devem ser calibrados 

com essas orientações da gestão pública contemporânea, consagrados 

neste século XXI como princípios pós-burocráticos.  

 

A institucionalização desses princípios na gestão pública mu-

nicipal carece, sobremaneira, do empoderamento político de uma polí-

tica pública de planejamento e gestão que integre de maneira coerente e 

consistente as inúmeras atividades-meio (orçamento, compras públicas, 

recursos humanos, tecnologia da informação, comunicação, etc.) em 

uma área e sistema coordenados. Neste sentido, vale ressaltar que as 

mudanças administrativas no setor público não requerem tão-somente 
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de reformas administrativas de caráter jurídico-legal, mas precisam 

envolver a aplicação de instrumentos gerenciais que contribuam para 

modificar substantivamente a prática da ação pública.  

 

Enfim, boas políticas públicas na ponta que atendam adequa-

damente as aspirações do território, não podem prescindir de um efici-

ente e eficaz funcionamento da casa de máquinas – isto é, do ferramen-

tal do moderno gerenciamento público. E pensando no caso de Itapevi, 

a cidade tem nos dias atuais uma vasta janela de oportunidade para 

avançar na sua agenda de planejamento e gestão municipal.  

 

Cinco Recomendações para uma Política Pública de Gestão em 

Itapevi-SP 

 

À guisa de conclusão, finalizamos esta reflexão com o apon-

tamento de cinco recomendações para uma Política Pública de Gestão 

(ou Gestão como Política Pública) em Itapevi, relacionando cada um 

dos princípios supracitados com uma proposta passível de ser levada a 

cabo e bom termo pela administração pública municipal.  

 

Princípios  Recomendações  

Orientação 

para Resulta-

dos  

Desenho de uma institucionalidade de planejamento e 

gestão pública que considere uma atuação conjunta das 

secretarias de Finanças, Receita, Administração e Plane-

jamento, buscando a coordenação dos programas (projetos 

e atividades) em torno de metas e objetivos da administra-

ção pública municipal.  
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Foco no Ci-

dadão  

Levantamento das principais necessidades e expectativas 

da população sobre os serviços públicos municipais, con-

siderando uma coleta de dados territorializada por bairros 

(plano de bairros) que permita a definição de ações priori-

tárias e dirigidas para cada região da cidade. Pode e deve 

constar do PPA (2018-2021).  

Moderniza-

ção Adminis-

trativa  

Esforço na diminuição de paralelismos e redundâncias nas 

ações das áreas do governo local (secretarias). Projeto de 

implantação de uma praça de atendimento (nos moldes do 

Poupatempo) para os serviços públicos municipais.  

Valorização 

do Funcioná-

rio  

Implantação de uma política de capacitação do funciona-

lismo público alinhada com as diretrizes e macro objetivos 

da gestão pública municipal para os próximos quatro anos. 

Foco na formação de competências individuais e organi-

zacionais para os processos de mudança.  

Transparên-

cia, Participa-

ção e Contro-

le Social  

Fortalecimento dos Conselhos Gestores Municipais e dos 

mecanismos de participação (e escuta) da população, bem 

como ênfase na implantação de uma robusta política mu-

nicipal de Transparência.  

 
Esta é apenas uma pequena amostra de muitas sugestões que 

podem ser perseguidas na cidade. Um banco de conhecimento com bo-

as práticas dessa natureza é disponibilizado pelo CONSAD – Conselho 

Nacional de Secretários de Estado da Administração (e Gestão) -, deri-

vado das edições do Congresso de Gestão Pública realizado pela enti-

dade, anualmente, desde 2008. São referências e cases estaduais e mu-

nicipais sobre gestão de pessoas, governança (abarcando participação e 

controle social), gestão por resultados (incluindo monitoramento e ava-

liação), governo eletrônico e transparência, novos formatos organizaci-

onais e orçamento, finanças e compras públicas. Para acessar, o link é - 

http://banco.consad.org.br/.  
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Em suma, exemplos não faltam para que os mandatários polí-

ticos de Itapevi liderem a transformação da gestão pública municipal 

nos anos vindouros.  
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Nelson Costa 
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GOVERNO E EMPRESAS: UM BOM 

NEGÓCIO 

Por Nelson Costa 

 

Comprar dos pequenos negócios traz benefícios econômicos e 

sociais para prefeituras. Esse segmento representa 98,5% dos empreen-

dimentos brasileiros e é o que mais gera empregos no Brasil. Respon-

sáveis por 52% das vagas de trabalho com carteira assinada, as micro e 

pequenas empresas ajudam a movimentar a economia local.  

 

O estímulo às compras governamentais está entre as ações pri-

oritárias do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas). Incentivamos e orientamos as prefeituras a valorizarem as 

micro e pequenas empresas. Sabemos que o pequeno negócio dinamiza 

a economia do município e, consequentemente, melhora a vida dos mo-

radores.  

 

O Sebrae possui uma grade de cursos para compradores e for-

necedores. Além disso, temos firmado diversas parcerias para dissemi-

nar as compras públicas e a obrigatoriedade do cumprimento da lei 

123/2016 Geral da Micro e Pequena Empresa.  Entre elas, podemos 

citar os trabalhos executados em conjunto com a Atricon (Associação 

dos Tribunais de Contas), por meio do Projeto Prosperar, que comple-

tou três anos recentemente.   
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E sabemos que essa não é uma missão fácil. Temos dois gran-

des desafios. Do lado do comprador, capacitar os pregoeiros, equipes de 

apoio, presidentes de comissão de licitação para que eles incorporem os 

benefícios da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa em seus editais de 

licitação.  

 

O Prosperar foi criado para colocar em prática o tratamento di-

ferenciado previsto na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. O obje-

tivo da parceria é que os gestores municipais saibam da importância de 

implementar os mecanismos previstos na Lei Geral da Micro e Pequena 

Empresa, que contém instrumentos fundamentais para que o poder pú-

blico local ofereça tratamento diferenciado aos pequenos negócios exis-

tentes no município, na aquisição de produtos e na contratação de ser-

viços.   

Escolas, hospitais, secretarias de governo são exemplos de ór-

gãos que precisam comprar alimentos, materiais de escritório, de in-

formática. Também adquirem serviços de manutenção e de uniformes, 

de transporte. Todas essas instituições carecem de produtos ou serviços 

que podem ser fornecidos por pequenas empresas, muitas vezes com 

mais agilidade, eficiência e qualidade do que uma empresa de médio ou 

grande porte. 
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Círculo virtuoso  

 

Quando uma prefeitura compra de um pequeno negócio, ela 

incentiva a geração de empregos e aumenta o mercado consumidor e 

produtivo. Para cada R$ 1 bilhão gasto em compras governamentais, 

são gerados entre sete mil a oito mil empregos diretos. É um círculo 

virtuoso. 

 

Os prefeitos devem ter a consciência de que em toda a cidade 

brasileira existem pequenos negócios, mas nem todas possuem uma 

média ou grande empresa. Investir nesse segmento é garantir a saúde 

financeira da cidade, seja por meio da geração de renda ou pelo aumen-

to da arrecadação.  

 

Ao adquirir dos pequenos negócios locais, a prefeitura evita a 

transferência de recursos para outros municípios mais ricos, garantindo 

assim a circulação no seu próprio município desses recursos, com o 

pagamento de salários, compra de insumos, impostos.  

 

Mas, além dos benefícios, comprar dos pequenos negócios é 

estar dentro da legalidade. A Constituição Federal determina que seja 

dado tratamento simplificado e favorecido às micro e pequenas empre-

sas. Portanto, comprar dos pequenos negócios significa cumprir a lei.    
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Desde janeiro de 2015, vale a regra de que apenas as empresas 

de pequeno porte podem participar dos processos de licitações de até 

R$ 80 mil. A determinação consta na Lei Geral da Micro e Pequena 

Empresa, que completou uma década em dezembro.   

 

Além dessa exclusividade, a norma também prevê que os ór-

gãos governamentais podem pagar até 10% acima do melhor preço por 

produtos e serviços que são oferecidos por empresas locais. Nos certa-

mes de bens de natureza divisível, é obrigatória a divisão em lotes de 

25% exclusivos para as empresas de pequeno porte.  

 

Mercado promissor 

 

Do lado do fornecedor, temos de qualificar as empresas para 

que possam participar das contratações de forma competitiva. Isso en-

volve a preparação das micro e pequenas empresas para que possam 

atender às necessidades dos governos com produtos e serviços que 

atendam aos níveis de qualidade exigidos nos editais de licitação.  

 

Quem vende para o governo tem que buscar se capacitar para 

atender às exigências e isso termina gerando ganhos de qualidade para 

toda a empresa.  Para participar de uma licitação os donos de micro e 

pequenas empresas devem se formalizar e estar com as todas as contri-
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buições e impostos em dia. É preciso também que o empreendedor co-

nheça bem os benefícios e nuances da Lei Geral da Micro e Pequena 

Empresa, saiba como interpretar os editais, como participar de pregão e 

quais as obrigações do licitante.  

 

Recomendamos que os empreendedores naveguem nos portais 

de compras utilizados pelos governos dos estados e dos municípios para 

conhecer as principais demandas de produtos ou serviços. Outro fator 

essencial é saber a sua real capacidade de produção e fornecimento dos 

produtos e/ou serviços.  É fundamental avaliar se a empresa estará pre-

parada para atender ao prazo estipulado pelo cliente, a quantidade soli-

citada do produto ou serviço demandado, se a equipe de funcionários é 

suficiente, entre outros itens.   

 

Participar do mercado de compras públicas é uma grande opor-

tunidade para os pequenos negócios, mas recomendamos que os órgãos 

públicos não sejam a única fonte de receita do empresário. Caso algum 

imprevisto aconteça, diversificar a carteira de clientes traz mais segu-

rança ao empreendedor.  

 

É necessário que o gestor público eleja o apoio aos pequenos 

negócios como uma das prioridades de sua administração. É importante 

que ele atue em conjunto com o setor produtivo, os trabalhadores e a 

sociedade.  Assim, o prefeito irá estimular o desenvolvimento local, a 
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geração de emprego e renda, criando melhores condições de vida e de 

economia para o seu município. 
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Alvaro Batista Camilo 
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SEGURANÇA PÚBLICA EM ITAPEVI 

Por Alvaro Batista Camilo 

 

A segurança pública constitui, hoje, um tema de interesse 

mundial, que afeta a todos os países. 

 

No Estado de São Paulo, a despeito de grandes avanços na 

contenção da criminalidade violenta nas últimas duas décadas, particu-

larmente dos homicídios, a segurança pública é um dos assuntos que 

domina os debates da opinião pública e uma das preocupações mais 

acentuadas das pessoas e das famílias. 

 

O aumento da violência atende a múltiplos fatores, como por 

exemplo, a explosão populacional que elevou a população brasileira de 

90 milhões de pessoas em 1970 para mais de 200 milhões em 2016. 

 

O município de Itapevi, por exemplo, há poucas décadas uma 

cidade pouco populosa e pacata, com muitas características de cidade 

do interior, transformou-se em poucos anos no 39º município mais po-

puloso do Estado de São Paulo, com uma população superior a 220 250 

habitantes, segundo os dados do IBGE/2014. 
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Grande parte dessa população foi alocada a partir de outras ci-

dades e de outros Estados da federação e concentrada em conjuntos 

habitacionais, muitos dos quais não planejados para oferecer serviços, 

lazer, cultura, saúde e educação aos moradores. 

 

Assim, muitos desses conjuntos acabaram se resumindo a lo-

cal de pernoite dos moradores. Pessoas oriundas de outras comunida-

des, sem tempo para participar do cotidiano da cidade para onde se mu-

daram e visitantes eventuais não desenvolvem o sentimento de perten-

cimento, ou seja, o amor pelo lugar, que faz com que cuide do espaço e 

dos equipamentos públicos como extensão do seu próprio patrimônio e 

defenda seus vizinhos como defenderia um membro de sua própria fa-

mília. 

 

Embora o parque industrial de Itapevi esteja em franco desen-

volvimento, o que poderá significar o bem-vindo aumento de postos de 

trabalho locais, a realidade atual ainda é marcada pela população pen-

dular, ou seja, deixa a cidade pela manhã para trabalhar em outros mu-

nicípios da região metropolitana, retornando somente a noite. 

 

Essa característica, além de impor cansaço às pessoas, que são 

obrigadas a se deslocar por longos períodos do dia em transportes cole-

tivos nem sempre confortáveis, faz com que muitas crianças e adoles-

centes cresçam sem a vigilante presença e orientação dos pais, que tra-
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balham em locais distantes, do que podem resultar problemas, como a 

permanência dos jovens nas ruas e seu cooptação pela criminalidade, 

sobretudo pelo tráfico de drogas. 

 

As características socioeconômicas da população local impac-

tam diretamente a segurança, pois em decorrência da atual situação 

econômica do país, parcela significativa da população economicamente 

ativa está desocupada. 

 

Outra questão importante é a infraestrutura de mobilidade ur-

bana. Itapevi está situada na Região Metropolitana Oeste e é servida 

por quatro estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 

(CPTM).  Há que se reconhecer, naturalmente, que ainda há muito a 

fazer para que esse eficiente sistema de transporte de massa possa pro-

porcionar deslocamento confortável para a população que necessita 

desse sistema. Mas investimentos têm sido feitos e essa realidade está 

em transformação. 

 

Outra característica de Itapevi é o fácil acesso a uma excelente 

malha rodoviária. As rodovias Castello Branco (SP-280) e Raposo Ta-

vares (SP-270), bem como às estradas secundárias, como a SP-29 (Es-

trada da Roselândia) e a Engenheiro Renê Benedito Silva (SP-274), por 

exemplo.  Se de um lado isso é muito positivo, no que tange à sustenta-

bilidade, de outro favorece o deslocamento de criminosos, que podem 
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agir e deixar a cidade rapidamente, como no caso, por exemplo, de ata-

ques a caixas eletrônicos, onde os membros das quadrilhas, via de re-

gra, podem agir na cidade, mas não residem em Itapevi. Em 2016 foram 

dois casos do gênero, em um caixa instalado em um mercado e outro 

em um posto da gasolina. 

 

A riqueza que circula por Itapevi, que é hoje o município com 

o segundo maior comércio popular da Região Metropolitana Oeste, 

também deve ser reconhecido como um atrativo para a ação de crimi-

nosos. 

 

Dentre as modalidades criminosas que merecem maior aten-

ção, podemos destacar os homicídios, um único latrocínio (em agosto 

de 2016), estupros, roubos, roubo de veículos, furtos e furtos de cargas. 

 

Outra modalidade criminosa que chama a atenção é o roubo 

contra transeuntes realizados a pé, de moto ou bicicleta, especialmente 

contra mulheres que estão em pontos de ônibus em horários de maior 

vulnerabilidade. 

 

Atualmente o centro da cidade apresenta os melhores índices 

de segurança. 
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Os bairros que fazem divisa com outros municípios apresen-

tam quadro que exige maior atenção, especialmente na área da divisa 

com Jandira e com Cotia, pela ocorrência de roubo de veículos e roubo 

a transeuntes. 

 

O trabalho de inteligência é o principal fator para a melhoria 

da segurança pública. “É preciso conquistar e manter o território livre 

da ação do crime, onde as pessoas de bem possam sentir-se seguras”, 

pondera o capitão Eduardo Casagrandi Mansoldo Filho, Comandante da 

Polícia Militar na cidade, onde está sediada a 3ª Companhia do 20.º 

Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. 

 

Nas áreas limítrofes entre Itapevi, Jandira, Cotia e São Roque 

(este último de características mais rurais), assistimos a uma redução 

significativa nas modalidades criminosas de roubo de veículos e furto a 

transeuntes, pelo deslocamento direcionado de forças policiais para a 

região. 

 

Perspectivas para o futuro: 

  

O desenvolvimento do município de Itapevi deverá ser acom-

panhado pela presença da Polícia Militar que, cada dia mais, deverá 

focar seu esforço em atuar com base em informações de inteligência, de 
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modo a antecipar-se, por meio de operações de polícia ostensiva à ação 

delituosa em áreas onde se detectar maior incidência criminal. 

 

Nesse sentido, o policiamento comunitário deverá ser incenti-

vado, pois a polícia de proximidade faz do profissional de segurança 

um membro respeitável, envolvido em resolver os problemas da comu-

nidade, em parceria com as demais forças vivas locais, o que amplia a 

confiança e o diálogo e a assertividade nas ações policiais. 

 

O desenvolvimento do município de Itapevi enseja uma cons-

tante e estreita ação em parceria com a Guarda Municipal. O planeja-

mento e a ação da PM e da Guarda Municipal devem ser coordenados, 

para que atuem de modo sistêmico na prevenção de delitos. 

 

Há atualmente uma ótima integração entre essas duas forças, 

mas será possível, no futuro, otimizar-se o emprego da Guarda Munici-

pal em bairros mais críticos, pois apesar de acompanhar as posturas 

municipais, a presença do profissional da Guarda em hospitais, escolas 

e próprios municipais pode, além de inibir ações, alertar a PM para uma 

forte resposta conjunta em caso de cometimento de delitos. 

 

A implantação e o desenvolvimento de Conselhos Comunitá-

rios de Segurança - CONSEGs deverá contar com o apoio e a participa-

ção entusiástica dos líderes da Polícia e do poder público municipal, 
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como polo agregador na definição de prioridades da ação policial, na 

correção de problemas ambientais que afetam a segurança pública e de 

educação para a prevenção de crimes e acidentes evitáveis. 

 

A implantação de ações locais (hoje chamadas em muitos lu-

gares de Programas de “Vizinhança Solidária”) irá favorecer o estrei-

tamento dos laços de entendimento e cooperação entre vizinhos, desen-

volvendo o sentido de pertencimento do espaço urbano, sobre o qual 

falamos no início deste artigo, bem como afastando das pessoas o medo 

do crime. 

 

A prevenção ao envolvimento de crianças e adolescentes com 

drogas e com a violência, um dos desafios de nossa época, deve ser 

priorizada, expandindo-se programas como o PROERD – Programa 

Estadual de Resistência às Drogas e à Violência e o JBA – Jovens Bra-

sileiros em Ação. A educação para a segurança no trânsito, o estímulo 

ao voluntariado, pela participação em ações de Defesa Civil, e a pre-

venção de incêndios e o ensino de medidas de socorros de urgência, em 

parceria com o Corpo de Bombeiros, também irão colaborar para fazer 

de Itapevi uma cidade mais segura. 

 

Finalmente, o poder público de Itapevi deve estreitar o diálogo 

com o Comando do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, de modo a 

levar esse serviço essencial, responsável pela prevenção e combate a 
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incêndios, busca e salvamento e atividades de Defesa Civil, para o mu-

nicípio. 

 

A segurança pública é fator essencial para o progresso ordena-

do de uma comunidade e, neste momento, em que as perspectivas de 

progresso para Itapevi mostram-se concretas, é essencial envolver como 

parceiros nessa projeção rumo ao futuro, as forças policiais, o poder 

público municipal e toda a comunidade, assegurando à atual e às futu-

ras gerações de itapevienses qualidade de vida, segurança e um ambien-

te de paz, salubridade e tranquilidade pública. 
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Alexandre Zakir 
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O MUNICÍPIO MAIS FORTE 

JURIDICAMENTE  

Por Alexandre Zakir 

 

Para tecer algumas considerações acerca da segurança pública, 

devemos no primeiro momento fazer uma reflexão sobre os motivos 

que descadeiram esse surto que hoje nos assola, que acomete todos os 

municípios de forma indistinta.  

 

Acho que o primeiro ponto a ser levado em consideração sobre 

a segurança pública é a ausência da educação, tanto a formal, que deve 

ser provida pelo Estado através das escolas, quanto a educação do berço 

familiar em casa, onde cada um de nós tem sua responsabilidade.  

 

Outro fator de grande relevância é a certeza da impunidade, 

pois hoje os criminosos se sentem mais confortáveis em partir para a 

prática do crime. A maioria tem a certeza que não serão perseguidos 

pelas instituições responsáveis pela prevenção e pela punição.  

 

Além de todos esses pontos, também é muito importante en-

tendermos que o uso da tecnologia é cada vez mais fundamental para 

aplicação de políticas públicas destinadas a segurança pública.  
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Partindo do ponto de vista das causas e das possibilidades que 

se apresentam a nós, é obvio que a gente não tem uma solução imedia-

ta, mas sim uma solução de curto prazo, onde temos que nos conscien-

tizar que sem uma educação formal de nível no mínimo aceitável, que 

proporcionem as pessoas possibilidades de acesso a bons empregos e a 

boas oportunidades, nós não teremos solução.  

 

Sem uma educação adequada em casa, que dê valores que pos-

sam forjar o caráter dessas pessoas, nós não teremos uma solução na 

segurança pública.  

 

Dois pontos que são próximos e que nos possibilita uma refle-

xão mais imediata que são a certeza da impunidade não só precisamos 

de uma justiça eficaz e eficiente. Precisamos de um Ministério Público 

atuante, cumpridor de seu papel e de instituições policiais cientes das 

suas funções, exercendo com excelência o seu papel.  

 

O município vive e convive muito próximo do problema da 

violência, no entanto, a cidade hoje não tem uma participação efetiva na 

prevenção contra o crime. É fundamental que ajam atores possam parti-

cipando e contribuindo com a diminuição da violência de forma efetiva.  

 

Como último ponto, a tecnologia é algo que tem que estar pre-

sente em toda sociedade, para que o cidadão possa usá-la com a mesma 
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eficiência que o Estado já demonstrou ter, ao usar a tecnologia com 

excelência para cobrar impostos e tributos, colocar os cidadãos no seu 

papel de cumpridor dos seus deveres. 

 

O Estado já mostrou ter eficiência basta a gente ver as câmeras 

de radar que conseguem detectar veículos, horários, velocidades acima 

do permitido, essas mesmas câmeras deveriam ser integradas ao siste-

ma para fazer a prevenção em tempo real de veículos furtados, clona-

dos, com isso a gente poderia ter o uso da tecnologia de forma mais 

ativa na prevenção do crime lembrando que trabalhar com o crime de-

pois de cometido sempre é remediar o problema.  

 

Em minha opinião, o município precisa ser mais empoderado 

do ponto de vista jurídico para que ele possa atuar com mais eficiência 

na prevenção e a minha sugestão é que o município invista fortemente 

em tecnologia e em parcerias que viabilize a criação de zonas de áreas 

criar zonas de segurança através desse monitoramento, através da parti-

cipação dos seus guardas civis e das policias Militar e Civil e é funda-

mental que essas zonas uma vez sendo implementadas, possam se ex-

pandidas.  

 

Por fim, minha opinião fica registrada com o intuito de colabo-

rar e poder fornecer algumas ideias para reflexão a título de amadure-

cimento para que a gente possa construir de alguma forma para uma 
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reflexão e buscar uma solução que possa ser efetiva e atenda a popula-

ção. 
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Dr. Guido Carlos Levi 
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POLÍTICAS DE IMUNIZAÇÃO 

por Dr. Guido Carlos Levi 

 

Olá, sou Guido Carlos Levi, médico infectologista, com espe-

cialização na área de imunização. Quero falar com vocês sobre vacinas. 

 

Em 1999, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Uni-

dos fez uma seleção das dez intervenções que mais contribuíram com a 

melhoria da saúde dos americanos no século XX. Eles verificaram que 

em primeiro lugar estavam as vacinas.  

  

Acredita-se que as vacinas – isoladamente –, são responsáveis, 

nos últimos dois séculos, pelo aumento em média de 30 anos na expec-

tativa de vida da população. Isso não é difícil de compreender, basta 

resgatarmos a história da humanidade, por exemplo, a varíola era uma 

doença que matava, no continente Europeu, quatrocentas mil pessoas 

por ano. A mesma doença, trazida pelos colonizadores ao continente 

americano, matou cerca de três milhões de nativos e no Brasil ela com-

petia com a febre amarela para ver qual matava mais.   

 

Graças a vacinação, a varíola está erradicada no mundo. O úl-

timo caso que nós tivemos no Brasil ocorreu em 1972 e desde 1980 não 
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existem mais casos no mundo. A doença foi oficialmente erradicada no 

mundo desde então.  

Se pensarmos no sarampo, que era a segunda doença que mais 

matava crianças em nosso país, resta apenas, graças a Deus, a triste 

recordação de corredores repletos de crianças, que em alguns casos, 

viam a óbito, também por estarem denutridas e com a imunidade baixa. 

Devido aos avanços tecnológicos, científicos e laboratoriais muitos dos 

jovens médicos não conhecem o sarampo.  

 

Eles têm apenas contato com pacientes que contraíram o vírus 

no exterior, pois no Brasil não temos mais casos.  

 

Em relação a poliomielite que praticamente todas as famílias, 

no passado, tiveram um registro na família ou conheciam alguém infec-

tado pelo vírus, que podia desenvolver a forma paralítica da doença, 

que pode causar sequelas permanentes, insuficiência respiratória e, em 

alguns casos, levar à morte. Em geral, a paralisia se manifesta nos 

membros inferiores de forma assimétrica, ou seja, ocorre apenas em um 

dos membros. As principais características são a perda da força muscu-

lar e dos reflexos, com manutenção da sensibilidade no membro atingi-

do. Hoje, a existência da poliomielite em diversas partes do mundo é, 

praticamente, inexistente, graças a vacinação. 
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A poliomielite deve ser evitada tanto através da vacinação con-

tra poliomielite como medida preventiva contra doenças transmitidas 

por contaminação fecal por meio da água e dos alimentos. As más con-

dições habitacionais, a higiene pessoal precária e o elevado número de 

crianças numa mesma habitação também são fatores que favorecem a 

transmissão da poliomielite.  

 

Logo, programas de saneamento básico são essenciais para a 

prevenção da doença. No Brasil, a vacina é dada rotineiramente nos 

postos da rede municipal de saúde e durante as campanhas nacionais de 

vacinação.  A vacina contra a poliomielite oral trivalente deve ser ad-

ministrada aos dois, quatro e seis meses de vida. O primeiro reforço é 

feito aos 15 meses e o outro entre quatro e seis anos de idade. Também 

é necessário vacinar-se em todas as campanhas. 

 

Outra doença que já foi considerada gravíssima no Brasil foi a 

febre amarela, que ficou erradicada por um longo tempo. A agora rea-

pareceu e a melhor maneira de combatê-la, fora o combate ao vetor, é 

basicamente através da vacinação. 
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Veja a importância de vacinar a si próprio e aos seus depen-

dentes. Se discute se deveriam exigir de as crianças estarem com a car-

teirinha em dia para a matricula escolar. Acho que isso seria um pouco 

problemático porque já temos tantas dificuldades com a educação brasi-

leira, que tomar alguma medida que exclua qualquer criança do ensino 

é uma medida muito drástica.  

 

Acredito que poderíamos fazer em cada município é pedir para 

que cada escola na hora da matrícula, que seja solicitada a carteira de 

vacinação das crianças e que tenha alguém para fiscalizar essas cartei-

ras, e, ver se estão em dia ou não. Caso não esteja, encaminhar a família 

à unidade de saúde mais próxima, além de explicar que a vacinação é 

gratuita.   

Com isso, tenho certeza que vamos prestar um grande serviço 

à saúde pública dos brasileiros, pois quando nós estamos trazendo uma 

vantagem individual para nós mesmos e para nossos dependentes, po-

rém também uma vantagem social, porque nós estamos protegendo a 

comunidade como um todo.  
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Dr. Sergio Seibel 
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INTEGRAÇÃO NO COMBATE ÀS DROGAS 

por Dr. Sergio Seibel 

Texto adaptado da transcrição 

 

Sou médico psiquiatra, formado em 1971, com pós-graduação 

realizada na França, onde comecei a trabalhar em casos relacionados a 

dependência química, mais precisamente drogas ilícitas. 

 

De volta ao Brasil, iniciei uma pesquisa relacionada as políti-

cas antidrogas existentes em nossa legislação, porém identifiquei ape-

nas a existência da lei nº 6.368/76, que, na época, regulamentou medi-

das de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de subs-

tâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíqui-

ca, e dá outras providências. Uma lei do período militar, que de forma 

singela já significava uma um avanço.  

 

Por um período, integrei o Conselho Federal de Entorpecentes, 

vinculado ao Ministério da Justiça, responsável por normatizar políticas 

antidrogas de maneira global.  Ele ainda existe, mas com o nome de 

Conselho Nacional De Política De Drogas – CONAD, mas sendo com-

posto com representantes de vários ministérios e de diferentes segmen-

tos da sociedade. 
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No meio deste processo, notei que enquanto as políticas anti-

drogas estiverem nas mãos dos políticos, sejam do poder executivo ou 

legislativo, e as questões técnicas não forem priorizadas, além da saúde 

e da educação no âmbito da prevenção, no que diz respeito ao usuário, 

dependente ou não, ou seus familiares e aos que ainda não foram atin-

gidos. Profissionais da saúde e da educação têm apresentando teses de 

doutorado e pesquisas, mas elas ainda não contam com incentivos para 

aplicação efetiva para trabalhar a dependência química.  

 

Quando coordenei a área de drogas da secretaria de saúde do 

município de São Paulo, tentei levantar alguns dados, mas não obtive-

mos muito sucesso. Pouco tempo depois fui para o governo do Estado. 

No Estado, trabalhei numa área técnica de saúde mental, o DRS1, uma 

delegacia regional de São Paulo que conta com 29 municípios integran-

tes. Nela, fizemos um levantamento do que existia em cada região. 

Chamamos os responsáveis que trabalhavam com políticas de drogas, 

para desta forma fazermos um esboço do mínimo da realidade. 

 

Hoje, o que temos visto são políticas públicas são os profissio-

nais técnicos, sejam eles da saúde, educação, serviço social ou seguran-

ça, realizando um trabalho importante, mas – infelizmente – trabalho de 

bombeiro, apagando incêndio. A cracolândia, por exemplo, é o maior 

incêndio que está em plena efervescência e não vai ser resolvido, cada 

intervenção que ocorre por lá é pior que a anterior.    
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O papel das áreas técnicas é preponderante para se criar um 

planejamento estratégico no combate antidrogas. Pessoalmente acredito 

que deveria ser uma prática do governo, aonde deveria existir uma se-

cretaria especifica para cuidar dos assuntos relacionados ao combate 

antidorgras e ligada diretamente ao gabinete do governador ou a casa 

civil para não ficar sujeita a ingerências.  

 

Precisamos de uma integração, pois não podemos ver pessoas 

enlouquecidas na cracolândia, devemos o que levou as pessoas a esta 

situação. É neste momento que entra o serviço social, os programas 

destinados ao amparo social do cidadão e a criação de uma rede. Vejo a 

rede como um negócio estruturado, nós não temos isso aqui, nem de 

saúde nem de educação. 

 

É importante saber quais profissionais temos, quantos temos e 

quais queremos, além de buscar saber as formações complementares 

que precisamos para esses profissionais, para isso elaboramos uma ges-

tão federal, estadual e municipal. Uma integração em três níveis e en-

volvendo a sociedade civil. Um programa caro, mas o Estado tem di-

nheiro para isso, mas podemos buscar parcerias, como as internacionais 

que colaboram nas ações de combate ao HIV (AIDS).  
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Tem que haver uma integração entre todas as secretarias, da 

cultura até a de segurança pública, mesmo que cada secretaria tenha 

uma função distinta. Há alguns anos, a Polícia Militar implantou o sis-

tema americano chamado PROERD – Programa Educacional de Resis-

tência às Drogas e à Violência – que é a coisa mais contraproducente. 

Onde já se viu policiais fardados, alguns armados dentro da sala de au-

la, que começam a ditar regra sobre a prevenção. Eu creio que não seja 

por aí! 

 

Acredito que isso tenha de ser encarado pelo professor, e se a 

escola não quiser colocar uma pauta sobre drogas, que coloque uma 

pauta sobre civismo. O civismo viria uma pauta de drogas, regras de 

trânsito, sexualidade, um conjunto que abrangeria tudo relacionado ao 

cotidiano. A Secretaria Estadual da Justiça teria que estar envolvida 

nisso, a Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude e as Varas de 

Juventude e Adolescência em uma ação integrada.  

 

Em outra frente, as igrejas – a meu ver – se metem a fazer um 

ótimo trabalho social, porém não é um trabalho de saúde. Essas comu-

nidades que se intitulam como terapêuticas não são ligadas a saúde, 

mas sim ao trabalho e a oração. Terapia é uma área ligada a saúde. Es-

sas pessoas não devem ser apenas resgatadas por uma figura carismáti-

ca, elas precisam de um tratamento de saúde.  A religião tem uma parti-
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cipação importante também, mas desde que seja tudo articulado e inte-

grado. 

  

É caro, é difícil, mas precisa ser começado. Existem país em 

que esse tipo de ação tem dado certo. Portugal começou esse trabalho 

há pouco tempo, talvez há 10 anos, e hoje é um país reconhecido no 

mundo todo como o mais progressista quando se fala em políticas de 

drogas.  

 

Muitos pais se comportam de maneira muito hipócrita. O pai 

quando chega do trabalho toma lá seu whisky, sua cachaça, na frente 

das crianças. A mãe que ao chegar em casa assume a segunda jornada 

de trabalho e termina o dia tomando toma lá um tranquilizante na frente 

das crianças. Se o papai pode beber, a mamãe pode tomar o tranquili-

zante, eu poço usar maconha.    

 

É uma questão de sinalização apenas, a meu ver, não existe 

droga que faz bem ou que faz mal, todas elas podem fazer bem e podem 

fazer mal. E Sócrates, pai da medicina moderna, dizia: “Aquilo que 

cura pode matar, depende da dose”. 
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Dr. Ruben Franceschi 
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DROGADIÇÃO 

por Dr. Ruben Franceschi 

Texto adaptado da transcrição 

 

Sou Ruben Francheschi, doutor em medicina pela Universida-

de de São Paulo (USP) e especialista em dogradição Pela Universidade 

Paulista de Medicina. A dorgadição é um vasto oceano com muitos 

aspectos para ser abordado. Posso focar mais na parte científica, ou 

seja, fisiológica, onde age o elemento químico – a droga –, das quais 

temos as lícitas e as ilícitas, mas elas agem em receptores diferentes 

embora todos sejam considerados dependentes químicos. Ela ocasiona 

o mesmo efeito de usar uma droga ilícita. Continua sendo um tipo de 

dependência química, a questão é a abordagem que o município deve 

propor.  

 

Existe no mundo diversas correntes para o tratamento do de-

pendente, mas tudo vai depender da droga predominante na região do 

planeta. Na Europa o combate mais incisivo é em relação as drogas 

derivadas do ópio, devido à proximidade da região do oriente médio. Já 

no Brasil o problema maior é com a cocaína. Apesar de combaterem 

tipos diferentes de drogas, o Brasil ainda não tem uma política de com-

bate a heroína como a existente na Europa.   
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Nas américas, a plantação de coca é predominante, o que faz 

dos seus derivados as drogas mais combatidas. Temos no país tratamen-

tos mais voltados aos usuários de cocaína e outros tipos de drogas, líci-

tas e ilícitas, essa última com predominância dos derivados da cocaína. 

 

Para tratar um dependente existem muitas variações, por 

exemplo, a idade do adicto, o meio onde esse adicto foi criado, ou seja, 

a estrutura moral, psíquica que ele tem e o quanto é genético e quanto é 

ambiental, pois existe diferença entre determinismo genético e tendên-

cia genética.  

 

Para exemplificar, 15% da população mundial não consegue 

metabolizar uma enzima que converte o álcool em aldeído acético para 

ser eliminado do organismo. O aldeído acético é tóxico e a medida vai 

acumulando no organismo necessita de uma enzima especial para que 

seja quebrado em pedaços e eliminados. Entre esses 15% estão os cha-

mados doentes alcoólicos, pois o termo alcoólatra significa adorador do 

álcool, que pode ser um doente ou não. 

 

Como uma parte da população não tem essa enzima, o alcoo-

lismo é considerado uma doença genética, mas não é um determinismo 

genético, algo que define a cor dos olhos, cabelo, altura ou doenças 

como diabetes. Quem estiver enquadrado neste 15% apenas serão doen-
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tes alcoólicos caso tenham contato com o álcool no ambiente onde vi-

vem, em casa, na rua ou com amigos.    

 

O álcool, infelizmente, é uma droga cultural disseminada cul-

turalmente desde os primórdios da humanidade, que já consumia álcool. 

Hoje com a propaganda e o advento da comunicação cada vez mais 

acessível, tornou-se uma endemia. Há 30, 40 anos as mulheres não be-

biam por que era considerado feio, atualmente encontramos mulheres 

bebendo igual aos homens, porém os danos que a bebida alcoólica oca-

siona nas mulheres são maiores e muitos mais rápidos.    

 

O preconceito é uma das coisas que precisamos lidar durante o 

tratamento. Todo fumante sabe que o cigarro faz mal, porém ele não 

consegue largar, pois o vício que a substância causa é superior a capa-

cidade que ele tem de superação. No tratamento é preciso avaliar os 

pacientes de forma individual, para coletar dados familiares, hábitos e 

aspectos do ambiente para ter dados que possam caracterizar se o paci-

ente possui tendência para desenvolver o alcoolismo.  

 

Para quem tem a enzima abandonar o hábito de consumir álco-

ol é mais simples, pois a partir do momento que começa a incomodar o 

relacionamento familiar ou trabalho ele sente a necessidade de parar, 

mas esses 15% da população que não tem as enzimas para metabolizar 

o álcool não consegue parar. 
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Vejo no álcool a forma mais simples de explicar quimicamente 

o que acontece a relação da pessoa com o crack. Temos um grande pro-

blema com drogas ilícitas, pois com os lícitas nós podemos estudar 

grupos populacionais com liberdade, escolhendo os voluntários e fazer 

todos os exames. 

 

O problema da droga ilícita é que os traficantes estão sempre à 

frente da ciência e da medicina. Para você ter uma ideia, uma pedra de 

crack de baixa qualidade pode chegar a custar dois reais, como a ciên-

cia e os médicos podem competir com uma droga que pode ter essa 

margem de preço, produzida em larga escala e até com substâncias que 

podem variar de região para região, o que dificulta identificar qual tipo 

e droga a pessoa usou ou estar usando.  Essa mistura pode não ser uma 

cocaína pura, qual possuímos estudos clínicos. 
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