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PREFÁCIO
“A construção de sociedades inclusivas e sustentáveis é um dos maiores desafios deste século. E o engajamento de diferentes setores é fundamental para que,
juntos, consigamos erradicar a pobreza, promover o crescimento econômico, criar
sociedades pacíficas e combater as mudanças climáticas. A humanidade elaborou
um plano robusto e ambicioso: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável,
que estabelece 17 objetivos claros para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. É fundamental adaptar esta agenda às necessidades locais e torná-la uma
realidade em cada comunidade. E o papel dos municípios nesse esforço é essencial.
O futuro do planeta é responsabilidade de cada um de nós. Não podemos deixar que
as futuras gerações sofram pelo que deixamos de fazer hoje”.

UNICEF/BRZ/Fábio Caffé

UNICEF/BRZ/

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, em
mensagem aos participantes do IV Encontro dos Municípios
com o Desenvolvimento Sustentável (abril/2017).
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APRESENTAÇÃO

O tempo de construir
cidades melhores
para as crianças é agora
Olhando para os centros urbanos, vemos que um morro, uma rua ou um córrego pode demarcar territórios muito desiguais dentro da mesma cidade. Em meio a
essa persistente desigualdade, presente no Brasil e no mundo todo, nascem e crescem as populações mais vulneráveis: as crianças e os adolescentes.
O lugar em que meninos e meninas vivem pode determinar, por exemplo, se
eles terão ou não acesso à educação de qualidade, serviços adequados de saúde, saneamento, proteção e direito à participação social. Nascer negro, branco ou indígena,
ser menino ou menina, sua orientação sexual, ter ou não uma deficiência são outros
fatores que, ainda hoje, influenciam a garantia - ou não - de seus direitos.
Para o Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF), este é um desafio
que precisa ser encarado de frente em todo o mundo, e com urgência. Crianças não
podem esperar. Um dia a menos de atendimento à saúde pode custar sua vida. Um
ano a menos na escola pode afetar todo o seu desenvolvimento. A ausência de oportunidades na hora certa pode interromper de forma violenta a vida de um menino,
ainda adolescente.
Buscando contribuir com o enfrentamento desses desafios, o UNICEF desenvolve desde 2008 a Plataforma dos Centros Urbanos. A iniciativa busca promover os
direitos das crianças e dos adolescentes que vivem nas grandes cidades, especialmente as mais excluídas e vulneráveis, para que possam crescer e se desenvolver
com saúde, aprender, ser protegidos e participar da construção de uma cidade melhor
para todos. Para tanto, a iniciativa chama atenção para as desigualdades existentes
dentro de cada cidade, afetando a vida dos meninos e das meninas.
O primeiro ciclo da Plataforma dos Centros Urbanos ocorreu de 2008 a 2012
em São Paulo, Rio de Janeiro e Itaquaquecetuba. Entre 2013 e 2016, foi realizada a
segunda edição em oito capitais brasileiras: Belém, Fortaleza, Maceió, Manaus, Salvador, São Luís, Rio de Janeiro e São Paulo.
Os resultados aqui apresentados, referentes ao ciclo 2013-2016, mostram que
sim; é possível reduzir as desigualdades intramunicipais em ambientes extremamente complexos, mas, ao mesmo tempo, muito vigorosos.
Observamos que a chave da mudança depende:
Da clareza sobre a realidade, que vem da análise de indicadores de cada uma
das regiões e da comparação entre elas, para encontrar quais são as mais
vulneráveis e nelas realizar investimentos prioritários e estratégicos.
Da implementação de políticas públicas intersetoriais de qualidade e da destinação de recursos técnicos, humanos e financeiros que permitam avançar
mais rapidamente.
Do fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos.
Do engajamento permanente das populações que habitam a cidade, especialmente as regiões mais vulneráveis, e dos próprios adolescentes.
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Este é, portanto, um caminho que não se trilha sozinho. O UNICEF quer agradecer aos municípios que aceitaram este desafio, parabenizá-los pelos resultados alcançados e chamá-los para continuar trabalhando pela garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes.
Também queremos agradecer à Fundação Itaú Social e à MSC Cruzeiros, parceiros da Plataforma dos Centros Urbanos desde sua primeira edição, que teve início
em 2008. A parceria com o setor privado é fundamental para o avanço na garantia dos
direitos das crianças e dos adolescentes.
Às organizações da sociedade civil, com quem implementamos uma série de
iniciativas inovadoras nos municípios participantes.
E às populações dos municípios – especialmente aos adolescentes –, que encontraram na Plataforma dos Centros Urbanos uma forma de avançar na transformação de suas escolas, suas comunidades, suas cidades.
Os resultados e aprendizados deste segundo ciclo da Plataforma nos levam a
propor uma terceira edição da iniciativa, ampliando-a para mais duas cidades: Recife e
Vitória. Sempre norteados pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança,
lançamos este novo ciclo da Plataforma como estratégia importante do novo Programa de Cooperação do UNICEF com o Brasil (2017-2021), dedicado a garantir os direitos dos meninos e meninas mais vulneráveis, fortalecer os serviços para os que estão
em risco de exclusão, protegê-los das formas mais extremas de violência e engajar
toda a população na garantia dos direitos da infância e adolescência.
Como disse a jovem Dhessica Souza, moradora de Belém: “A Plataforma dos
Centros Urbanos é necessária. Mas é preciso avançar. É importante nunca esquecer
que cuidar das crianças e dos adolescentes é dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral e do poder público”.
Precisamos intensificar nosso olhar aos meninos e meninas mais vulneráveis
dos centros urbanos e tomar atitudes imediatas. Por cada criança, cada adolescente.
Esse é o desafio lançado para os próximos anos.
Esperamos seguir com todos vocês.

Gary Stahl, representante do UNICEF no Brasil
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Como reduzir
desigualdades nos
grandes centros urbanos

UNICEF/BRZ/UNICEF_BRZ_Bendita_Conteudo

Morar em um centro urbano pode significar
acesso mais fácil à educação, à saúde, à cultura e a
uma série de outras políticas públicas. Porém, a oferta
e a qualidade de serviços públicos podem ser desiguais
para suas populações, se comparamos as diferentes
regiões de um município.
Para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes mais vulneráveis nas grandes cidades, o
UNICEF desenvolveu um trabalho inovador com oito
capitais brasileiras, com vistas à redução do impacto
das desigualdades em nível municipal. A Plataforma
dos Centros Urbanos (PCU) contempla a análise detalhada da situação local, a adoção de políticas públicas
intersetoriais e uma ampla participação social na busca de soluções.
Nas últimas décadas, o Brasil vem passando por
um forte processo de urbanização. Segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
quase 85% dos brasileiros vivem nos centros urbanos
(PNAD, 2015). Apesar do potencial das grandes cidades
em oferecer aos cidadãos amplo acesso a serviços públicos - como educação, saúde e proteção-, nem todos
conseguem dispor igualmente desses direitos.
Enquanto a população que vive nos bairros
mais ricos das cidades pode contar, por exemplo, com
hospitais públicos próximos de suas residências, em
áreas periféricas ou zonas rurais da cidade, os habitantes, muitas vezes, precisam se deslocar na tentativa
de encontrar um serviço de saúde, que nem sempre
dá conta das demandas.
As crianças e os adolescentes são duramente
afetados por essas desigualdades. O cenário se agra-
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va quando analisamos a situação com recortes de
raça ou etnia, gênero, idade e condições de vida dos
moradores das áreas mais vulneráveis de um determinado local.

Um outro olhar
Quando olhamos para essas cidades complexas e heterogêneas em busca de soluções, se faz
necessário enxergar as diferentes realidades dentro
de uma mesma região e compreender as particularidades de cada local, pois é no território que a efetivação dos direitos acontece. Dessa forma, é possível
construir estratégias e elaborar políticas públicas que
reparem os gargalos e alcancem todos.
Para reduzir as desigualdades que afetam meninos e meninas moradores das áreas mais vulneráveis dos grandes centros, o UNICEF realizou, entre os
anos de 2013 e 2016, a segunda edição da Plataforma
dos Centros Urbanos (PCU). A iniciativa foi abraçada
por oito capitais brasileiras, onde vivem cerca de 8
milhões de crianças e adolescentes.
Nestes municípios, poder público e sociedade
civil se uniram para pensar juntos em soluções que
melhorem a vida das populações mais vulneráveis. A
PCU, que caminha para seu terceiro ciclo, teve início
em 2008 e, desde então, tem expandido sua atuação
e impactado a realidade de muitos brasileiros.
A experiência da Plataforma dos Centros Urbanos permitiu colocar em pauta a redução do impacto
das desigualdades nas grandes cidades por meio de
uma série de estratégias.

Criação
da PCU

Implementação
da iniciativa –
Itaquaquecetuba ,
RJ e SP

Encerramento
da PCU I

Implementação
da PCU II nas 8
capitais

Encerramento da
PCU II

Implementação
da PCU III

2008

2008 a 2012

2012

2013

2016

2017
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Com a Plataforma, o UNICEF promoveu capacitações, debates públicos e ofereceu apoio na análise da situação local, além de guias que estimularam
os municípios a repensar suas práticas. Também implementou um processo de diálogo entre governos
e sociedade civil, sobretudo com adolescentes, que
ampliou a compreensão das demandas dos territórios
e acionou as diversas secretarias municipais. O resultado foi a promoção de uma gestão pública mais integrada e, consequentemente, uma maior efetividade
das políticas voltadas para a garantia de direitos da
infância e da adolescência.
É nos municípios que as políticas públicas são implementadas, e onde a articulação com os governos e a
sociedade civil pode acontecer de forma ampla e gerar
resultados em prol da garantia dos direitos das crianças
e dos adolescentes. O UNICEF atua promovendo essa
aproximação entre poder público e sociedade articulando atores e facilitando processos que fortalecem as capacidades do poder público, facilitam a gestão intersetorial e influenciam a efetividade das políticas públicas
voltadas para a redução das desigualdades.

É nos municípios que as políticas públicas
são implementadas, e onde a articulação
com os governos e a sociedade civil

1. Monitoramento de indicadores
O primeiro passo para que os municípios pudessem
conhecer melhor sua própria realidade foi a coleta de
indicadores primordiais à garantia dos direitos das
crianças e dos adolescentes.
Todas as oito cidades participantes da Plataforma dos Centros Urbanos tiveram monitorados 10 indicadores, divididos em cinco grupos de direitos. Esses
indicadores foram coletados no início e no final desse
ciclo da PCU, sendo que o primeiro momento de medição serviu para a montagem da linha de base.
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Juliana Vergetti – Articuladora da PCU na gestão municipal em Maceió

pode acontecer de forma ampla e gerar
resultados em prol da garantia dos direitos
das crianças e dos adolescentes. O UNICEF
atua promovendo essa aproximação entre
poder público e sociedade articulando
atores e facilitando processos que
fortalecem as capacidades do poder
público, facilitam a gestão intersetorial

GRUPO 1
Direito de sobreviver e desenvolver-se

» Mortalidade neonatal
» Acompanhamento pré-natal

GRUPO 2
Direito de crescer sem violência

» Taxa de homicídios entre adolescentes de 10 a 19 anos
» Taxa de mortes por outras causas externas
entre adolescentes de 10 a 19 anos

GRUPO 3
Direito de ser adolescente

» Percentual de nascidos vivos filhos de mulheres de 10 a 19 anos

GRUPO 4
Direito de aprender

» Taxa de distorção idade-série no ensino fundamental público municipal
» Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas
na educação infantil pública municipal
» Percentual de escolas da rede pública municipal que atingiram ou
ultrapassaram a meta do IDEB (anos iniciais e anos finais)
» Percentual de crianças beneficiadas pelo Benefício de
Prestação Continuada (BPC) que estão na escola

GRUPO 5
Direito ao esporte seguro e inclusivo

» Percentual de escolas públicas municipais do Ensino
Fundamental que possuem quadra esportiva

e influenciam a efetividade das políticas
públicas voltadas para a redução das
desigualdades.

METODOLOGIA
A Plataforma dos Centros Urbanos teve início com
a articulação do UNICEF com os municípios que foram convidados a participar da iniciativa. Prefeitos e
presidentes dos Conselhos Municipais dos Direitos
da Criança e do Adolescente (CMDCAs) foram chamados a assinar um termo de parceria em que se
comprometiam a trabalhar pela garantia dos direitos
das crianças e dos adolescentes, reduzindo as desigualdades. Esse trabalho deveria ser feito a partir
de três eixos: do monitoramento de indicadores, da
participação social nas políticas públicas e da participação cidadã dos adolescentes.

“A PCU nos ajudou a focar nos territórios mais vulneráveis, a ter uma
visão mais qualitativa e transversal. Mas ela também nos possibilitou
enxergar para além do que o indicador aponta, porque pudemos
pensar com a população. Muitas vezes, o que era prioridade para um
órgão público, não era a principal preocupação daquele território”.

Coleta e
monitoramento
de Indicadores

Em territórios muito vastos e heterogêneos, a
média de um indicador pode disfarçar as desigualdades existentes entre diferentes unidades territoriais
(distritos, subprefeituras, regionais, etc.). Por isso, a
Plataforma dos Centros Urbanos promoveu a construção de uma linha de base e o monitoramento dos indicadores a partir de dados municipais desagregados,
ou seja, que verificassem o desempenho de um mesmo indicador em várias unidades territoriais dentro do
município, de forma regionalizada. Assim, os dados
evidenciaram as diferenças existentes entre áreas de
uma mesma cidade.

Com os dados de cada área da cidade em
mãos, as diversas secretarias municipais puderam
estabelecer regiões prioritárias de atuação - por sua
condição de vulnerabilidade - e buscar soluções para
melhorar a situação.
Em 2016, ao final do segundo ciclo da PCU, os
municípios realizaram nova coleta dos indicadores
e avaliaram seu desempenho, concluindo se houve
avanços na redução do impacto das desigualdades.
Para garantir a mensuração precisa do resultado, o UNICEF e o Instituto Paulo Montenegro, parceiro da iniciativa, utilizaram três critérios de avaliação.

Participação
social nas
políticas públicas

Participação
cidadã dos
adolescentes
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Critério 1
Se o município
melhorou a média
do indicador na
cidade

Critério 2
Se o município
reduziu a distância
entre as unidades
territoriais com o
pior e melhor índice

P AR A C AD A C R I A N Ç A, T O DO S OS DI R EI T O S G AR AN T I DOS N AS G R AN DES C I D A DES

Critério 3
Se o município
melhorou o indicador
em pelo menos
metade das unidades
territoriais abaixo da
mediana
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3. Participação dos adolescentes

A análise dos indicadores contou, também,
com a participação das comunidades, já que os desafios refletidos nos números são sentidos na pele
pelas crianças e pelos adolescentes que vivem nestes
territórios mais vulneráveis.
Quando a população conhece seus direitos,
torna-se sujeito de suas ações e agente promotor de
mudanças, incidindo na política, defendendo direitos
e demandando a efetivação de políticas públicas. Por
isso, a PCU tem como eixo fundamental a participação da sociedade.
Este esforço integrado teve início quando da realização dos primeiros fóruns territoriais em cada um
dos oito centros urbanos envolvidos na PCU, entre os
anos de 2013 e 2014. Neste primeiro momento, poder
público e sociedade puderam analisar a realidade dos
locais, discutir os problemas, propor soluções e planejar ações.
A realização dos fóruns territoriais foi uma premissa básica para que o segundo ciclo da PCU acontecesse. Os eventos foram realizados nos territórios
prioritários identificados em cada município a partir da
análise das vulnerabilidades.
Com formatos variados, os fóruns foram encontros promovidos pela gestão municipal, junto com
o UNICEF, em territórios vulneráveis das cidades, e
consistiram no principal canal de diálogo entre o poder público e a população. A ideia proposta pela PCU
era a de que fossem realizados ao menos dois fóruns
nos territórios: um no início, para se consolidar o diagnóstico da situação local e para propor ações, e um
no final, quando seria feito um balanço das ações levantadas. Cada cidade decidiu o melhor arranjo para
ampliar o diálogo com a sociedade. Algumas capitais
realizaram fóruns preparatórios; outras optaram por
acrescentar fóruns municipais, seminários ou ainda
debates divididos por áreas temáticas.
Para os fóruns, foram convidados representantes de serviços governamentais que atuam nos territórios, representantes da sociedade civil, lideranças
comunitárias, adolescentes, entre outros. Nos primeiros encontros, eles debateram a realidade da infância
e da adolescência na região e construíram propostas
de solução, sistematizadas em um Plano de Ação Territorial, que foi implementado em várias das cidades
ao longo do ciclo da PCU.
Em 2016, ocorreram os fóruns de caráter avaliativo, para verificar os resultados alcançados, compreender os desafios e analisar o trabalho desenvolvido
em quatro anos.

Para termos políticas públicas acertadas, é essencial ouvir os relatos e as propostas daqueles que
vivenciam a realidade dos locais mais vulneráveis das
cidades. Com uma compreensão própria da sua realidade, as crianças e os adolescentes podem contribuir
para uma visão mais ampla dos desafios, bem como
desenhar soluções mais efetivas para melhorar suas
vidas.
Por isso, a Plataforma dos Centros Urbanos
buscou assegurar a participação dos adolescentes
nas instâncias de controle social, seja em nível consultivo ou deliberativo. Por meio de parceiros locais, o
UNICEF apoiou o município na mobilização de adolescentes e no acompanhamento dos processos de participação, oferecendo materiais, capacitações e dando
visibilidade às boas práticas.
Ao longo da PCU, adolescentes oriundos das
regiões mais vulneráveis das oito capitais receberam
formações, realizaram diagnósticos da situação em
suas comunidades, ministraram palestras e oficinas,
multiplicaram seu aprendizado, fizeram propostas de
políticas para suas comunidades e mobilizaram outros
adolescentes e jovens. Através de atividades artísticas, como teatro, música e poesia, eles aprenderam
sobre seus direitos e incidiram em suas comunidades
e na gestão pública. Além disso, ao participar de audiências, fóruns, conferências, conselhos, grêmios estudantis, coletivos e redes de adolescentes e jovens,
os meninos e meninas da PCU exerceram o controle
social das políticas públicas e garantiram direitos.
Durante essa segunda edição, nas oito capitais,
mais de 15 mil adolescentes participaram de debates,
fóruns, oficinas, ações de educação de pares, capacitações e campanhas.
Em atividades realizadas pelas ONGs parceiras
do UNICEF, 635 adolescentes se engajaram em ações
permanentes realizando pesquisas, campanhas, participando ativamente de debates públicos e oficinas
e, fundamentalmente, multiplicando as informações
que recebiam para seus pares.
As atividades com os adolescentes refletiam as
particularidades da mobilização de meninos e meninas
em cada cidade e, por isso, a PCU apresentou uma
pluralidade de estratégias usadas para inserir os adolescentes no debate em torno da redução das desigualdades. Os resultados desse trabalho impactaram
a forma de fazer política em cada local, mas, acima de
tudo, repercutiram na vida desses participantes, que
se moldaram e se modificaram a partir do processo.
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Durante o ciclo 2013-2016 da
Plataforma dos Centros Urbanos,
foram realizados 56 fóruns,
com a participação de 8.195 pessoas.

Os Fóruns Territoriais foram eventos
essenciais para a implementação
da PCU. Eles se configuraram
como um espaço de diálogo entre
a comunidade e o governo local,
em que, a partir da apresentação
dos indicadores, a população
foi mobilizada para identificar
e analisar os desafios de seus
territórios e incidir sobre a criação e
implementação de políticas públicas.

“Para os fóruns, eu levei as
necessidades de cultura, educação,
esporte e lazer no Grajaú. Devido
aos altos índices de criminalidade,
as crianças não contam com muitos
lugares seguros para praticar
esporte e lazer. Por isso, a gente
participa, forma a ação e espera uma
devolutiva. O fórum é o meio que
a gente tem de reivindicar nossos
direitos e ajudar os parceiros”.
Josiane Ribeiro, moradora do Grajaú,
em São Paulo.

PL ATA FO R MA D OS C E N TR OS U R B AN O S | R ES UL T ADOS 2 0 1 3 - 2 0 1 6

P AR A C AD A C R I A N Ç A, T O DO S OS DI R EI T O S G AR AN T I DOS N AS G R AN DES C I D A DES

“A PCU serviu para que eu tivesse
argumentos para debater e para aprender
a me comunicar, a me relacionar com
outras pessoas de outros gêneros, de
outras religiões, de outras realidades. Eu
ganhei uma percepção de vida maior.
Eu me vejo como uma pessoa que está
tentando mudar o lugar onde mora,
que está lutando pelo que acha certo,
pelo que é ideal para todas as crianças
e os adolescentes. Se todo mundo se
engajar no mesmo propósito, a gente
consegue, sim, mudar a realidade”.
Maria Beatriz Teixeira dos Santos,
participante da PCU em Fortaleza.

UNICEF/BRZ/Ingrid Cristina

2. Participação social
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O uso de dados como
inspiração para redução
das desigualdades
[1]

Marisa Villi e Ana Lucia Lima

[1]
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O processo de levantamento e de análise
dos indicadores no âmbito da PCU teve
como pressupostos a priorização da pauta da
infância e adolescência na gestão pública,
a necessidade de fomentar a redução das
desigualdades, bem como o estímulo à
participação em diferentes níveis.

UNICEF/BRZ/DaniellePereira

O monitoramento da redução das desigualdades intramunicipais teve um papel altamente estratégico no âmbito da Plataforma dos Centros Urbanos,
tanto como fonte de dados para orientar a tomada
de decisões pela gestão pública, quanto como inspirador de diálogos com a sociedade civil organizada.
Seu objetivo não ficou circunscrito à produção dos
dados, mas sim ao uso articulado, coletivo refletido
pelas descobertas, para buscar uma intervenção mais
assertiva aos problemas levantados.
Muito além de uma metodologia de trabalho
com dados quantitativos, a cooperação técnica para
a estratégia de monitoramento da redução das desigualdades na PCU buscou contribuir com a prática da
gestão pública.
O fluxo do monitoramento dos dez indicadores
sugeridos pelo UNICEF em cada município era composto por: construção de uma linha de base do município; apresentação e análise dos indicadores para
elaboração de planos de ação; nova coleta de indicadores; apresentação e análise no fechamento do ciclo
da Plataforma.
As prefeituras foram as responsáveis por fazer
a coleta e a organização dos indicadores monitorados,
tanto da linha de base como da coleta final, contando com o apoio permanente do UNICEF (responsável
pela aferição dos dados), em especial das consultoras locais da PCU ou das organizações parceiras, que
exerceram papel fundamental na articulação com os

servidores designados para essa atividade e para o
atendimento a demandas específicas.
Ao longo dos anos de cooperação, notamos um
empoderamento das gestões locais para com o trabalho de monitoramento dos indicadores, até mesmo
em municípios em que houve mudança dos profissionais envolvidos. Eventualmente, com a mudança do
técnico responsável, indicadores foram revisitados e
acabaram ajudando o município a olhar de forma mais
criteriosa para seus dados.
Ficou clara a apropriação em relação à proposta de monitoramento quando alguns municípios
ensaiaram fazer de forma autônoma o cálculo de
aferição, seja a partir dos três critérios postos pela
Plataforma dos Centros Urbanos ou a partir de um
formato próprio de comparação entre os dois tempos de medição. Esse foi um importante resultado
de processo, que aponta para uma compreensão dos
objetivos da estratégia da PCU, bem como a incorporação da preocupação com a redução das desigualdades intramunicipais.
Assim, identificamos a relevância do estímulo
à análise dos indicadores, não só para que os municí-

Marisa de Castro Villi é cofundadora e diretora-executiva da Rede Conhecimento Social, organização spin-off do Instituto Paulo Montenegro, fundada em 2016, e que foi
parceiro nacional da Plataforma dos Centros Urbanos na análise e monitoramento dos
indicadores. Mestranda em Mudança Social e Participação Política na EACH-USP e
pesquisadora do Co-Laboratório de Desenvolvimento e Participação da USP (Co:Lab),
é cientista social graduada pela PUC-SP, com extensão em Gestão de Políticas Sociais pela mesma universidade, e bacharel em Letras (Português e Italiano) pela USP.
Ana Lucia D’Império Lima é sócia-proprietária da Conhecimento Social - Estratégia
e Gestão, fundada em 2016, para atuar em consultorias ao terceiro setor. Economista,
iniciou sua carreira de pesquisa na Itália. A partir de 1987, passou a integrar a equipe
do IBOPE, em São Paulo, onde foi CEO até 2003, gerindo a área de pesquisa de Mídia
e realizando a expansão das operações do IBOPE para 12 países da América Latina.

PL ATA FO R MA D OS C E N TR OS U R B AN O S | R ES UL T ADOS 2 0 1 3 - 2 0 1 6

P AR A C AD A C R I A N Ç A, T O DO S OS DI R EI T O S G AR AN T I DOS N AS G R AN DES C I D A DES

pios conhecessem a fundo as condições de vida das
suas crianças e dos seus adolescentes, como também para impulsionarem o diálogo intersetorial e o
olhar mais cuidadoso para os territórios mais vulneráveis, de forma mais permanente.
Ressaltamos a importância do diálogo entre os
diferentes órgãos da gestão pública a partir de instrumentos que ajudam a orientar processos de decisão,
de modo a explicitar e registrar tais decisões com
maior formalidade, entendendo que tais escolhas estratégicas influenciam nos resultados das ações.
A coleta e a análise dos indicadores também
ajudaram as populações dos territórios mais vulneráveis a se enxergarem melhor no contexto geral da
cidade, bem como poderem discutir com o poder público sobre suas necessidades, seus anseios e suas
possibilidades de cooperação.
Celebramos o rico aprendizado gerado a partir
do processo de monitoramento participativo de indicadores, de mecanismos compartilhados para a definição de prioridades e da construção de consensos
para o estabelecimento de metas e de critérios para
aferi-las.
As premissas que nortearam todo o trabalho
foram capazes de produzir articulação, mobilização e
visibilidade para movimentos, no sentido de mapear
as desigualdades.
Fiel às concepções da iniciativa, o processo de
levantamento e de análise dos indicadores no âmbito da PCU teve como pressupostos a priorização da
pauta da infância e adolescência na gestão pública, a
necessidade de fomentar a redução das desigualdades, bem como o estímulo à participação em diferentes níveis. Estrategicamente, portanto, o trabalho de
monitoramento foi orientado por uma lógica de atuação coletiva, com os objetivos de orientar a definição
de prioridades a partir de um conhecimento e de um
sentido local, gerando ao mesmo tempo discussões
sobre a definição de prioridades a partir de dados, articulações intersetoriais e mobilizações sobre a organização, análise e utilização de tais dados.
Ao final desse segundo ciclo da PCU, ficou evidente que um trabalho originalmente de base estatística foi transformado em uma inspiração para redução
das desigualdades nas oito capitais parceiras da iniciativa. Apostamos na potencialidade de construção
coletiva de sentido com o uso de dados e na produção
compartilhada de conhecimento como potente estratégia para promover a articulação e a mobilização de
diferentes atores sociais.
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A construção conjunta
de políticas públicas
como prática cotidiana
[2]

[3]

Katia Edmundo e Melissa Abla

A participação social como um direito está presente nos principais documentos norteadores das
políticas públicas nacionais, tais como: no Sistema
Único de Saúde (SUS), no Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (LDB). Trata-se, portanto, de um direito a
ser exercido plena e ativamente por diferentes setores sociais. No âmbito da comunidade, pode ser entendida como uma expressão da cidadania e da democracia, além de mostrar-se essencial para a redução
das desigualdades sociais.
No desenvolvimento das políticas públicas nos
centros urbanos observa-se, no entanto, uma lacuna entre os preceitos norteadores da participação
social e as práticas em curso. Diante desse desafio,
a participação social foi fomentada pela Plataforma
dos Centros Urbanos (PCU) como uma prática a ser
aprendida, refletida e exercitada na implementação
de programas e políticas sociais. Sendo assim, a linha
metodológica adotada pela PCU considerou a participação social como um dos eixos de atuação - uma estratégia-chave no âmbito dessa iniciativa intersetorial
na perspectiva de redução das desigualdades.
A atuação conjunta entre as secretarias municipais e a efetiva participação social potencializaram
as capacidades dos serviços públicos no territórios
designados prioritários pela PCU. Tal estratégia gerou
oportunidades de revisão do modus operandi adotado
para a formulação e implementação de políticas públicas e programas sociais nos centros urbanos. Para
os gestores dos oito municípios participantes, foram
oferecidos cursos à distância sobre os temas centrais
da PCU - que contabilizaram, em média, 100 participantes em cada uma das três formações. A adesão
[2]
[3]
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Diretora-Executiva do CEDAPS – Centro de Promoção da Saúde e professora do Mestrado Profissional em Saúde da UNESA.
Assessora-Executiva do CEDAPS – Centro de Promoção da Saúde

à iniciativa e a avaliação positiva dos resultados pelos
participantes demonstraram que a garantia ao direito
de participação social é um desafio compartilhado e
aceito por profissionais dos setores atuantes nos diferentes territórios intramunicipais.
No campo das práticas locais, a aproximação
entre cidadãos e serviços públicos, dinamizada pela
PCU, objetivou superar a distância entre os formuladores e executores das políticas públicas e os cidadãos (considerados “usuários” dessas políticas), gerando oportunidades de materialização da participação
social como um direito. Buscou-se a convergência de
ações nos setores da educação, do desenvolvimento
social e de outros fundamentais para a proteção e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes.
Em 56 Fóruns Territoriais, a PCU mobilizou mais de
8 mil pessoas. A estratégia do Fórum Territorial concebida e implementada materializou o diálogo entre
os atores e consolidou a dimensão participativa como
fundamental para o avanço da democracia participativa, para o aprimoramento das políticas públicas e para
melhoria dos serviços locais.
Analisar indicadores e propor soluções coletivas em rodas de conversa e grupos de trabalho serviram para fortalecer os diferentes atores, produzir
energia nova e, ao mesmo tempo, possibilitar a sistematização de ações compartilhadas (planos de ação
diversos), que puderam fazer frente às diferentes realidades observadas. Em São Paulo, por exemplo, com
base na análise de dados e na articulação direta com
gestores públicos, foram criados novos Conselhos Tutelares nos territórios prioritários da PCU.
As aprendizagens construídas pelo percurso
metodológico reforçam a noção de que a proximidade
entre poder público e sociedade favorece o compromisso e a cooperação intersetorial. O desenho coletivo
de estratégias aproximou profissionais que executam
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A Plataforma dos Centros Urbanos afirmou
a confiança de que informação é essencial,
assim como a reflexão e a ação coletiva,
para que o saber da prática emerja e
possa ser incorporado à concepção e ao
funcionamento das políticas públicas.

as ações e políticas públicas das pessoas beneficiadas, fazendo com que esses beneficiários sejam considerados participantes dos processos locais, o que
garante, na prática, o direito à participação social tal
como preconizado nos documentos norteadores das
políticas públicas. Em Belém, o alinhamento das propostas elaboradas durante os Fóruns Territoriais com
as linhas da dotação orçamentária pelas secretarias
tornou possível a concretização de ações planejadas e,
ao mesmo tempo, instituiu um modo e uma estratégia
de governo, que hoje é parte da agenda municipal.
Ao final desse segundo ciclo, ficou claro que a
prática da participação social oferece respostas mais
efetivas e produz engajamento. Serviços públicos
executados em diálogo com movimentos comunitários são mais eficazes e capazes de gerar mobilização
local produtiva, com aumento de informações sobre
direitos sociais, sobre noções de cidadania e sobre
construção de valores solidários. Assim, podemos
celebrar a PCU como processo de trabalho capaz de
envolver os cidadãos diretamente afetados, principalmente crianças e adolescentes, em análises coletivas
das realidades vivenciadas, em que as percepções diversas se conectaram e construíram um conhecimenP AR A C AD A C R I A N Ç A, T O DO S OS DI R EI T O S G AR AN T I DOS N AS G R AN DES C I D A DES

to novo, capaz de impulsionar ações na perspectiva da
redução das desigualdades e na garantia de direitos.
Além disso, para os servidores municipais, a iniciativa trouxe a certeza de que é possível fazer política
de modo participativo e intersetorial. Já para as organizações da sociedade civil cooperantes, a PCU comprovou que é possível manter o diálogo construtivo com
setores governamentais. Às comunidades envolvidas,
permitiu o reconhecimento de seus próprios saberes
e da força transformadora de sua participação. A todos
os atores, portanto, a Plataforma dos Centros Urbanos
afirmou a confiança de que informação é essencial, assim como a reflexão e a ação coletiva, para que o saber
da prática emerja e possa ser incorporado à concepção
e ao funcionamento das políticas públicas.
Outro importante aprendizado da PCU foi o reconhecimento de que, mesmo diante das violações de
direitos, os serviços e as organizações locais podem
estabelecer alianças que reforcem as capacidades do
território e amplifiquem os espaços de participação na
construção cotidiana de políticas mais efetivas. Nesse
caso, vale mencionar Maceió, que promoveu a formação de uma rede de adolescentes -incluindo adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas
- atuando nos territórios mais vulneráveis.
A elaboração das políticas públicas deve se dar
no espaço cotidiano, no encontro entre servidores e
comunidades, reconhecendo os limites das políticas
setoriais, construindo agendas mais propositivas, articuladas e integradas por meio de objetivos comuns.
Essa foi uma oportunidade exercitada na e pela PCU,
que se mostrou capaz de enfrentar desafios complexos e cotidianos com potencial de aplicabilidade e
sustentabilidade.
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A Plataforma dos Centros
Urbanos nas oito capitais
participantes
As grandes cidades brasileiras se formam a partir de um emaranhado de realidades plurais. O poder
público, na função de administrador dessas realidades distintas, desenvolve arranjos institucionais complexos para lidar com a questão. Por isso, ao aderir
à Plataforma dos Centros Urbanos, cada município
apresentou uma resposta própria para desenhar estratégias de atuação seguindo o modelo proposto.
A metodologia da PCU mostrou seu potencial
de induzir processos nas gestões municipais, visando
um melhor planejamento das políticas públicas voltadas para a atenção das crianças e dos adolescentes

Belém – PA
População total: 1.410.430
Crianças e adolescentes: 456.327

São Luis – MA
População total: 1.039.610
Crianças e adolescentes: 345.543

Manaus – AM
População total: 1.861.838
Crianças e adolescentes:
707.199

Fortaleza – CE
População total: 2.500.194
Crianças e adolescentes: 793.064

Rio de Janeiro – RJ
População total: 6.390.290
Crianças e adolescentes: 1.709.190

Maceió – AL
População total: 953.393
Crianças e adolescentes: 323.941

São Paulo – SP
População total: 11.376.685
Crianças e adolescentes: 3.213.690

Salvador – BA
População total: 2.710.968
Crianças e adolescentes: 779.511

UNICEF/BRZ/Danielle Pereira
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mais vulneráveis. Essas melhorias só foram possíveis
devido à flexibilização da iniciativa, que permitiu aos
municípios adequarem os trabalhos de acordo com
suas organizações institucionais próprias.
Como resultado, podemos observar uma série
de experiências diversas e enriquecedoras na implementação de ações e políticas públicas, que visam reduzir as desigualdades nas capitais brasileiras.
Nas próximas páginas, apresentamos as particularidades da implantação da Plataforma dos Centros Urbanos em cada uma das oito capitais brasileiras onde a iniciativa ganhou vida.

FONTE: IBGE, Estimativas Populacionais, 2012
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| BELÉM PLANEJADA

UNICEF/BRZ/João Laet

NA CAPITAL PARAENSE,
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
CAMINHAM JUNTOS
Belém trouxe para a Plataforma dos Centros
Urbanos um arranjo singular, a começar por sua disposição geográfica. O município é uma península
formada por 39 ilhas, que concentram a maior área
do território e a menor densidade demográfica. Seus
poucos habitantes, porém, enfrentam dificuldade de
acesso a serviços públicos e graves violações de direito, pois nessas ilhas encontram-se os casos mais
gritantes de vulnerabilidade.
Outra particularidade que Belém incorporou à
PCU foi que, ao contrário de outras capitais – que
conduziram a iniciativa a partir das secretarias da
Educação, Saúde ou Assistência Social – ali, a qualificação da oferta de serviços e políticas públicas para a
redução das desigualdades intraurbanas foi conduzida pela Secretaria de Planejamento, a partir da lógica
da intersetorialidade e com o amparo dos instrumentos de planejamento e gestão públicos.
Ao enxergar onde estavam as maiores taxas
de violência, o maior número de adolescentes grávidas ou o pior quadro de abandono escolar, a prefeitura instituiu grupos de trabalho entre as várias
secretarias para desenhar os planos de ação nos
territórios. Assim, a Plataforma foi desenvolvida seguindo o conceito da intersetorialidade e de participação social, do enfrentamento das desigualdades
entre os territórios.
O primeiro passo para o início dos trabalhos
na capital paraense foi, portanto, a criação de um
comitê gestor da PCU, encabeçado pela Secretaria
de Planejamento e composto por representantes
de outras secretarias municipais, do UNICEF e de
membros das associações de moradores. Coube ao
comitê gestor a organização dos fóruns territoriais,
a sistematização da escuta da comunidade (fruto do
trabalho nos fóruns), o diálogo com as secretarias
e o encaminhamento das demandas para os instrumentos de planejamento (inserção das ações no
orçamento, por exemplo). Daí, partiu-se para ações
que visavam melhorar os indicadores sugeridos pela
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PCU. Além dos 10 indicadores já listados, a gestão
municipal adicionou habitação, saneamento e mobilidade urbana como temas prioritários para a implantação da plataforma.
Esse exercício – que não fazia parte da cultura da gestão pública em Belém – de separar os dados por regiões, de estruturar a gestão com base no
olhar para os diferentes territórios e compreender a
necessidade de planejar as ações com base no que
apontam os indicadores regionalizados, tudo isso,
desencadeou um processo de mudança importante na forma como a administração municipal planeja
suas ações.
Entre 2014 e 2015, os territórios onde a PCU
atua em Belém foram palco de debates entre 3.115
pessoas. Contando com ampla participação dos
adolescentes, as comunidades residentes nos oito
distritos da cidade apontaram temas como o uso de
álcool e outras drogas, a violência no trânsito, a falta
de acessibilidade e o trabalho infantil como graves
realidades que elas enfrentam em seu dia-a-dia.
As demandas coletadas nos fóruns retornaram ao comitê gestor, que consolidou planos de ação
para cada distrito e, ao final, elaborou um Plano de
Ação Municipal. Por meio da secretaria de Planejamento, decidiu-se incorporar ao orçamento municipal a realização das ações relacionadas à defesa dos
direitos da criança na perspectiva dos territórios mais
vulneráveis.
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Belém amplia benefício às crianças com deficiência
leceu um fluxo entre elas para encaminhar as famílias
para receber o benefício. Todas as escolas do município mandaram uma relação com o nome das crianças
e o tipo de deficiência declarada pelos pais ou responsáveis. Foram realizados mutirões de laudos.
O Rios de Inclusão também promoveu uma
busca ativa para saber se as crianças que recebiam
o BPC estavam, de fato, na escola. Foi aí que entrou
a Secretaria da Saúde, desagregando os dados por
distrito, para que os Agentes Comunitários de Saúde
(ACSs) fizessem essa busca. Com isso, crianças que
não estavam na escola e crianças que não recebiam o
benefício foram identificadas e puderam acessar seus
direitos integralmente.
O resultado desses esforços foi uma melhoria
significativa no indicador que mede o percentual de
crianças beneficiadas pelo BPC que estão na escola.

Ampliação do número de crianças atendidas pelo BPC
Crianças beneficiadas pelo BPC que estão na escola

30,2%
2 0 1 3

40,3%

FONTE: Cadastro de beneficiários PcD (Programa
de Atenção a Pessoa com Deficiência)

2 0 1 5

Desempenho do Indicador no Município – 2015

Região com pior
desempenho

25,1%

Média do
município

40,3%

Ao promover, na administração pública, a compreensão de que era preciso pensar uma gestão que
olhasse as diferentes realidades dentro da cidade e
que incluísse uma efetiva participação social, a PCU
estimulou importantes processos que impactaram a
vida das crianças e dos adolescentes mais vulneráveis
de Belém. Dessas ações, se destacam:
Consolidação do Plano de Ação Municipal da PCU
como documento-base para a definição de políticas de proteção e assistência à infância e à adolescência do PPA 2018-2021. Além disso, o plano foi
integrado a outros instrumentos de planejamento
municipal, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
Implementação do programa de prevenção ao HIV
Viva Melhor Sabendo Jovem, que aposta na educação entre pares como diferencial. Mais de 2.000
pessoas fizeram o teste e 29 casos identificados
com HIV foram encaminhados para tratamento. O
projeto deu impulso ao engajamento dos adolescentes, promoveu o entendimento da diversidade
e deu visibilidade às pautas dos jovens.
Promoção da atuação conjunta entre secretarias,
tendo a Secretaria de Planejamento encabeçando
os trabalhos e aliando as ações à execução orçamentaria, gerando, assim, uma mudança estrutural na gestão pública.

Região com melhor
desempenho

50%

2 0 1 5

Esse indicador teve desempenho considerado positivo, pois cumpriu os três critérios de
aferição estabelecidos pela Plataforma dos Centros Urbanos.
A comparação entre os dados coletados no início e no final da PCU indicou que o município:
■■ melhorou a média do indicador na cidade;
■■ reduziu a distância entre as unidades territoriais com o pior e melhor índice;
■■ melhorou o indicador em pelo menos metade das unidades territoriais abaixo da mediana.

“[Com a PCU] nós tivemos uma
possibilidade de diagnóstico, de debate,
de identificação dos problemas que as
pessoas vivem e querem superar, mas
também, a possibilidade de você fazer
uma projeção de ações de governo, não
apenas como um projeto de intenções.
Deixou de ser um plano de intenções
e foi incluído no projeto de orçamento.
Ou seja, passou a constar com receita,
com despesa, com rubrica, para que os
projetos e as reivindicações acolhidos
durante os debates da PCU pudessem se
transformar em ações efetivas”.

UNICEF/BRZ/Arlete Soed

Um dos indicadores sugeridos pela PCU foi o
que mede a proporção de crianças e adolescentes
com deficiência que estudam e também são contemplados pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC).
O BPC é um benefício da Previdência Social fornecido
a qualquer cidadão que não tenha capacidade de prover seu próprio sustento financeiro.
No caso de pessoas com deficiência, uma das
condições para receber o benefício é a apresentação
do laudo médico comprovando a deficiência, o que,
nas ilhas e nos territórios mais vulneráveis, era bastante raro. Ao identificar esse problema, a gestão municipal se aliou ao UNICEF no projeto Rios de Inclusão,
cuja meta é garantir que as crianças com deficiência
recebam o BPC regularmente e estejam em sala de
aula aprendendo. A partir da parceria, a prefeitura convocou as secretarias de Educação e Saúde e estabe-

Conquistas

Zenaldo Coutinho – Prefeito de Belém
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HISTÓRIA DE VIDA

Revelando os invisíveis

Ao som das palmas do instrutor, Adriana Almeida
Santos dispara pela pista. Desde que conheceu o atletismo, há dois anos, a jovem diz que encontrou seu lugar. Ela já participou de inúmeras competições em corrida - sua grande paixão -, salto à distância e arremesso
de peso, disputas que lhe renderam 10 medalhas.
“Eu queria fazer esporte. Mas ficava nervosa,
me dava frio na barriga. Achei que não iria conseguir.
Na primeira tentativa, eu caí. Na segunda, também.
Na terceira vez, eu consegui. Senti um alívio e uma
sensação de vitória muito grande. Meu coração bateu
mais forte quando recebi as medalhas. Me senti determinada”.
Adriana teve paralisia cerebral em decorrência
de um precário atendimento em obstetrícia e, segundo prognósticos, não iria andar ou falar. Mas ela venceu e continua vencendo todas as limitações impostas pela lesão. Instigada pela mãe, Keliane Barros de
Almeida, a adolescente nutre o desejo de se superar.
E o esporte faz parte desse objetivo. Os treinos garantem firmeza e sustentação ao corpo. Por isso, Adriana
passou a se movimentar e a falar com mais segurança. A timidez deu lugar à confiança e, ao perceber-se
mais segura, a jovem se enturmou, passou a sentir-se
bem consigo mesma e mais reconhecida, especialmente a partir das medalhas.
Hoje, com 15 anos, ela mistura o sonho de ser
atleta paralímpica com o de cursar medicina, “para
cuidar de outras crianças como cuidam de mim”. Adriana mostra a vontade, a paixão e a determinação que
encontra na mãe. Quando tinha essa mesma idade,
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Keliane engravidou. E quando percebeu que a filha
iria necessitar de cuidados especiais, não poupou
esforços. Keliane ia aos Centros de Referência em
Assistência Social, aos postos de saúde, hospitais,
buscava se informar e saber “o que existe de direito
para a minha filha”.
Adriana sempre frequentou sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e outras terapias disponíveis no serviço público de saúde. Seus dois irmãos,
André, de 12 anos, e Kaleb, de 3, também têm paralisia cerebral e recebem a mesma atenção, já que
Keliane se dedica a cuidar integralmente dos filhos.
A família mora em uma casa de 40 metros quadrados no bairro do Tenoné, um dos mais vulneráveis
e afastados da capital Belém.
Além dos tratamentos e dos treinos, a rotina
de Adriana também inclui ajudar a mãe nas tarefas
de casa e estudar. Todo dia, no início da tarde, a jovem caminha, junto com o irmão André, três quarteirões até a escola. Aluna da 6ª série, ela fala das
dificuldades que enfrenta para fazer as provas, por
falta de uma atenção especializada, mas se orgulha
de conseguir realizar tudo sozinha, “sem a ajuda de
ninguém”.
Para ela, o respeito e o apoio são muito importantes para que as crianças com deficiência não
abandonem os estudos e realizem todas as atividades, dentro e fora da escola. “Muita gente já falou
que não posso desistir. E hoje estou aqui. Eu já passei por muitas lutas. Se eu consegui vencer, outras
crianças também podem se superar”, diz.
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violência, especialmente o abuso sexual. As atividades alcançaram não apenas os estudantes, mas envolveram 300 pais e mães e cerca de 50 educadores.
Paralelamente a essas ações, os meninos e
meninas da PCU foram às ruas para realizar testagens
rápidas para HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). As mídias digitais também foram
aliadas dos adolescentes na campanha. Eles criaram
um webdocumentário, uma fanpage no Facebook, vídeos e reportagens [ facebook.com/pcuvivamelhorbelem ].
Das ruas e da internet, eles passaram, ainda,
pelo sistema socioeducativo, promovendo debates
sobre sexualidade e cultura de paz, levando orientações sobre prevenção de DSTs e aids, e realizando
as testagens em meninos e meninas que cumprem
medidas socioeducativas em meio fechado.
Com essas atividades, muito jovens participantes
despertaram para a participação e o engajamento nas
questões sociais e seguem atuando em seus territórios.

Impacto do Viva Melhor Sabendo Jovem em Belém

2.026 pessoas testadas
1.275 adolescentes e jovens testados
158 adolescentes em cumprimento
de medidas socioeducativas

29 adolescentes e jovens reagentes
encaminhados ao tratamento e acompanhados

UNICEF/BRZ/João Laet

UNICEF/BRZ/FredBorba

A juventude LGBT foi vista, ouvida e engajada
no decorrer da Plataforma através do Viva Melhor Sabendo Jovem. O projeto de prevenção ao HIV chegou
à segunda capital brasileira com a maior incidência de
casos de aids a partir das demandas apontadas pelos jovens, que demonstraram interesse em discutir
o tema com seus pares, nas escolas, em unidades de
internação e em suas próprias comunidades.
Por meio do parceiro técnico do UNICEF na
capital, o Instituto Peabiru, 32 adolescentes oriundos
de movimentos sociais, de rede de defesa de direitos
e ONGs passaram por um trabalho de formação em
temas como cultura de paz, direitos humanos, sexualidade e violência. Em quatro meses de formação,
eles desenvolveram competências para dialogar com
o poder público com propriedade, engajados politicamente, e fortalecidos em seu discurso político. Essa
troca com gestores e técnicos dos governos estadual
e municipal promoveu uma mudança de percepção na
forma como a administração pública via esses jovens
e lidava com eles, especialmente na questão de gênero, já que três adolescentes da PCU são transgêneros.
As vozes dos adolescentes da PCU também
foram ouvidas pelas comunidades. Como parte das
ações, meninos e meninas participantes da Plataforma foram a 20 escolas das redes municipal e estadual, onde promoveram rodas de conversa com mais
de 400 alunos. Nesses encontros, eles falavam, por
exemplo, sobre sexualidade e gravidez na adolescência, sobre a importância da participação social, sobre
a conexão entre drogas e sobre as várias formas de
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| FORTALEZA COLETIVA

UNICEF/BRZ/Danielle Pereira

EM FORTALEZA, ATUAÇÃO
COMUNITÁRIA E PROTAGONISMO
ADOLESCENTE FAZEM A DIFERENÇA
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É 12 de outubro, Dia das Crianças. Meninos e
meninas brincam nas casas e nas ruas. Em vez de comemorar, uma mãe chora a morte do filho, cercada de
velas e símbolos religiosos. O garoto foi assassinado,
assim como os 11 jovens da chacina na grande Mecejana, na periferia de Fortaleza.
Desta vez, a cena é de teatro, mas a ficção se
baseia em fatos reais. A chacina aconteceu de verdade em 2015. No palco, adolescentes do Ensino Médio
encenam uma peça que fala de fome, pobreza, política, desigualdade social, gravidez na adolescência,
racismo e discriminação.
A montagem do espetáculo foi uma das atividades desenvolvidas com adolescentes dentro da Plataforma dos Centros Urbanos na cidade, usando a arte
como ferramenta de transformação social. Em Fortaleza, o trabalho da PCU teve caráter comunitário e
contou com a parceria estratégica da ONG O Pequeno
Nazareno. Foi ela quem abriu a porta para a atuação
do UNICEF dentro das comunidades e permitiu que a
PCU fosse desenvolvida com maciça participação dos
adolescentes.
No Ceará, a coleta dos dados, a construção
da linha de base e o monitoramento dos indicadores
foram realizados pelo UNICEF em conjunto com os
adolescentes.
Orientados pela ONG parceira, os meninos e as
meninas da PCU buscaram dados em suas comunidades analisando a conjuntura local e identificando os
equipamentos sociais existentes em seus territórios.
Aliado a isso, também foi desenvolvido um trabalho
de campo para constatar problemas nos serviços públicos. Dessa forma, os adolescentes participaram da
construção de diagnósticos da situação local.
O principal problema identificado por eles foi o
homicídio de crianças entre 10 a 19 anos. E as três regiões prioritárias para a ação da PCU na cidade foram
escolhidas por conta dessa temática.

P AR A C AD A C R I A N Ç A, T O DO S OS DI R EI T O S G AR AN T I DOS N AS G R AN DES C I D A DES

A partir daí, os adolescentes ajudaram, ainda,
na mobilização e na dinamização dos fóruns comunitários, onde fizeram sua voz ser ouvida e suas demandas, consideradas.
Antes do início dos trabalhos, foi realizado um
fórum preparatório – organizado pela Coordenadoria
Especial de Políticas Públicas de Juventude, secretarias afins, ONG parceira e UNICEF – em que se decidiu atuar por quatro áreas temáticas que contemplavam os 10 indicadores
Homicídios de adolescentes e jovens
Gravidez na adolescência
Educação infantil
Inclusão de crianças e adolescentes com deficiência
As atividades da PCU foram marcadas pela ampla participação dos adolescentes e pela adoção de
uma linguagem própria, baseada na educação popular.
Buscou-se o perfil de arte educador para que os articuladores da PCU pudessem estar próximos da juventude e desenvolver nela habilidades artísticas.
Essa estratégia serviu para aproximar os adolescentes da temática das desigualdades apontadas
pelos indicadores e sensibilizar a comunidade quanto
ao problema, ampliando sua compreensão diante das
realidades locais, através do teatro, por exemplo.
Na capital cearense, a noção de participação cidadã foi fortalecida pelas ações da PCU e serviu como
uma forma de balizar o que era essencial para impactar a vida de meninos e meninas. Como resultado,
os jovens assumiram o papel de elaborar propostas
concretas a partir de suas vivências locais e que nortearam as articulações políticas.
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Conquistas

©UNICEF/BRZ/Danielle Pereira

O trabalho com os articuladores e jovens para
implementação da PCU nos territórios definidos como
prioritários começou em 2014. No início, um grupo de
20 adolescentes foi a campo para realizar um diagnóstico de seus bairros e identificar a ausência de políticas públicas.
Com este diagnóstico, o grupo elaborou propostas, que foram levadas aos fóruns territoriais. Homicídio e gravidez na adolescência foram as duas principais preocupações apresentadas.
A partir daí, a Plataforma dos Centros Urbanos
promoveu a articulação com o governo estadual, poder Legislativo e outros parceiros da sociedade civil
(como os coletivos mapeados pelo grupo de adolescentes da PCU), para planejar ações e pensar em soluções para os problemas apresentados.

Redução dos homicídios de crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos
Homicídios de adolescentes (para cada 100 mil)

136

98,2

2 0 1 3

FONTE: SMS/COVIS/CEVEP

2 0 1 5

Como resultado do esforço conjunto em reduzir as desigualdades locais, uma série de processos
ocorreu em Fortaleza no intuito de melhorar a vida de
meninos e meninas moradores das áreas mais vulneráveis da capital:
Geração de evidências e recomendações sobre
homicídio na adolescência, por meio da implementação do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência.
Difusão das informações sobre a situação dos
jovens em parceria com a mídia local. O jornal O
POVO divulgou uma série de reportagens que receberam o prêmio BNB de Jornalismo. O grupo
também realizou debates na rádio O POVO/CBN e
veiculou na web documentários intitulados Diálogos Urbanos [ www.youtube.com/watch?v=3YalFvgpjr0 ].
A partir da análise desagregada dos dados por
bairros, foi possível promover a articulação entre
os sistemas de informação da prefeitura na área
social. Através do monitoramento dos indicadores,
foi resolvida uma série de inconsistências nos dados sobre saúde, assistência social e educação. As
informações eram coletadas em âmbitos diferentes, o que dificultava o cruzamento e a construção
de políticas.
Através da PCU, o UNICEF apoiou a discussão
em âmbito comunitário e a elaboração do Plano
da Primeira Infância, voltado para o combate às
desigualdades e para o atendimento domiciliar de
crianças vulneráveis de zero a três anos.

Desempenho do Indicador no Município – 2015 (para cada 100 mil)
Região com pior
desempenho

126,4

Média do
município

98,2

Região com melhor
desempenho

64,3

2 0 1 5
Esse indicador teve desempenho considerado positivo, pois cumpriu os três critérios de
aferição estabelecidos pela Plataforma dos Centros Urbanos.
A comparação entre os dados coletados no início e no final da PCU indicou que o município:
■■ melhorou a média do indicador na cidade;
■■ reduziu a distância entre as unidades territoriais com o pior e melhor índice;
■■ melhorou o indicador em pelo menos metade das unidades territoriais abaixo da mediana.
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O legado da PCU foi essa capacidade
de compreensão e de questionamento
para os meninos. O desejo de perguntar,
de não engolir mais. De querer saber o
porquê. ‘Por que na minha rua não tem
saneamento básico e em outro bairro
tem? ’. E o que me deixa feliz é vê-los
perguntar de uma forma descontraída,
que é através da arte. Eles precisavam se
encontrar. Falta esse espaço de encontro.
A PCU propiciou isso”.

UNICEF/BRZ/Danielle Pereira

Fortaleza amplia parcerias para reduzir homicídios

Joaquim Araújo, educador social no bairro
Bom Jardim
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Prevenção ao homicídio

UNICEF/BRZ/Fred Borba

Em 2013, Bom Jardim, Barra do Ceará e Jangurussu registraram 68 homicídios de adolescentes
de 10 a 19 anos. Juntos, os três bairros concentraram
13% do total de assassinatos de jovens contabilizados em Fortaleza naquele ano.
No mesmo período, a cidade registrou 526
mortes violentas de crianças dessa faixa etária; 72%
destas ocorreram em 32 dos 119 bairros da capital.
Homicídios em Fortaleza 526
Bom Jardim 32
Jangurussu 19
Barra do Ceará 17

UNICEF/BRZ/Danielle Pereira

FONTE:

Fabrício Castelo Rodrigues, de 18 anos, nasceu e cresceu no Bom Jardim, bairro bastante populoso da cidade de Fortaleza. Lá, metade dos 210 mil
moradores são jovens como ele. O local é conhecido
por sua arte, organização comunitária e forte atuação de diversos movimentos sociais. Mas também
apresenta problemas, como abandono escolar, exploração sexual, trabalho infantil e gravidez na adolescência.
Segundo o jovem, Bom Jardim é muito conhecido pela violência. Apesar de gostar do local onde
vive, Fabrício diz ter medo de circular pelo próprio
bairro devido às disputas de território pelo tráfico de
drogas.
“Eu tenho medo de eles me matarem, porque
eu moro perto de um grupo, e os caras do grupo rival
podem pensar que eu estou indo lá só para olhar, saber quem está lá, que eu estou ali só para dar o toque
para a galera de cima… aí eu fico preocupado. Não
só eu, mas colegas meus também”, conta.
Com a PCU, Fabrício aprendeu a dar vazão a
essas preocupações, compartilhá-las e buscar solu-
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ções. E o teatro foi a ferramenta encontrada por ele
e por outros colegas para despertar consciência e
transformar a realidade a sua volta.
“O teatro é essencial. Através dele, a gente
pode se expressar, falar da nossa realidade para muitas pessoas lá fora. Quando a gente apresenta, as
pessoas podem enxergar o que a gente passa. Depois da peça, algumas pessoas disseram que começaram a olhar o próximo. Muitos colegas de escola
viram, gostaram e disseram que vão prestar mais
atenção ao futuro deles e da família deles, porque
muitos convivem com esses problemas”.

“A PCU me fez enxergar as necessidades
do próximo. Achei muito interessante
a gente sair da nossa casa para
conhecer outras comunidades, saber
do que outros jovens necessitam,
o que eles passam e ver que não
sou só eu que passo por aquilo”.
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SMS/COVIS/CEVEPI

Para mudar esse quadro, a PCU promoveu uma
pesquisa para investigar o homicídio de adolescentes,
que incluiu vistas às famílias de todos os meninos
mortos em 2015 no estado do Ceará. A ideia era ouvir
as famílias em sete municípios para entender o perfil
do adolescente assassinado e, a partir desse perfil,
identificar as ausências de políticas públicas que levaram a essa grave violação de direito.
Além das pesquisas com as famílias dos adolescentes mortos, foram realizadas 14 audiências públicas
nos territórios de maior violência em todo o estado,
sete grupos focais com as famílias e os profissionais
de assistência social, saúde, educação, justiça, segurança pública, e três seminários com especialistas. A
partir desses trabalhos, foram indicados os contextos
que potencializam o problema, como a dinâmica de segregação urbana, o conflito entre polícia e comunidade,
a organização dos territórios, baseando-se na ausência
do estado e na fragilidade dos serviços públicos.

Escuta na cidade de Fortaleza

146 famílias ouvidas
11 audiências públicas realizadas
1638 participantes das audiências
Com esses levantamentos em mãos, foi possível compreender que uma das principais causas de
mortes violentas de crianças e adolescentes é o abandono do poder público, seja no atendimento psicossocial, seja na responsabilização por essas mortes.
A partir desse processo, foi gerado um relatório com evidências e recomendações, implementado
pelo Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios
na Adolescência. O grupo é formado pelo UNICEF, em
parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do
Ceará. Como desdobramento desse comitê, em 2017
será instalado um observatório de homicídios na adolescência, vinculado à Assembleia Legislativa, ao Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente e ao Fórum de Direito da Criança e do Adolescente.

“A morte não é um acontecimento. É um processo. Era necessário aprofundar
o conhecimento sistematizado sobre as dinâmicas desse processo, sobretudo,
pela perversa prevalência de uma percepção socialmente enraizada que
essa morte se dá porque “ele fez por onde”, “ele procurou”, “era acerto de
contas”, “dívida de droga”. Essas explicações, na prática, transferem para a
vítima a responsabilidade do crime que ela sofre. Se todo mundo souber e
estiver convencido de que “cada vida importa” e de que a “morte começa no
abandono”, poderemos ter efetividade nas nossas recomendações”.
Renato Roseno – deputado estadual e relator do Comitê Cearense
de Prevenção de Homicídios na Adolescência
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| MACEIÓ INTEGRADA

UNICEF/BRZ/Ingrid Cristina

MACEIÓ INTEGRA PODER
PÚBLICO E SOCIEDADE PARA
ENXERGAR DESIGUALDADES
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Quem chega a Maceió é imediatamente atraído
pela beleza de suas praias de águas cristalinas. Mas é
preciso desviar um pouco a visão desse cenário paradisíaco para conseguir enxergar a cidade.
A capital alagoana é considerada uma das mais
violentas do Brasil. Ali, em 2012, o número de assassinatos de crianças entre 10 e 19 anos era o segundo
maior do país; nove para cada grupo de mil. Naquele
ano também, Alagoas liderou o ranking dos homicídios de meninos e meninas no Brasil.[4]
Assim que entrou para a Plataforma dos Centros Urbanos, em 2013, a gestão municipal pôde desenvolver um olhar mais apurado para a situação da
infância e direcionar suas ações. Através da coleta e
do monitoramento de indicadores sociais por áreas da
cidade, a PCU trouxe a expertise para fazer essa análise regionalizada e melhor planejar a implementação
de políticas que melhorem a vida dos meninos e meninas moradores das regiões mais vulneráveis do município. Para tanto, foi instaurado um comitê formado
por 12 órgãos municipais.
Mensalmente, esse grupo se reunia para identificar as ações que já eram desenvolvidas pelos órgãos
públicos e para articular outras estratégias de fortalecimento das políticas públicas voltadas para a infância
e para adolescência, tendo os 10 indicadores listados
pela PCU como norteadores do processo.
Maceió foi a primeira das oito capitais integrantes da PCU a definir a linha de base, e, com essa etapa concluída, foi possível identificar as cinco regiões
que mereciam um olhar especial do poder público.
Ao todo, os territórios prioritários englobam trinta dos
cinquenta bairros da cidade.
Ao permitir uma estruturação do município para
priorizar as políticas públicas, a PCU trouxe à tona, por
exemplo, a necessidade de atuação em territórios com
alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), já que
os dados gerais mascaravam vulnerabilidades presentes
em bairros dessas regiões consideradas desenvolvidas.

[4]

A Plataforma dos Centros Urbanos em Maceió potencializou o olhar para as desigualdades e o
reconhecimento das várias realidades dentro de uma
mesma cidade. E essa visão quantitativa do território,
que se deu a partir dos indicadores, foi aliada a uma
análise qualitativa, fruto de um consistente processo
de participação social.
Diversos fóruns preparatórios, municipais e temáticos permitiram que a gestão municipal trabalhasse junto da população, entendendo as prioridades e
planejando melhor as ações. Assim, poder público e
sociedade puderam lançar uma visão cuidadosa aos
locais mais vulneráveis e agir em prol de meninos e
meninas. O trabalho foi feito de forma integrada, com
a gestão pública dialogando em todas as esferas e
agregando parceiros fundamentais para se alcançar
as metas traçadas.

“Ouvir a comunidade, ouvir a percepção
deles, ouvir a prioridade – por que eles
estão nos territórios – foi um dos grandes
ganhos que nós tivemos enquanto gestão.
Passamos a ter um olhar quantitativo
quando avaliamos um indicador; mas, com
a participação das comunidades, temos
uma análise qualitativa, entendemos o
que está por trás daquele indicador. Essa
articulação e essa integração do poder
público com a comunidade, sobretudo
com os adolescentes, sem dúvida, foram
primordiais para os avanços que tivemos na
gestão a partir da PCU”.
Juliana Vergetti de Oliveira - Articuladora
da PCU na gestão municipal em Maceió

Os dados são do último relatório Índice de Homicídios de Adolescentes (IHA) 2012,
realizado em parceria com o governo federal, o UNICEF e o Observatório de Favelas
https://www.unicef.org/brazil/pt/br_IHA2012.pdf.
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Maceió reduz homicídios de adolescentes

Essas iniciativas foram fundamentais não apenas para a melhoria dos serviços públicos oferecidos.
Elas tiveram impacto, também, no desempenho dos
indicadores sociais.
Ao levar o debate sobre homicídios para os territórios, a gestão municipal escutou da comunidade
que era importante trabalhar o tema do ponto de vista

da prevenção. Essa prevenção se daria com a melhoria dos equipamentos públicos, garantindo às crianças e aos adolescentes vulneráveis investimentos em
proteção, cultura, esporte, lazer, entre outros. A partir
dessas demandas da população, a prefeitura realizou
projetos dentro das escolas, trabalhou em infraestrutura, revitalizando praças e quadras esportivas nas
comunidades, e buscou descentralizar as atividades
culturais. Provocada pela PCU, a cidade sediou, em
parceria com o Senado Federal, o Seminário Internacional de Desenvolvimento Infantil – Infância e Paz.
A criação de novos CRAS e Conselhos Tutelares, por
exemplo, foi outra ferramenta que contribuiu com as
estratégias de redução dos homicídios de adolescentes em Maceió.
Como resultado entre os avanços em indicadores fundamentais para a garantia dos direitos de meninos e meninas, o município comemorou uma importante redução da taxa de assassinatos de crianças e
adolescentes entre 10 e 19 anos.

Redução da taxa de homicídios de adolescentes
Redução dos homicídios de crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos (para cada 100 mil)

116

79
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Desempenho do Indicador no Município – 2015 (para cada 100 mil)
Região com pior
desempenho

143,1

Média do
município

79

Região com melhor
desempenho

Conquistas
Através dos esforços conjuntos com vários parceiros, a PCU instigou processos de melhoria da gestão municipal, dos quais se destacam:
Formação de ampla rede de parceiros envolvendo
ONGs, universidades, órgãos da gestão, associações beneficentes e, inclusive, outra agência da
ONU. Com o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), a PCU alinhou as ações
voltadas para a melhoria da educação e potencializou resultados na área.
Criação de comitê permanente de implementação
da PCU. O resultado positivo das ações integradas
entre as secretarias municipais nesse ciclo motivou a continuidade dos trabalhos na próxima gestão. A prefeitura de Maceió já formalizou a instauração do novo Comitê de Implementação da PCU,
que agora será integrado por 13 secretarias.
Formação de uma rede com 150 adolescentes atuando nos territórios mais vulneráveis. Ao longo de
três anos, meninos e meninas da PCU participaram de oficinas, palestras e atividades, que promoviam noções de garantia de direitos e de participação cidadã. Além destes, também participaram
das atividades crianças e adolescentes oriundos
de escolas públicas e em cumprimento de medidas socioeducativas.
Criação dos Planos Municipal e Estadual de Medidas Socioeducativas. A intenção com esses planos
é de que haja um reordenamento desses serviços
e se faça valer a proteção dos meninos e meninas
dentro do sistema socioeducativo. Espera-se que
os planos sejam implementados de maneira integrada em 2017.
 Criação de três novos Conselhos Tutelares em territórios prioritários. A partir da PCU, Maceió alcançou
100% de cobertura de Conselhos Tutelares. Essa é
uma determinação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA).
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A partir da Plataforma dos Centros Urbanos,
houve um melhor entendimento dos gestores públicos quanto à gravidade dos problemas enfrentados
pela infância e pela adolescência no município. O olhar
diferenciado para as regiões mais vulneráveis promoveu estratégias de ação que tiveram reflexo na prestação de serviços públicos e no aprimoramento de
equipamentos nos territórios prioritários, tais como:
Criação de três novos Conselhos Tutelares.
Criação de sete novos Centros de Referência
de Assistência Social (CRAS).
 Reforma de 13 Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Esse indicador teve desempenho considerado positivo, pois cumpriu os três critérios de
aferição estabelecidos pela Plataforma dos Centros Urbanos.
A comparação entre os dados coletados no início e no final da PCU indicou que o município:
■■ melhorou a média do indicador na cidade;
■■ reduziu a distância entre as unidades territoriais com o pior e melhor índice;
■■ melhorou o indicador em pelo menos metade das unidades territoriais abaixo da mediana.
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HISTÓRIA DE VIDA

Joadson adora o mar. Sempre que pode, junta-se aos amigos para se banhar nas águas cristalinas
de Maceió. “A praia está ali, do outro lado”, diz ele,
apontando para um muro de concreto que separa a
Grota do Andraújo de um condomínio de luxo, cujas
casas, no topo da encosta, têm vista para o oceano.
O Sítio do Andraújo é popularmente conhecido
como grota. A comunidade encontra-se encravada
no pé da encosta. Casas de taipa ligadas por caminhos de terra e cercadas de muitas árvores. Joadson
Cirino Gomes viveu seus 16 anos todos ali, com a
diferença de que, recentemente, a família conseguiu
trocar a casa de taipa por uma de alvenaria, onde moram a mãe, o padrasto e um irmão.
Para ir ao mercado, ao ponto de ônibus ou ao
posto de saúde, Joadson precisa caminhar uma hora
numa estrada de terra. “Às vezes, eu pego aqueles
carrinhos de feira e venho de lá da pista até aqui
carregando compras. É complicado, por não existir
acesso a nada”, diz.
O transporte escolar gratuito é novidade para
eles. Até bem pouco tempo atrás, as crianças precisavam andar a longa estrada de terra até a escola.
Após sucessivos casos de violência sexual contra
meninas e mulheres no caminho, a comunidade se
uniu para reivindicar a proteção de seus filhos.
Apesar de sempre ter vivido nessas condições, foi só em 2015 que Joadson compreendeu a
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gravidade dos problemas que o cercam, passou a conhecer seus direitos e entender o que é preciso fazer
para melhorar sua vida. Esse despertar veio quando
o adolescente participou das atividades da Plataforma dos Centros Urbanos. Ao ter informações para
cobrar seus direitos, ele também quis multiplicar seu
aprendizado.
Com tudo que viveu e aprendeu nos últimos
tempos, Joadson se diz mais fortalecido. Para ele,
a PCU permitiu que ele criasse um muro. Mas um
muro diferente daquele que o impede de ver o mar.
Um muro de proteção, construído em etapas. “Primeiro, o fim da minha timidez. Segundo, os conhecimentos que ganhei. Em terceiro, o saber agir. E, por
último, passar o que eu aprendi para outras pessoas.
Cada vez subindo mais e oferecendo a chance de outras pessoas construírem esse muro também”.

“Antes eu era acanhado. Não sabia
falar. A PCU me deu a chance de me soltar,
me desprender e me conhecer. Vi que eu
tenho capacidade, que eu posso e que eu vou
conseguir. Eu ganhei um conhecimento que eu
não tinha. Aprendi o que eu devo fazer, entendi
que jovens precisam de oportunidades. E agora
eu posso oferecer isso para os outros, chamálos para aproveitar essas oportunidades”.
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Assim como Joadson, outras dezenas de meninos e meninas oriundos das regiões mais vulneráveis
de Maceió puderam conhecer seus direitos e se tornar agentes de transformação, incidindo nos debates
políticos e em suas próprias comunidades. Isso foi
possível através das atividades da Rede de Adolescentes por uma Cidade Justa e Sustentável.
Com a rede, 150 garotos e garotas de 13 a 18
anos participaram de 42 encontros de formação, que
promoveram o engajamento e a participação desses
adolescentes em seus próprios bairros. Além disso,
eles receberam formação sobre carreira profissional
e projeto de vida. Participaram, ainda, de um curso
sobre liderança juvenil, no qual construíram um plano
de ação e sustentabilidade da Rede no novo ciclo da
PCU. Os trabalhos foram realizados pelo parceiro técnico do UNICEF em Maceió, o Centro de Educação
Ambiental São Bartolomeu (Ceasb).
A Rede de Adolescentes por uma Cidade Justa e Sustentável promoveu, ainda, ações de consultas entre pares para ouvir a opinião de adolescentes
sobre a situação das escolas e da educação pública.
Nesse processo, foram incluídas meninas que cumprem medidas socioeducativas.

O diagnóstico da situação da educação no
município contou, também, com uma estratégia de
Mapeamento Digital, que utilizou tecnologias como
smartphones, aplicativos de georreferenciamento e
mídias sociais.
Outra ação interessante, promovida pelos adolescentes da Rede, foi uma extensa pesquisa sobre
os riscos e a incidência de doenças transmitidas pelo
mosquito Aedes aegypti, especialmente do vírus da
zika. A partir das entrevistas, foi gerado um plano de
ação apresentado ao município para tomada de decisões em saúde na gestão que se iniciou em 2017.

Impacto da Rede de Adolescentes

150 participantes da Rede de Adolescentes
180 adolescentes ouvidos durante consultas
entre pares
1440 pessoas questionadas consultadas sobre
vírus da zika

20 crianças participantes do mapeamento digital

UNICEF/BRZ/Danielle Pereira

Crédito UNICEF/BRZ/DaniellePereira

Adolescentes em rede
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| MANAUS REGIONALIZADA

UNICEF/BRZ/Danielle Pereira

EM MANAUS, OLHAR APURADO
CRIA NOVA CULTURA DE GESTÃO
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Em Jorge Teixeira, devido à proximidade do bairro com os igarapés, os alagamentos são constantes.
Porém, esse está longe de ser o principal problema
enfrentado por seus moradores. O local é formado
por outros sub-bairros e se configura como um dos
distritos mais populosos da capital amazonense.
Jorge Teixeira surgiu a partir de ocupações irregulares e, com o tempo, esta forma de habitação
desordenada gerou o que é conhecido como bolsões
de vulnerabilidade, expondo alarmantes violações de
direitos.
Por esse motivo, a região foi escolhida - dentro
de um universo de 63 bairros - para acolher o projeto
piloto da Plataforma dos Centros Urbanos na capital
amazonense. Além de Jorge Teixeira, o bairro de Santa Etelvina também integrou a PCU por conta dos graves problemas sociais, da precariedade dos serviços
e da pressão econômica, inerentes a uma região que
abriga vasto programa de habitação popular.
A adesão de Manaus à PCU trouxe estímulo à
gestão local, que passou a diagnosticar os problemas
dos bairros e a regionalizar as ações e políticas implementadas por meio da visualização de indicadores e
da participação da sociedade.
Além disso, com apoio do UNICEF, os técnicos
do município foram capacitados para melhor compreender a necessidade de planejar suas ações a partir
da regionalização dos indicadores.
Com a coleta e o monitoramento dos indicadores, diversas secretarias passaram a conversar entre si
para levantar os dados, promovendo uma maior integração entre as principais áreas que implementam políticas de impacto na vida de crianças e adolescentes.
Algumas secretarias criaram gerências específicas para dar conta da coleta de indicadores, que alavancou a cultura de partilhar informações para melhorar o serviço. A Secretaria de Educação, por exemplo,
criou uma comissão dentro da Câmara Municipal para
incidir na elaboração de projetos de lei que pudessem
gerar melhorias.
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Manaus reduz morte
de adolescentes por
causas externas
No momento de diálogo entre o poder público e a sociedade, os moradores de Jorge Teixeira e
Santa Etelvina puderam conhecer melhor a realidade
em que estão inseridos a partir da apresentação dos
indicadores. Mas a dinâmica da PCU em Manaus foi
marcada por demandas da população e ações de governo muito pontuais.
Nos dois fóruns territoriais, uma temática comum chamou a atenção: os altos índices de acidentes
no trânsito, que acarretavam no aumento de óbitos de
adolescentes. A partir das demandas apontadas pelas
comunidades, a Secretaria de Saúde, que responde
por um núcleo de mortes por causas externas, teceu
uma rede e firmou parceria com a Secretaria Municipal de Trânsito para montar um plano de ação. Esse
plano incluía a capacitação de condutores, a promoção de campanhas de conscientização, a realização de
atividades de sensibilização, palestras e oficinas em
escolas e nas comunidades. Para alcançar os resultados esperados pelas ações, foi criado o Comitê Intersetorial do Programa Vida no Trânsito, que congregava
16 instituições na construção do Plano Intersetorial de
Segurança Viária de Manaus.
Os esforços conjuntos a partir dessa demanda específica da sociedade puderam ser sentidos no
desempenho do indicador, que monitora a taxa de
mortes de adolescentes de 10 a 19 anos por conta
de acidentes ou suicídio. Ao comparar os dados de
2012 com os de 2015, Manaus registrou uma redução
de 156 ocorrências no período monitorado. Todas as
regiões de Manaus tiveram um desempenho positivo nesse indicador. Além disso, conseguiu reduzir as
desigualdades entre os territórios, o que é ainda mais
relevante para o resultado obtido.
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Taxa de mortes por outras causas externas entre adolescentes de 10 a 19 anos

66,9

22,4

FONTE: SMS/IBGE

2 0 1 5

2 0 1 2

Desempenho do Indicador no Município – 2015 (para cada 100 mil)
Região com pior
desempenho

29,5

Média do
município

22,4

Região com melhor
desempenho

10,8

2 0 1 5

Esse indicador teve desempenho considerado positivo, pois cumpriu os três critérios de
aferição estabelecidos pela Plataforma dos Centros Urbanos.
A comparação entre os dados coletados no início e no final da PCU indicou que o município:
■■ melhorou a média do indicador na cidade;
■■ reduziu a distância entre as unidades territoriais com o pior e melhor índice;
■■ melhorou o indicador em pelo menos metade das unidades territoriais abaixo da mediana.

Ao final desse ciclo da PCU, Manaus também celebrou uma série de parcerias estimuladas pelo desejo
de reduzir as desigualdades que afetam os meninos e
meninas mais vulneráveis da capital amazonense.
Instalação de um grupo de trabalho permanente
entre as quatro secretarias municiais que implementaram a PCU. Os técnicos das Secretarias de
Saúde, da Educação, da Mulher, da Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Esporte e Lazer
comprometeram-se a dar seguimento e reforço às
demandas que surgiram durante a experiência da
PCU na cidade.
 Compromisso da prefeitura em aderir ao Viva Melhor Sabendo Jovem. Em Manaus, o projeto foi desenvolvido pelo UNICEF em parceria com a ONG
Rede Amizade e Solidariedade (RAS) e com a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Fundação
de Medicina Tropical. Até o final de 2016, o projeto
de prevenção ao HIV realizou 544 testagens e alcançou um total de 656 pessoas. Seis casos de HIV
positivo foram identificados, encaminhados para as
unidades de saúde e acompanhados no tratamento.
A partir do protagonismo dos adolescentes e dos
jovens participantes do Viva Melhor Sabendo Jovem, o Estado do Amazonas lançou um aplicativo
para celular, que informa sobre prevenção, unidades
de tratamento e tira dúvidas de forma lúdica, com
jogos, quizz e links para canais de Youtubers.
Construção do Plano Municipal Decenal de Medida Socioeducativa e implementação de Complexo
Socioeducacional, composto por um Centro de
Referência Especializado de Assistência Social
(CREA), por um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e pela Creche Municipal Maria
Luiza da Conceição Silva. A estrutura fica localizada
no bairro Jorge Teixeira e faz parte do Programa de
Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus (Prourbis).
Construção do Plano Municipal da Primeira Infância Manauara.

“Temos propostas que não custam dinheiro ou custam pouquíssimo
dinheiro. Temos outras para as quais será necessário estabelecer prazos
para execução. Mas, tenho a certeza de que temos agora nas mãos uma
bússola para nos orientarmos. O UNICEF fez um trabalho bem feito e
sempre construtivo”. Arthur Virgílio Neto – prefeito de Manaus.
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Conquistas

Redução das mortes de crianças e adolescentes por causas externas
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HISTÓRIA DE VIDA

Formação para a vida
As atividades exploravam temáticas como zika,
direitos da infância, direitos sexuais e reprodutivos,
exploração sexual, violência e participação política;
sempre de forma lúdica e educativa, já que as formações atingiram, especialmente, crianças na faixa etária dos 11 aos 13 anos.
Por isso, as atividades da PCU tiveram grande
impacto na formação individual dos meninos e meninas e repercutiram nas comunidades, quando as crianças compartilhavam o que aprendiam com os demais.

Crédito UNICEF/BRZ/DaniellePereira

Ao longo da implementação da PCU em Manaus, os adolescentes tiveram uma participação diferenciada, mostrando vontade de agir e de terem suas
demandas levadas em consideração. Eles passaram a
conhecer melhor os problemas de suas comunidades,
seus direitos e os papéis dos atores que garantem o
bem-estar de crianças e de adolescentes como eles.
Na capital amazonense, a formação dos meninos e meninas de Jorge Teixeira e Santa Etelvina
coube à ONG parceira Oficina Escola de Lutheria
da Amazônia (OELA) que, ao longo de 2015 e 2016,
desenvolveu oficinas, capacitações, campanhas,
projetos de comunicação e eventos voltados para o
fortalecimento da cidadania, protagonismo juvenil e
fortalecimento de meninos e meninas oriundos dos
dois territórios prioritários.
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Durante um ano, toda semana, Marvin se juntava a um grupo de adolescentes para conversar sobre a realidade de Jorge Teixeira. Nesse tempo, ele
passou a perceber a gravidade dos problemas do
bairro onde mora, como a prostituição, os delitos e
o tráfico de drogas que ocorrem na rua da escola. O
garoto também compreendeu o impacto da gravidez
na adolescência e a força da influência negativa que
muitos de seus antigos colegas podiam ter; ou o que
seu mau comportamento podia gerar.
Além do aprendizado extraído das rodas de conversa, Marvin participava de atividades lúdicas, como
aulas de dança e jogos de queimado. Era um tempo
para reflexão, para diversão e para fazer amigos.

Crédito UNICEF/BRZ/DaniellePereira

Quando não está na escola, é em casa que
Marvin Oliveira da Silva passa grande parte do dia
escutando baladas românticas e navegando nas redes sociais. O futebol, que o garoto tanto ama, só às
quintas, na área livre, ao lado da igreja.
“Meu pai não me deixa sair muito porque ele
tem medo que eu me perca no caminho das drogas.
Ele tem medo de eu fazer amizades erradas. Por
isso, que eu não sou muito de sair”, diz.
Por conta do tráfico, Marvin se afastou de colegas “que foram se corrompendo” e perdeu amigos de infância assassinados. Hoje, ele afirma com
convicção que seu caminho é o do bem. Mas nem
sempre foi assim. Até bem pouco tempo atrás, a
principal diversão de Marvin era aprontar na escola.
Bagunçava, desobedecia ao professor e tirava notas
baixas. Em casa, ele também não se comportava.
Não ajudava nas tarefas domésticas e era malcriado.
No começo de 2016, estimulado por um colega de classe, Marvin participou de uma palestra
sobre a Plataforma dos Centros Urbanos. Tinha ido
apenas para matar aula. Mas foi fisgado pelas discussões do grupo e decidiu fazer parte da iniciativa.

“Eu melhorei muito em casa e minhas
notas melhoraram. A PCU significou
uma mudança de vida. Com ela, eu mudei e aprendi a fazer as coisas certas”.
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| RIO DE JANEIRO AGREGADO

UNICEF/BRZ/Sabrina Mesquita

NO RIO, PLANEJAMENTO
CONJUNTO REFORÇA MODO
DE FAZER POLÍTICA PÚBLICA
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Em 2014 e 2016, os olhos do mundo se voltariam à “cidade maravilhosa”, pois, naqueles anos, ela
seria palco de duas das maiores competições esportivas do planeta. Enquanto o resto do Brasil celebrava
esse fato inédito, os cariocas lidavam com os impactos dos megaeventos na rotina diária.
Exploração sexual, repressão policial e violência
em ações de desocupação de áreas e imóveis eram
alguns dos legados negativos que a Copa do Mundo e
as Olimpíadas poderiam deixar, especialmente, para
crianças e adolescentes de baixa renda.
O racismo e a violência contra a população negra da periferia, refletidos em situações como essas,
foram as principais denúncias trazidas pelos adolescentes participantes da Plataforma dos Centros Urbanos na cidade do Rio de Janeiro.
Os relatos desses meninos e meninas foram ligados às estatísticas locais para fomentar os debates
e indicaram a necessidade urgente de se trabalhar a
questão do homicídio de crianças e de adolescentes.
Tanto na fala dos adolescentes da PCU, quanto no desempenho dos indicadores, e até nos programas de
TV, o tema era recorrente e mostrava que, no Rio, a
violência contra a infância e adolescência tem endereço certo para acontecer. Ela está mais concentrada
nas regiões periféricas.
No município, de cada 100 mil jovens entre 10
e 19 anos de idade, cerca de 25 foram assassinados
em 2015. A situação se agrava quando comparamos a
região com o melhor e pior desempenho nesse indicador: a amplitude, nesse caso, atinge 50%.
A coleta e o monitoramento dos 10 indicadores
sociais propostos pela PCU mostraram que os locais
mais desafiadores ao desenvolvimento de crianças e
adolescentes na cidade são: Vila Kennedy, Vila Aliança, Acari e Madureira. Para pensar formas de enfrentar as desigualdades e garantir os direitos de meninos
e meninas nesses territórios, sobretudo em face dos

P AR A C AD A C R I A N Ç A, T O DO S OS DI R EI T O S G AR AN T I DOS N AS G R AN DES C I D A DES

megaeventos, a gestão municipal constituiu comissões com os profissionais do município das áreas de
assistência social, saúde, educação, cultura e esporte.
As comissões se reuniam mensalmente para planejar ações nessas localidades voltadas para a melhora
tanto dos indicadores, quanto dos serviços prestados
nos territórios.
O Comitê Gestor da PCU - composto por representantes das Secretarias de Educação, Saúde e
Assistência Social no nível central, e coordenado pelo
articulador municipal - organizou comissões locais para
pensar estratégias de alinhar a gestão municipal dentro
dos territórios, de maneira intersetorial, com enfoque
nos direitos da infância e da adolescência. Os trabalhos contaram com o apoio do Centro de Promoção da
Saúde (CEDAPS), parceiro técnico do UNICEF no Rio.
O CEDAPS trouxe ferramentas de comunicação, planejamento conjunto entre as secretarias e construção
coletiva para essas comissões, capacitando os grupos.
Além disso, entre os anos de 2014 e 2016, mais
de 700 pessoas participaram dos fóruns locais da PCU.
Representantes do poder público, lideranças comunitárias, membros das associações de moradores e,
principalmente, os adolescentes que vivem nos territórios, dialogavam em torno de uma agenda comum
para reduzirem as violações dos direitos das crianças
e dos adolescentes. O resultado desses esforços foi a
criação de uma rede de serviços mais bem articulada e
aberta à participação social nos locais mais vulneráveis.
Essa intersetorialidade, portanto, foi uma das
maiores contribuições da iniciativa nesse segundo
ciclo da PCU. No Rio de Janeiro, com a continuidade da Plataforma dos Centros Urbanos - que já havia
implementado a iniciativa entre 2008 e 2012 -, a gestão municipal compreendeu a importância do trabalho
conjunto de diversas secretarias como forma de resolver os gargalos no atendimento e garantir a eficácia e
eficiência do serviço público realizado.
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Rio de Janeiro amplia acompanhamento pré-natal
A partir da análise dos indicadores orientados
pela PCU, a prefeitura elencou três iniciativas já existentes na gestão municipal para desenvolver ações
voltadas para a redução das desigualdades. Foram
elas: o Aluno Presente (projeto que busca reduzir a
evasão escolar), o Cartão Família Carioca (programa
de transferência de renda) e o Saúde Presente (com
equipe multidisciplinar na atenção primária).
A PCU acompanhou a implementação ou ampliação dessas iniciativas nos territórios prioritários.
O Aluno Presente, por exemplo, levou para esses locais um serviço especificamente desenvolvido para
adolescentes. A ideia consistiu em um piloto que se
chama Geral Presente na Escola, cuja estratégia tinha
como foco a atenção especial para os alunos fora da
escola, a busca ativa e o fortalecimento do grêmio
como forma de manter os estudantes nas instituições
de ensino. A ação foi realizada em 20 escolas na 8ª

Coordenadoria Regional de Educação (CRE) por ser
região prioritária da PCU.
Já com o Saúde Presente, a gestão municipal
avançou em estratégias de saúde da família. Esses esforços tiveram impacto no aumento de ofertas desse
serviço e ampliação do atendimento. No que se refere
aos indicadores monitorados pela PCU, o município
do Rio de Janeiro apresentou melhora no percentual
de gestantes de crianças nascidas vivas, que fizeram
pelo menos sete consultas de pré-natal.
Houve um aumento significativo no indicador
no período analisado (2012-2015), alcançando, assim,
uma taxa de 74,1% de gestantes atendidas, e cumprindo plenamente a meta estabelecida.
Esse resultado positivo foi observado em todos os distritos do Rio de Janeiro, o que torna o desempenho do município nesse indicador ainda mais
consistente.

Consolidação do
planejamento conjunto
Entre 2013 e 2016, a PCU estimulou a inserção
dos adolescentes e dos jovens oriundos dos territórios prioritários nos espaços de articulação política.
Já a gestão municipal se mostrou aberta ao diálogo e
reforçou a forma de fazer política pública com base no
trabalho conjunto entre as secretarias. Como resultado, o Rio de Janeiro viu esse empenho refletido nas
seguintes ações concretas:
Construção de protocolo para atuação, que consolida a prática do planejamento conjunto entre as
secretarias, para execução de políticas públicas
que tenham como foco a redução das desigualdades e a garantia dos direitos das crianças e dos
adolescentes no município do Rio de Janeiro.

Planejamento

do Comitê de Atuação Intersetorial,
sugerido pelo Protocolo para consolidar os comitês da PCU. Os grupos têm como objetivo efetivar
os serviços e as políticas públicas - tanto em nível
central, quanto territorial - voltados à redução das
desigualdades e à garantia dos direitos da infância
nos territórios.
Criação de um Conselho da Juventude, que insere
os adolescentes em espaços de tomada de decisão e promove a representação. Dos 100 jovens
que integram o Conselho, 10 foram adolescentes
da PCU.

Ampliação do acompanhamento pré-natal
Acompanhamento pré-natal

74,1

67,9

FONTE: SMS

2 0 1 5

2 0 1 2

Desempenho do Indicador no Município – 2015

Região com pior
desempenho

66,9

Média do
município

74,1

Região com melhor
desempenho

83,9

2 0 1 5
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UNICEF/BRZ/JoãoRipper

Esse indicador teve desempenho considerado positivo, pois cumpriu os três critérios de
aferição estabelecidos pela Plataforma dos Centros Urbanos.
A comparação entre os dados coletados no início e no final da PCU indicou que o município:
■■ melhorou a média do indicador na cidade;
■■ reduziu a distância entre as unidades territoriais com o pior e melhor índice;
■■ melhorou o indicador em pelo menos metade das unidades territoriais abaixo da mediana.
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HISTÓRIA DE VIDA
“Tento passar tudo o que aprendo e fico muito orgulhosa quando inspiro
outras meninas. Não é comum amigos da minha idade circularem assim na
cidade, conhecerem essas experiências, terem acesso às informações. Mas
vejo isso apenas como um empurrãozinho. Não posso impor um projeto de
vida. As pessoas precisam estar mais abertas, ter mais curiosidade, achar o
caminho delas por elas mesmas. É isso que tento passar: deem uma chance a
suas próprias ideias.” Emanoela Tomaz

Emanoela Tomaz, a Manu, vive em um Rio de
Janeiro que poucos conhecem. Ela mora na Vila Kennedy, comunidade localizada à beira da Avenida Brasil,
na Zona Oeste da capital fluminense. Para chegar ao
centro da “cidade maravilhosa”, a jovem precisa encarar duas horas de transporte público, peregrinando
por vans, ônibus e metrô.
Isso quando é possível sair: “Vila Kennedy com
toque de recolher… Alô, morador, pare sua vida novamente”, alerta Manu, nas redes sociais, sobre mais
um dos frequentes confrontos e tiroteios entre facções criminosas da região.
“A falta de segurança me impede de fazer as
coisas. Muita gente não consegue ir trabalhar. Nunca deixamos a casa sozinha, por exemplo. Para mim,
aquele movimento de gente indo trabalhar e estudar
é superação a cada dia”.
Na Vila Kennedy, Manu vive com a mãe na antiga casa dos avós, que se mudaram para a região no
fim da década de 70. O bairro nasceu como um conjunto habitacional em 1964, com a inauguração de 5
mil moradias, que receberam pessoas retiradas de favelas das áreas mais centrais e valorizadas da cidade.
Hoje, com 19 anos, Manu já concluiu o Ensino
Médio, trabalha como jovem aprendiz e tem um papel
importante no orçamento da casa. E, de um tempo
para cá, ela incorporou à sua rotina o vai-e-vem pelo
Rio de Janeiro. A primeira visita de Manu ao centro da
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cidade foi em junho de 2014, para ir a uma palestra
de emprego. Em 2015, quando pensava em desistir
dos estudos, começou a participar de um projeto social do Centro Integrado de Estudos e Programas de
Desenvolvimento Sustentável (CIEDS), organização
local parceira do UNICEF na implementação da Plataforma dos Centros Urbanos.
Como parte desse projeto, a moça participou
de um fórum de adolescentes e frequentava mensalmente encontros de jovens, nos quais se discutiam os desafios enfrentados por crianças e adolescentes na cidade. Ela também passou a se engajar
em uma série de outros projetos e atividades, nos
mais diversos lugares do Rio de Janeiro.
Manu costumava falar pouco nos encontros;
ela se acha tímida. No entanto, o aprendizado que a
jovem vem experimentando tem causado uma revolução interna. E foi andando pelo Rio de Janeiro que
Emanoela se descobriu sonhadora, feminista, negra
e politizada.
Agora ela expõe melhor suas impressões
com palavras, dando voz aos pensamentos, em textos compartilhados em redes sociais.
Para além da internet, todo o aprendizado que
Manu constrói circulando pela cidade é compartilhado também com outros jovens do local onde ela
vive, especialmente meninas negras, em eventos e
visitas a escolas.
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No Rio de Janeiro, a Plataforma dos Centros
Urbanos reuniu mais de dez redes, coletivos e projetos relacionados à juventude. Com o apoio da ONG
CIEDS, parceiro técnico do UNICEF, meninos e meninas foram mobilizados e receberam capacitações
que fortaleceram a inserção deles nos espaços formais de construção de políticas públicas. Entre 2013
e 2016, os adolescentes da PCU participaram de
conferências em nível municipal, estadual e federal.
Também estiveram PRESENTES nos encontros de
elaboração do Plano Municipal de Juventude e do
Conselho da Juventude.
Nesse período, uma vez por mês, cerca de 20
adolescentes se encontravam para desenvolver as
atividades do Comitê de Jovens da PCU e para promover a reflexão e construção de pensamento crítico
em relação à cidade. Foram eles que fortaleceram os
fóruns territoriais incitando os debates e levando as
propostas para outras esferas da gestão pública. Todas
as propostas construídas nesse processo foram encaminhadas à Conferência Municipal e serviram de base
para a elaboração do Plano Municipal de Juventude.
Utilizando a metodologia da PCU, os adolescentes do Comitê organizaram três fóruns territoriais
de jovens em Manguinhos, Vila Kennedy e Rocinha,
onde discutiram, com a presença de representantes
do poder público, temas como segurança, saúde, cultura, educação, esporte, lazer e mobilidade. As propostas de cada fórum foram sistematizadas por eles
e, em conjunto com a gestão municipal, buscou-se
programas e iniciativas já existentes que pudessem
atender às demandas.
Além dessa tarefa, os adolescentes da PCU faziam parte de redes e coletivos e se tornaram multiplicadores nos espaços onde atuam, amplificando o impacto do trabalho em prol da infância e da adolescência.
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UNICEF/BRZ/Manuela Cavadas

UNICEF/BRZ/SabrinaMesquita

Incidência política
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| SALVADOR REJUVENESCIDA

UNICEF/BRZ/Danielle Pereira

NA CAPITAL BAIANA, ADOLESCENTES
ERGUEM SUAS VOZES POR UMA
CIDADE MENOS DESIGUAL
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“Voz poderosa como nenhuma outra. Porque é
uma voz que chama para lutar por todos, pelo destino
de todos, sem exceção. Voz poderosa como nenhuma
outra. Voz que atravessa a cidade e vem de todos os lados. Voz que traz com ela uma festa, que faz o inverno
acabar lá fora e ser a primavera. A primavera da luta”.
Essa “voz poderosa” vem como a salvação do
protagonista de Capitães de Areia. No romance, Jorge
Amado narra a história de um menino marginalizado
que encontra a militância social após uma vida de violações e privações de direitos.
A obra do célebre escritor baiano não possui
qualquer relação com a história que contamos aqui.
Porém, a analogia parece cair como uma luva, já que,
em Salvador, a Plataforma dos Centros Urbanos recebeu o nome de Vozes da Cidade.
Diante da invisibilidade de crianças e adolescentes vulneráveis, o Vozes veio com o intuito de
criar uma identidade única, internalizada e assumida
por todos; assim como os capitães de areia o fizeram
enquanto perambulavam por uma Salvador cuja urbanização peculiar se adaptou ao relevo e a dividiu entre
Cidade Baixa e Cidade Alta.
A formação da cidade indica que ela foi e é moldada por desigualdades que colocam em sério risco
meninos e meninas moradores das regiões mais vulneráveis. Salvador é a terceira capital brasileira com o
maior índice de homicídios de adolescentes, ficando
atrás de Fortaleza e Maceió.
Ali, o número de adolescentes grávidas também é preocupante. A média municipal é alta, de 13%.
A região nobre de Barra-Pituba registrou, em 2015,
uma taxa de 8,6% de crianças nascidas de mães com
idades entre 10 e 19 anos (fonte: SMS Salvador/DVIS/
SUIS/Tabwin/Sinasc, 2015). Já na região de Valéria, no
mesmo ano, quase dois em cada dez bebês nascidos
eram filhos de adolescentes.
Conhecer as desigualdades é essencial para
combatê-la. Ao experimentar a pobreza e a vulnerabilidade, o personagem principal da obra de Jorge Ama-
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do entendeu o que precisava fazer e fez sua voz ser
ouvida. Em Salvador, a PCU seguiu a mesma lógica.
O Vozes da Cidade nasceu de um amplo processo de escuta de crianças e de adolescentes, moradores das dez regiões de Salvador, e da construção
de um canal de diálogo desses meninos e meninas
com o poder público. Assim, de um lado, houve a
compreensão, por parte dos gestores municipais, da
importância de se inserir os adolescentes nos debates que visam à proteção e à garantia de direitos. Por
outro lado, os adolescentes se mostraram mais encorajados a participar ativamente nos espaços formais e
informais de tomada de decisão.
Por isso, o Vozes da Cidade buscou fortalecer
o lugar de fala dos adolescentes durante todo o percurso incorporando sua participação no processo de
planejamento e na execução das ações na cidade. A
iniciativa priorizou a mobilização e as escutas de crianças e adolescentes, além de dar atenção especial aos
gestores em nível local que lidam diretamente com
serviços ligados à garantia de direitos da infância e
adolescência.
De 2013 a 2016, a ONG AVANTE – Educação e
Mobilização Social – , parceira técnica do UNICEF, mapeou 197 coletivos e redes de adolescentes em toda
Salvador, analisou o perfil desses coletivos e conduziu
uma escuta qualificada de 99 deles. Além desse processo, 645 adolescentes receberam formações sobre
direitos, cidadania, competências para a vida e passaram a participar ativamente dos debates públicos
levantando questões e apresentando propostas de
políticas a partir dos indicadores de suas comunidades; seja por meio da multiplicação de seus conhecimentos ou durante os fóruns territoriais.
As centenas de propostas dos adolescentes e
das crianças, resultantes dessa metodologia de consulta e formação, foram apresentadas e discutidas
nos fóruns municipal e territoriais, organizados pela
gestão municipal em todas as 10 unidades administrativas da cidade.
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A implementação da iniciativa em Salvador ficou a cargo das secretarias de Educação, Saúde e
Assistência Social, e seu acompanhamento, pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança. Ao final
desse ciclo, o Vozes da Cidade mostrou a importância
da comunicação direta entre gestor público e sociedade, que escuta as demandas dos cidadãos e traz
melhoria para a vida dos moradores das regiões mais
vulneráveis das grandes cidades.

Salvador melhora qualidade do ensino
Educação foi um dos principais eixos da gestão
pública no período de implementação do Vozes da Cidade e, ao final desse ciclo, os indicadores que monitoravam esta área mostraram uma evolução.
Com o foco em melhorar o acesso à educação,
à estrutura das escolas e à qualidade do ensino, a
gestão municipal criou uma série de ações e de programas, como o Combinado, que reúne 112 ações de
melhoria da rede pública de ensino.
Como resultado desse esforço, Salvador aumentou o número de crianças matriculadas e reduziu
a distorção idade-ano. Mas o destaque foi o desempe-

nho no indicador que fornece a proporção das escolas
públicas que atingiram ou ultrapassaram a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
Quase 20% das escolas da rede pública atingiram a
meta na capital baiana. Os piores territórios foram os
que apresentaram a melhor evolução do indicador.
Houve também avanço em relação a esse indicador
no município, no ano de 2015, em relação ao registro
anterior. E essa conquista foi fruto da compreensão
da prefeitura de que, ao melhorar o bem-estar do aluno na escola, a grade curricular e a qualificação dos
professores, melhora-se o nível da educação básica.

Ampliação do número de escolas públicas que alcançaram a meta do IDEB
Meta do IDEB

67,20

46,50

FONTE: Inep 2015

2 0 1 5

2 0 1 2

Desempenho do Indicador no Município – 2015

Região com pior
desempenho

57,1

Média do
município

67,2

Região com melhor
desempenho

82,7

2 0 1 5
Esse indicador teve desempenho considerado positivo, pois cumpriu os três critérios de
aferição estabelecidos pela Plataforma dos Centros Urbanos.
A comparação entre os dados coletados no início e no final da PCU indicou que o município:
■■ melhorou a média do indicador na cidade;
■■ reduziu a distância entre as unidades territoriais com o pior e melhor índice;
■■ melhorou o indicador em pelo menos metade das unidades territoriais abaixo da mediana.
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Conquistas
Além do bom desempenho nos indicadores de
educação, ao final desse primeiro ciclo da PCU, Salvador celebrou também a consolidação dos esforços
para reduzir as desigualdades que afetam os meninos
e meninas mais vulneráveis da capital baiana:
Elaboração do Plano Decenal com base nas propostas dos coletivos de adolescentes e crianças.
Os Cadernos Vozes dos Adolescentes, Vozes das
Criança e Vozes dos Atores do Sistema de Garantia
dos Direitos foram entregues ao prefeito no fórum
municipal no final do ciclo, em 2016, e subsidiaram
a elaboração desse plano de políticas públicas da
nova gestão municipal.
Sinalização da criação de um plano de redução das
desigualdades na nova gestão municipal. O plano
de governo do prefeito reeleito inclui a proposta
de elaboração, em parceria com a UNICEF, do Plano Municipal de Redução das Desigualdades de
Crianças e Adolescentes, com o monitoramento
de 10 indicadores das áreas de educação, saúde e
assistência social e a participação cidadã de crianças e de adolescentes.
 Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, um instrumento jurídico-financeiro ligado ao Conselho de Direitos que recebe recursos privados para financiamento de projetos
voltados para a área. A partir do que as crianças, adolescentes e os indicadores apontaram como prioridade, foi proposta uma revisão no desenho dos financiamentos de projetos que são feitos pelo fundo.
Mapeamento quantitativo dos coletivos e redes de
adolescentes e jovens da cidade voltados para a
promoção dos direitos da infância e da adolescência. Além de melhorar o conhecimento sobre esses grupos, o processo de escuta contribuiu com
o fortalecimento desses grupos.
 Criação de Secretaria Municipal de Políticas para
Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) na nova gestão municipal, responsável por pautar as ações em
torno das propostas indicadas no Vozes da Cidade.
Elaboração de mais oito indicadores, que cruzavam
os dados de crianças deficientes com o acesso a
benefícios e à matrícula na escola a partir da coleta
de dados do BPC. Isso permitiu ter um olhar mais
claro sobre as crianças com deficiência, por exemplo: entender o tipo de deficiência por idade, saber
a localização dessas crianças, verificar se estão na
escola e se recebem atendimento adequado, entre
outros. Como resultado, houve um aprimoramento
da busca ativa de algumas crianças, que poderiam
receber benefícios ou estar nas escolas regulares.
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 Configuração

de um espaço pioneiro em Salvador,
estreado pelo Primeiro Fórum Municipal Vozes da
Cidade, um importante canal de comunicação e
escuta entre o poder público e os adolescentes,
aberto para o diálogo entre o prefeito municipal, os
meninos e meninas, que apontaram os principais
problemas da cidade e propostas de solução, sob o
seu ponto de vista.

UNICEF/BRZ/FredBorba

O resultado final desse processo de debates
e consultas - que também incluiu a participação desses meninos e meninas na IX Conferência Municipal
da Criança, em 2015 - foi a consolidação de um plano
para a próxima gestão, que reflete o esforço por uma
política efetivamente integrada e menos desigual para
a infância e a adolescência em Salvador.
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caminho da escola. A poesia me ajuda a lutar pelos
espaços que são nossos por direito”.
Ao tomar consciência de seus direitos, a
garota passou a combater o racismo por meio da
poesia, e quis compartilhar esse aprendizado com
sua comunidade levando reflexão para as pessoas
em espaços públicos. Com a PCU e a poesia, Bruna
também compartilhou o aprendizado sobre os direitos da população negra com outros adolescentes.
“Entrei em colégios públicos, falei com alunos da
minha idade sobre os direitos. Nunca me imaginei
tendo esse espaço”.
Bruna sente que a cidade já começa a enxergar os bairros mais vulneráveis e espera que Salvador possa acolher cada vez melhor a sua juventude.
Com os aprendizados da PCU, ela planeja continuar
sendo parte dessa transformação. “Essa experiência me formou, me fez crescer, querer pesquisar
mais, conhecer mais e passar adiante todo esse conhecimento”.

Com desenhos e durante as brincadeiras, crianças de Salvador contavam do seu dia-a-dia: “Onde eu
moro tem facções”. “É como um leão brigando com
outro. Ontem mesmo, onde eu moro, teve tiroteio”.
E, ao falar dos problemas, os meninos e as meninas entendiam o que precisava ser feito: “O parque
está enferrujado. O parquinho tem brinquedos quebrados que precisa consertar. E a gente vai mandar
uma carta para a prefeitura vir consertar o parque”. “A
escola tem que ter mais professores; melhorar as aulas; ter mais limpeza; e ter uma merenda melhor”.
Reconhecendo a criança como sujeito de direitos, o Vozes da Cidade incluiu a escuta das crianças
como estratégia para o diagnóstico dos problemas
vividos por elas. Ao todo, foram ouvidas 127 crianças
de 4 a 11 anos.
Já com os adolescentes, os trabalhos foram desenvolvidos em duas frentes. Primeiro houve a seleção
e formação de 30 adolescentes (três por território) - selecionados a partir dos coletivos mapeados - para atuar
junto dos coordenadores territoriais no processo de
mobilização de outros adolescentes e escuta. Depois,
foi realizada a capacitação de mais 645 adolescentes
que não estavam inseridos em coletivos. A ideia era levantar a importância da participação cidadã e promover
a reflexão desses meninos e meninas sobre os problemas de sua região e as possíveis soluções.
Ao final desse processo, os adolescentes compartilharam suas descobertas com a comunidade e
com o poder público no Fórum Municipal. Esse debate deu início à elaboração do Plano Decenal Municipal
de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente.
Ao dar voz aos adolescentes, os debates se
qualificam, e criam-se condições para que os meninos e meninas olhassem para o bairro, para a cidade, e canalizassem seus desejos e suas demandas. A
expectativa é de que essa estratégia de se “investir”
na juventude garanta a sustentabilidade de iniciativas
como o Vozes da Cidade, já que os adolescentes se
capacitam, multiplicam conhecimentos e incidem na
política pública.

UNICEF/BRZ/Vito de la Costa

“Moro em uma comunidade com coisas boas
e ruins, onde me sinto em casa, acolhida, mas com
precariedades, como a violência e a falta de saneamento. É um lugar onde a dificuldade é todo dia.
Quando se nasce na periferia, você tem tudo para dar
errado. É a falta de oportunidades. É o genocídio, que
mata os irmãos pretos. Tenho medo por mim, pelos
meus amigos e pelo meu irmão, que é homem preto.
Mas é necessário enfrentar”.
Bruna Silva é uma adolescente de 16 anos que
mora em Salvador. Ouvir Bruna é sentir toda a sua
energia e firmeza. Nas palavras e no jeito de falar,
a jovem faz poesia todo o tempo, uma poesia dura,
de protesto, que denuncia as violências do seu dia a
dia. Ela mora na Cidade Baixa, no bairro Uruguai, uma
região que surgiu a partir da ocupação de terrenos
alagadiços e que ainda hoje enfrenta sérios desafios.
Apesar das adversidades do local onde “você
tem tudo para dar errado”, Bruna tem buscado “dar
certo”. E, nessa caminhada, reconhece que o apoio de
seus pares foi fundamental para enfrentar os desafios. Ela conta que o envolvimento com as questões
sociais e com a poesia começou aos 12 anos, quando
uma prima a levou para conhecer o Espaço Cultural
Alagados, um local de arte e cultura aberto à comunidade, especialmente às crianças e aos adolescentes.
Dois anos depois, em 2014, Bruna e outros
colegas começaram a fazer parte do grupo de adolescentes da Plataforma dos Centros Urbanos em
Salvador. “Com a Plataforma, passei a entender os
meus direitos e a ver que é nosso dever olhar para
os lugares mais críticos e falar sobre a desigualdade,
sobre as regiões aonde o asfalto não chega, aonde a
iluminação não chega”, conta.
Logo, em 2015, Bruna encontrou sua forma
própria de falar sobre as injustiças. Ela participou de
um encontro do UNICEF em Brasília, onde conheceu adolescentes do grupo recital Ágape, também
da periferia de Salvador. A adolescente foi convidada
a participar do Sarau da Onça, que reúne poetas e
artistas no bairro de Sussuarana. E, assim, Bruna começou a recitar.
“Encontrei na poesia a força para lutar. A poesia me fez enxergar que sou mulher preta, me fez
ter orgulho de mim. Não é normal ver preto limpando
o chão, sendo garçom, ver a mulher preta lavando a
roupa da mulher branca, cozinhando. Não é normal
ser vigiada dentro das lojas, ser parada pela polícia a

UNICEF/BRZ/Arlete Soed

Investimento na juventude
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| SÃO LUÍS FORTALECIDA

UNICEF/BRZ/DaniellePereira

SÃO LUÍS FORTALECE
PLANEJAMENTO AO UNIFORMIZAR
DIVISÃO TERRITORIAL
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Na histórica cidade de São Luís, as ações da
Plataforma dos Centros Urbanos tiveram início em
2014, com o objetivo de melhorar a vida das crianças
e dos adolescentes concentrados na cidade mais populosa do Maranhão.
O primeiro passo foi a instalação de uma comissão intersetorial, formada pelas secretarias da Saúde,
Educação, Assistência, Cultura, Esporte e Lazer, do
Planejamento, Governo e da Fundação da Cidade.
Encabeçada pela Secretaria de Assistência Social, a
comissão realizou um importante papel de articulação
interna, a começar pelos indicadores sociais.
A gestão municipal não tinha a cultura de usar
a análise desagregada de dados de indicadores para
influenciar a construção das políticas públicas. Sem
essa visão unificada da cidade, o município não conseguia planejar integradamente suas ações. Por exemplo: a pasta da Educação dividia a cidade em sete
núcleos educacionais. Já a da Saúde dividia a cidade
em distritos sanitários, que eram áreas diferentes dos
núcleos educacionais. Além disso, o monitoramento
dos indicadores permitiu à prefeitura identificar falhas
nos sistemas de registro na ponta - como grafias diferentes do nome de um mesmo bairro, que alteravam
a análise quantitativa dos dados – e realizar capacitações com seus servidores.
Por isso, a primeira discussão levantada pela
PCU foi a necessidade de se pensar uma divisão territorial uniforme. Assim, os trabalhos foram direcionados para um novo arranjo do município. Com o apoio
do Instituto da Cidade (INCID), e baseando-se na territorialização já utilizada pelo IBGE, ficou definido que
São Luís seria dividida em 30 territórios.
Com essa ideia de uma divisão territorial mais
clara, foi possível ter um Raio-X do município, o que
facilitou a definição e a orientação de políticas, serviços
e projetos. Para aprofundar essa discussão surgiram os
Diálogos da PCU, uma série de debates internos com
técnicos e gestores que atuavam especificamente
com os temas das políticas municipais. Eles funcionavam como pequenos seminários voltados para a análise qualitativa dos indicadores. A proposta funcionou,
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também, como um momento de preparação antes de
estender o debate à comunidade nos fóruns territoriais.
Uma importante contribuição dos diálogos da
PCU ao processo foi a percepção de que toda a zona
rural de São Luís formava territórios com os piores indicadores; assim como várias áreas da cidade, oriundas de ocupações e de bairros criados por programas
habitacionais, mas sem a previsão adequada de equipamentos e serviços públicos. Dessa forma, com um
mapa dos 30 distritos em mãos, a gestão optou por
destacar sete territórios que mereciam atenção especial e, ao longo da PCU, ela realizou ações que buscavam melhorar a vida das crianças e dos adolescentes
moradores dessas áreas mais vulneráveis.
Participação social

1.248 participantes de fóruns
754 adultos
494 adolescentes
Em 2016, já no fim dessa edição da PCU, ocorreu
a segunda rodada de fóruns, que funcionou como uma
prestação de contas da gestão municipal sobre os pontos em que se avançou e sobre os desafios que permaneceram. Os eventos seguiram uma nova configuração
em relação aos primeiros fóruns, sendo realizados, desta vez, não por territórios, mas, por temáticas:
Políticas para a primeira infância – que englobavam os indicadores de mortalidade neonatal,
acompanhamento de pré-natal e de educação
infantil.
Políticas para adolescentes – que discutiam as
questões dos homicídios, mortes por causas
externas e gravidez na adolescência.
Políticas para educação – que tratavam da distorção idade-série, do desempenho no IDEB e
da existência de quadras nas escolas.
As discussões oriundas desses debates mostraram uma perspectiva de futuro, e as demandas da
sociedade servirão de subsídio para o novo Plano Plurianual da cidade.
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Com a análise dos indicadores e a partir da
escuta das comunidades e adolescentes, a gestão
municipal pôde compreender a gravidade de algumas
questões que impactam a vida de crianças e de adolescentes e planejar ações a partir de um rearranjo
dos equipamentos públicos.
Ao identificar uma grande incidência de meninas
de 10 a 19 anos grávidas, a gestão instigou a discussão sobre o tema entre grupos de jovens nos Centros
de Referência e Assistência Social (CRAS), servidores
públicos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), comunidade e adolescentes. Como resultado do diálogo
entre adolescentes e gestores públicos sobre a qualidade do atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, a gestão municipal intensificou a qualificação dos
profissionais de saúde, priorizando as áreas com maior

incidência. O Programa de Saúde do Adolescente também considerou as demandas identificadas ao longo
das discussões da plataforma no seu planejamento.
Ela também aderiu à Semana do Bebê, uma iniciativa do UNICEF, que realizou cerca de 80 atividades
por toda a cidade e que, em 2016, envolveu mais de
500 adolescentes de vários territórios, além de 60 adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Esses meninos e meninas foram sensibilizados
sobre temas relativos à sexualidade, gravidez na adolescência, paternidade responsável e primeira infância.
Esses esforços, que abarcaram diversas áreas - saúde, educação e assistência-, possibilitaram à
gestão municipal mapear o problema, construir ações
e pensar políticas públicas com foco na resolução do
problema. Isso terminou por impactar o indicador.

Redução da taxa de gravidez na adolescência
Redução da taxa de gravidez na adolescência (para cada 100 nascidos)

18,1

17,2

FONTE: Secretaria Municipal de Saúde, 2015
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Desempenho do Indicador no Município – 2015

Região com pior
desempenho

6,5

Média do
município

17,2

Região com melhor
desempenho

25,8

2 0 1 5
Esse indicador teve desempenho considerado positivo, pois cumpriu os três critérios de
aferição estabelecidos pela Plataforma dos Centros Urbanos.
A comparação entre os dados coletados no início e no final da PCU indicou que o município:
■■ melhorou a média do indicador na cidade;
■■ reduziu a distância entre as unidades territoriais com o pior e melhor índice;
■■ melhorou o indicador em pelo menos metade das unidades territoriais abaixo da mediana.
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“Uma das coisas que a PCU nos possibilitou foi entender que política se faz
ouvindo a base. Para que uma política tenha bons resultados, primeiro você
tem de ouvir quem mais precisa dessa política. Isso para entender aquela
problemática e, encima dessa problemática, conseguir construir algo. Eu
acredito que, sem a contribuição da comunidade e dos adolescentes nesse
projeto, nós não teríamos êxito. Parte do princípio de que a comunidade
é que sabe do que precisa. E encima do que ela precisa, o município pode
construir uma política sólida, que vá te dar um retorno”.
Silvanilde Severiano de Carvalho – Coordenadora dos Sistemas de Informação
SIM e SINASC de São Luís

Conquistas
Com o entendimento de que era necessário
olhar para a cidade de forma regionalizada, a PCU contribuiu com a realização de alguns processos importantes, que visam melhorar a vida das crianças e dos
adolescentes mais vulneráveis de São Luís.
Sinalização da elaboração de um novo Plano Plurianual que inclua as demandas identificadas nas
discussões com as comunidades.
Inserção das demandas dos adolescentes e das
comunidades no planejamento das ações da gestão municipal, especialmente no que se refere ao
Programa de Saúde do Adolescente.
Adesão do governo do estado à Plataforma dos
Centros Urbanos, que indicou representantes de
secretarias de Estado para compor a comissão
intersetorial e apoiou a prefeitura com aporte de
recursos e redirecionamento de programas estaduais. Além disso, o estado ficou responsável por
protagonizar um processo de discussão sobre a
redução dos homicídios. Como resultado, o Plano
de Redução da Violência Letal contra Adolescentes e Jovens – pensado no âmbito da PCU - está
institucionalizado como meta dentro do programa
estadual de Segurança Pública, chamado Pacto
pela Paz.
Criação de comitê entre estado e município para
compatibilizar os bancos de dados de diversas fontes (Política Civil, Ministério Público e Secretarias
de Saúde, dentre outros), a fim de facilitar, sobretudo, a construção de políticas de prevenção de
homicídios de jovens.
UNICEF/BRZ/FredBorba

São Luís reduz número de adolescentes grávidas
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Qualificando os debates

adolescentes. A gente percebeu que estava participando de algo no nosso bairro, que estava favorecendo especialmente os adolescentes. A PCU abriu
minha visão. Agora tenho uma visão bem ampla, sei
que posso ajudar não só o meu território, mas a minha cidade”.
Como jovem da PCU, Flávia e seus colegas
percorriam os sete territórios prioritários da PCU em
São Luís realizando palestras para adolescentes do
Ensino Médio sobre gravidez na adolescência, violência, homicídio de jovens e vírus da zika. Com as
crianças de escolas públicas municipais, eles realizavam gincanas e rodas de conversa.
Na PCU, Flávia uniu o desejo de ajudar sua comunidade à sua paixão pelo esporte. Ela lembra com
alegria do dia em que realizaram o torneio “Marcando
Gols em Defesa de Direitos”. A ideia era discutir o direito ao esporte, ao lazer e à cultura de uma forma lúdica.
Numa quadra de futsal improvisada, meninos e meninas de escolas públicas foram instigados a estudar e
pesquisar informações sobre direitos, para enriquecer
os debates. “Eles não focavam só em marcar gols. As
preocupações deles eram a de saber o máximo sobre
as informações para passar aos colegas”, conta.
Ao ver em seu bairro uma maior abertura para
projetos sociais e a partir de sua experiência na PCU,
Flávia começou a repensar o desejo de estudar educação física. Agora, seu coração se divide entre seu
antigo sonho de ser técnica de vôlei e o plano de se
formar em assistência social.
“A PCU significou uma reviravolta na minha vida.
Um lugar de acolhimento no qual a gente podia pautar
nossas ideias, nossos sonhos. E poder compartilhar
isso com outros jovens era melhor ainda. Foi uma porta para a gente querer fazer uma mudança no bairro,
pensar em mudar nosso bairro e nossa vida”, diz.
Mas, independente de sua escolha profissional, a jovem tem certeza de que está no rumo certo
para realizar seu objetivo de vida: “Ser uma pessoa
feliz sem ter medo de viver em seu próprio bairro”.

PL ATA FO R MA D OS C E N TR OS U R B AN O S | R ES UL T ADOS 2 0 1 3 - 2 0 1 6

Diante da nova configuração que surgiu com a
definição dos trinta territórios, veio o desafio de trazer
as comunidades para os debates da PCU seguindo
uma lógica de identificação das pessoas com o local.
Como a ideia de território era novidade - e as pessoas se identificavam como pertencentes a determinado
bairro -, foi necessário um esforço para identificar as associações e lideranças comunitárias e as redes de adolescentes em cada território. Por isso, as mobilizações
locais tiveram formatos diferentes, com lógicas plurais.
Já a presença dos adolescentes nos debates
contou com o reforço dos parceiros técnicos do UNICEF – num primeiro momento, com o Instituto Formação; depois, com a Agência Matraca. Eles capacitaram os jovens sobre direitos, mobilização e controle
social e garantiram a qualidade da participação desse
grupo em processos de escuta e avaliações, nos fóruns e em oficinas.

Os meninos e meninas da PCU marcaram os
fóruns com debates qualificados, conhecimento de
causa e empenho na elaboração de soluções, contribuindo com dados e visões que traziam de suas realidades e de seus pares. Além disso, eles amplificaram
o alcance da PCU ao criarem grupos embrionários nos
territórios, multiplicando o que aprenderam no processo de formação.
Nas escolas e nas comunidades, os adolescentes realizaram oficinas e atividades com crianças e jovens sobre, por exemplo, violência e homicídio, gravidez na adolescência e enfrentamento ao vírus da zika.
Participação dos adolescentes

35 adolescentes participando ativamente da PCU
690 crianças e adolescentes envolvidas
nas atividades nas comunidades

UNICEF/BRZ/JoãoLaet

Áurea Costa

Aos 12 anos, Flávia Cristina da Silva Costa conheceu o vôlei e se apaixonou. Desde então, a garota
participou de vários torneios e passou a alimentar o
desejo de estudar educação física.
“O esporte, para mim, é tudo. É algo que a
gente vê que pode fazer a diferença na vida das crianças, que pode evitar que as pessoas tomem outros
rumos. Tenho uns amigos que entraram na universidade para estudar educação física justamente para
conseguir trazer direitos e oportunidades para os meninos do bairro. A gente sempre está pensando em
fazer alguma coisa para os meninos daqui. E esporte
é uma porta para levar o conhecimento”.
Flávia mora no bairro do Coroadinho com seus
pais e mais três irmãos adolescentes. O local é conhecido como uma das maiores comunidades populares do país e a maior das regiões Norte e Nordeste.
Ali, a violência é um dos maiores desafios enfrentados por seus 54 mil moradores. Em 2013, para
cada 100 mil meninos entre 10 e 19 anos, 71 eram
assassinados.
A jovem conta que os moradores têm medo
de morar ali pela violência, “porque a gente sai de
casa e não tem garantia nenhuma de que vai voltar.
Não tenho segurança em saber que meu irmão, indo
para a quadra jogar, vai voltar para casa”.
Dois de seus irmãos sonham em ser jogadores
de futebol, e o único espaço de lazer que encontram
na região é a quadra de esportes da comunidade,
cercada pela insegurança e pelo tráfico de drogas.
Sempre que seus filhos saem para jogar bola, a mãe
de Flávia confessa o desejo de comprar um terreno
e construir uma quadra do lado de casa, para que os
meninos possam jogar em segurança.
Estimulada pela mãe, Flávia começou a participar das atividades da Plataforma dos Centros Urbanos, em 2015, quando tinha 18 anos. Apesar da
maturidade, a jovem lembra que era calada e não
tinha informações sobre seus direitos. Aos poucos,
ela percebeu que suas opiniões mudavam, que sua
percepção era outra e, acima de tudo, compreendeu
que o conhecimento gera oportunidades. Dessa forma, Flávia diz que passou a se relacionar melhor com
o bairro e com seus moradores.
“Parece que eu estava vendada, e foi tirada
uma venda para que eu visse o tanto de problemas
que eu tinha ao meu redor, e o tanto de soluções que
a gente podia encontrar. A gente passa a ter noção
da importância do controle social, da participação dos
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| SÃO PAULO MONITORADA

NA MAIOR MEGALÓPOLE BRASILEIRA,
USO DE DADOS É ESTRATÉGICO PARA
MELHORAR POLÍTICAS PÚBLICAS

UNICEF/BRZ/DaniellePereira

A concentração populacional da maior megalópole brasileira lança um desafio primordial para o
poder responsável por sua gestão: onde investir em
políticas públicas e como organizar, para que todos
os moradores da cidade tenham acesso aos serviços
fundamentais.
A coleta, o uso e a difusão de dados públicos
já é uma dinâmica recorrente na administração local. Em 2014, a prefeitura lançou o Observatório de
Indicadores da Cidade de São Paulo, um portal que
congrega dados de 280 indicadores, muitos deles regionalizados, com o objetivo de ampliar a participação
e o controle social das políticas implementadas pelo
poder público.
Em sua segunda edição no município, a Plataforma dos Centros Urbanos estimulou o uso, pelo
poder público, dos indicadores para priorizar ações,
projetos e programas orientando o planejamento e o
investimento governamental, voltados para a melhoria
de vida das crianças e dos adolescentes. Nesse ciclo
da PCU, a gestão municipal, inclusive, optou por monitorar 14 indicadores, e não só os 10 estabelecidos
no método de trabalho da iniciativa.
Indicador adicional (por grupos de direitos)
Grupo 4: direito de aprender
Percentual de Escolas da Rede
Municipal com Acessibilidade
Taxa de evasão escolar do ensino
fundamental público
Percentual de escolas da rede municipal
com laboratório de ciências
Percentual de alunos matriculados na rede municipal
de ensino regular e EJA com necessidade especial

O diagnóstico da situação da cidade foi desenhado pelos 14 indicadores e por outras ferramentas
que já norteavam a gestão. Com os dados em mãos,
o município identificou os locais que concentram os
piores indicadores e definiu três distritos prioritários
para a atuação da PCU.
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Para que houvesse uma ação específica voltada para a redução das desigualdades nesses territórios, foi instaurada uma comissão da PCU - ou comitê
territorial -formada por representantes de diversas
secretarias (da esfera local e de serviços – gestores
públicos, agentes de saúde, conselheiros tutelares,
assistentes sociais).
Essa comissão também era composta por representantes da comunidade e da sociedade civil,
ligada aos direitos da infância, e por adolescentes e
jovens. O grupo, que se reunia frequentemente, foi
responsável por organizar os fóruns territoriais, sistematizar um plano de ação para o território e realizar
ações de mobilização social em torno dos temas trabalhados pela PCU. Dessa forma, poder público e sociedade discutiam e elaboravam juntos estratégias, tendo
em mente a organização local e o trabalho conjunto.

“A Plataforma dos Centros Urbanos
sinaliza o jeito certo de fazer política
pública. Só dá para avançar na garantia
de direitos se fizermos juntos. É preciso
que os territórios coloquem claramente
suas demandas. O poder público tem de
ouvir. E o UNICEF ajuda nesse diálogo e
na construção de uma nova realidade”.
Felipe de Paula – secretário Municipal de
Direitos Humanos de São Paulo

Os debates e os planos eram enriquecidos com
a pluralidade das dinâmicas de cada território, já que
as forças políticas e técnicas e a organização local tinham suas particularidades. A atuação em Cidade Tiradentes, por exemplo, foi centrada na saúde. Já no
Grajaú, em educação.
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São Paulo reduz mortalidade neonatal
Após elaborar um diagnóstico da situação da infância e da adolescência na cidade e ouvir as demandas
da população dos territórios mais vulneráveis, a prefeitura de São Paulo se comprometeu a realizar ações pela
melhoria da qualidade de vida das crianças e dos adolescentes, o que demonstra um movimento no sentido de
melhorar os indicadores nas regiões mais desafiadoras.
Um dos principais desempenhos de indicadores observados ao final dessa segunda edição da PCU

na cidade foi a redução da taxa de mortalidade neonatal. O número indica o risco de um bebê morrer antes
de completar 28 dias de vida.
O município de São Paulo diminuiu a mortalidade neonatal de uma forma geral. Além disso, reduziu
a distância entre os territórios com o pior e o melhor
resultados e melhorou o indicador em 10 das 16 unidades territoriais com o pior resultado.

Redução da mortalidade neonatal
Resultado do indicador no município

7,6 7,4

Conquistas

Melhorar a atenção à primeira infância e reduzir
a gravidez na adolescência foram duas demandas salientadas pelo território de Cidade Tiradentes. A região
concentra os maiores índices de meninas de 10 a 19
anos, grávidas, do município.
Durante o ciclo 2013-2016 da PCU, o UNICEF
apoiou os trabalhos oferecendo capacitações aos profissionais de saúde e de educação em direitos sexuais
e reprodutivos, com ênfase na gravidez na adolescência, em todos os territórios prioritários.
Também realizou a Semana do Bebê em Cidade
Tiradentes, uma iniciativa voltada para a primeira infância. Em 2015, foram realizadas cerca de 30 atividades em Unidades Básicas de Saúde, escolas e praças
do território. Mais de 2 mil pessoas se envolveram.
Além disso, os adolescentes participantes da
PCU desenvolveram oficinas sobre sexualidade e
gravidez na adolescência, multiplicando informações
para outros meninos e meninas da mesma faixa etária. Com isso, também eles trabalharam um dos problemas mais graves diagnosticados na cidade: o alto
índice de gravidez na adolescência.
A Semana do Bebê deixou um legado para o
território, que incorporou esse método de trabalho
proposto pelo UNICEF nas Unidades Básicas de Saúde da região.

Nos anos de implementação da PCU em São
Paulo, a população dos territórios prioritários participou ativamente dos espaços formais e informais de
controle social, incidindo politicamente na gestão pública (através de capacitações, eventos, articulações e
participação nas comissões territoriais).

FONTE: SIM/SINASC/CEInfo
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Semana do Bebê

Desempenho do Indicador no Município – 2015

Região com pior
desempenho

6,5

Média do
município

17,2

Região com melhor
desempenho

25,8

Esse indicador teve desempenho considerado positivo, pois cumpriu os três critérios de
aferição estabelecidos pela Plataforma dos Centros Urbanos.
A comparação entre os dados coletados no início e no final da PCU indicou que o município:
■■ melhorou a média do indicador na cidade;
■■ reduziu a distância entre as unidades territoriais com o pior e melhor índice;
■■ melhorou o indicador em pelo menos metade das unidades territoriais abaixo da mediana.
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Participação social

918 participantes de fóruns
448 no Grajaú
332 em Cidade Tiradentes
138 na Brasilândia
Através dos esforços conjuntos, a PCU induziu
alguns processos em São Paulo, com resultados concretos, como:
Criação de três novos Conselhos Tutelares, que alcançam mais de 300 mil crianças e adolescentes
nas regiões prioritárias definidas pela PCU.
Implementação, em Cidade Tiradentes, do programa Juventude Viva, da Secretaria Nacional de Juventude. A iniciativa do governo federal consistia
numa agenda de políticas afirmativas para combater a violência e o racismo. Cidade Tiradentes é um
distrito com as maiores taxas de homicídio de adolescentes e, até então, não possuía programas ou
ações de enfrentamento da violência letal.
Implementação do programa Viva Melhor Sabendo
Jovem, que aposta na testagem para o HIV entre
pares, em ambiente comunitário, como diferencial.
Mais de 800 jovens fizeram o teste, e quase todos que tiveram resultados positivos para o HIV
foram encaminhados para as unidades de saúde e
acompanhados no tratamento. O programa agora
é política pública na cidade.
Aprovação do Plano Municipal de Medidas Socioeducativas, com o objetivo de assegurar a educação
e a reintegração de adolescentes em conflito com
a lei, além de prevenir a violência nas unidades de
internação. O UNICEF ofereceu apoio técnico e
promoveu a participação de adolescentes que colaboraram com a construção do plano.
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Resistir para existir

Toda sexta-feira e sábado à tarde, Moisés Maciel sai da Zona Leste, onde mora com a família, e
segue para o Centro de São Paulo. Lá, no Largo do
Arouche, dentro de uma unidade móvel, ele e outros
jovens realizam exames de HIV nos voluntários, tiram dúvidas e prestam acolhimento.
“No Arouche, existem muitos jovens das estatísticas, que são jovens gays, meninas trans, meninos trans, travestis, profissionais do sexo… Ali é
um hot spot de pessoas da estatística. O Viva Melhor
Sabendo Jovem é um projeto que visa à testagem
entre pares, de jovem para jovem, de pessoas que
falam o mesmo idioma, sem serem técnicos. É um
projeto muito especial para mim, porque a gente
consegue fazer o teste, consegue acolher a pessoa,
passar informações falando o mesmo idioma, de jovem para jovem… E isso é muito bom”.
Aos 18 anos, Moisés recebeu o resultado positivo para o teste de HIV. A notícia o atingiu como um
golpe, mas ele conseguiu se reerguer e encontrou na
atenção à saúde seu principal objetivo de vida. Moisés atua no Viva Melhor Sabendo Jovem, que tem
como objetivo ampliar o acesso de adolescentes e
jovens entre 15 e 24 anos ao teste do HIV. Além das
testagens, a iniciativa tem como prioridades a retenção ao tratamento dos jovens soropositivos e o acesso às informações sobre prevenção.
Essa importante ferramenta de prevenção ao
HIV foi implementada dentro da Plataforma dos Cen-
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tros Urbanos. Em São Paulo, o programa Viva Melhor
Sabendo Jovem ocorreu entre 2015 e 2016 e foi realizado pelo Programa Municipal de DST e Aids da Secretaria Municipal de Saúde, com apoio do UNICEF
e parceria técnica da ONG Viração Educomunicação.
Nesse período, foram realizados 811 testes. Trinta e
duas pessoas foram diagnosticadas com HIV positivo, e 97% delas aceitaram ser encaminhadas para os
serviços de saúde e acompanhadas no tratamento.
Agora o projeto virou política pública na cidade e segue com as atividades no mesmo local.
Para Moisés, as trocas de experiências com
outros jovens — escutá-los e compreendê-los — facilitaram a convivência com o HIV e o fortaleceram.
“Uma coisa é a gente dizer que viver com o
HIV é possível. Outra coisa é a gente receber o diagnóstico positivo e viver com HIV. E a gente está ali,
vendo sempre que isso é possível. Hoje, além de
saber que é possível viver com o HIV, eu sinto que
estou no controle. Eu sinto que estou no comando
da minha vida”.
Agora, com 19 anos, Moisés desenha planos
para o futuro com os dois pés fincados no chão. Em
sua lista de objetivos estão: cursar medicina, aprender francês e italiano (o que ele faz hoje nas horas
vagas por distração), morar fora do Brasil e continuar
ajudando as pessoas.
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A participação dos adolescentes despontou
como uma força política importante no trabalho da
PCU, dando vivacidade à iniciativa na capital paulista.
Os meninos e meninas dos territórios prioritários foram capacitados e formados para exercer
influência. Eles conseguiram realizar ações em suas
comunidades, dialogar com os gestores dos serviços
e da política e colocar suas demandas, a partir de sua
expressão como adolescente e a partir desse trabalho
de formação, que foi realizado pela ONG Viração Educomunicação, parceiro técnico do UNICEF.
Ao longo do segundo ciclo, os adolescentes
discutiram os indicadores por meio de diferentes linguagens comunicativas, produzindo um diversificado
conjunto de materiais de comunicação que abordava
temas relacionados à PCU e aos direitos da infância.
Esses conteúdos de qualidade política e técnica conseguiram mobilizar e engajar outros adolescentes via
redes sociais, atingindo mais de 10 mil pessoas.
Nos fóruns, nas oficinas, em diálogos com o
poder público, em audiências públicas e em campanhas, os adolescentes deixaram claro que é primordial o olhar do poder público à questão dos homicídios
de jovens.
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De acordo com dados da Secretaria Municipal
de Saúde e da Fundação Seade, 257 adolescentes e
jovens de 10 a 19 anos foram assassinados na cidade
em 2012, número que saltou para 364 em 2014. A desigualdade na cidade também se reflete neste indicador:
o número de mortes na Vila Mariana foi igual a zero, enquanto em São Miguel foram 29 homicídios em 2014.
Como resultado de um processo formativo sobre violência e racismo, os adolescentes participantes
da PCU lançaram a campanha Resistir para existir. O
vídeo que conscientiza sobre o risco de meninos negros serem assassinados (disponível no Youtube pelo
link [ https://www.youtube.com/watch?v=WJ-HMy8Tui8 ] foi usado como insumo para debates, reflexões e sensibilização em torno do assunto.
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Lições aprendidas e
próximos passos

Cada vez mais, é preciso pensar em fazer políticas públicas de forma
intersetorial. É preciso apostar nas políticas públicas específicas. E nosso
trabalho vai ser o de qualificar ainda mais essas políticas.

Entrevista com Luciana Phebo

É preciso apostar em
políticas públicas específicas

desigualdades não apenas com números, mas também com as histórias de vida, com o olhar e a voz da
infância e da adolescência.
A análise aprofundada da realidade permitiu interferir diretamente na política pública, por meio da
promoção do diálogo qualificado entre as secretarias
municipais, as populações dos territórios e os próprios
adolescentes. Assim, foi possível ajudar a melhorar
planos municipais, fortalecer capacidades de gestores e promover a participação cada vez mais forte de
meninos e meninas no lugar em que eles vivem e na
cidade como um todo.

Ao encerrar o ciclo 2013-2016, a Plataforma dos
Centros Urbanos conseguiu dar visibilidade às desigualdades que atingem as crianças e os adolescentes
moradores das áreas mais vulneráveis das grandes
cidades. A iniciativa conseguiu fazer isso não apenas
com os números trazidos pelos indicadores de cada
região, mas também com o olhar e a voz da infância e
da adolescência, mediante participação cidadã.
A Plataforma dos CenQual o principal aprendizado
tros Urbanos indicou camique retiramos do olhar cuinhos, costurou diálogos, pauCoordenadora da PCU diz
dadoso para a desigualdade?
tou a agenda da desigualdade
que UNICEF deu visibilidade
Ele ajudou tanto a entennas cidades e promoveu a foràs desigualdades e destaca
der melhor a realidade quanto a
mulação de políticas públicas
importância de olhar
promover a intersetorialidade,
que avançaram na garantia
diferenciado e atuação conjunta
para que os municípios estidos direitos das crianças e dos
entre
diversos
setores.
vessem mais bem preparados
adolescentes das cidades parpara investir de maneira mais
ticipantes. Ela funcionou como
estratégica onde mais se preuma ferramenta para ajudar a
cisava, com vistas a reduzir as desigualdades. Congestão pública a reduzir as desigualdades; um meseguimos ver, dentro de uma mesma prefeitura, uma
canismo simples, porém urgente diante do contexto
grande dificuldade das secretarias de se falarem e de
atual.
atuarem juntas. Com a Plataforma dos Centros UrbaQuem defende essa ideia é a coordenadora da
nos, o UNICEF ajudou a promover essa agenda interPlataforma dos Centros Urbanos, Luciana Phebo. Na
setorial lá na ponta, lá no território, e no nível central,
entrevista a seguir, ela faz um balanço da iniciativa,
dentro da gestão.
apresenta as novidades do terceiro ciclo e mostra a
importância de um outro olhar para as cidades e para
Mesmo com todos os esforços, muitos desafios
a gestão pública:
permanecem, e a redução das desigualdades não
foi possível em vários indicadores. Por quê?
Qual foi a grande conquista do segundo ciclo da
Dentro desse contexto de crise em que vivePlataforma dos Centros Urbanos?
mos, não acredito que apenas uma gestão pública vá
Dar visibilidade às desigualdades intraurbanas
dar conta sozinha de suprir as demandas e qualificar
foi um grande trunfo e uma grande contribuição da
seus serviços e suas políticas. As comunidades têm
PCU para as cidades. Nós pusemos um holofote nas
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de estar muito mais fortalecidas, a responsabilidade
social das empresas e fundações tem de estar focada
nos mais vulneráveis e nos locais que mais necessitam de investimentos. E tudo isso deve acontecer em
conjunto. Tem muita gente com essa intenção, mas,
muitas vezes, não está fazendo junto. Esse impacto
coletivo é o que precisamos fortalecer, essa resistência. Fazer juntos para que, por mais adversa que seja
a conjuntura atual, se consiga impactar em prol dos
mais vulneráveis.
Para os municípios comprometidos com a redução
das desigualdades, quais as suas recomendações?
Minha primeira recomendação é a de que continuem a adotar esse olhar para os territórios. Esse é
um caminho que deve ser seguido. Um outro caminho
é: cada vez mais se pensar em fazer políticas públicas
de forma intersetorial. É fundamental entender que,
quando se pensa na exclusão escolar, não devemos
só pensar na educação, porque isso tem a ver também com desenvolvimento social. A intersetorialidade
é algo que precisamos, cada vez mais, aprender a fazer. É algo complicado, que exige trabalho em equipe,
exige o reconhecimento do outro no meu trabalho e
o reconhecimento de que meu papel não basta por si
só. E isso tem a ver com redes e intersetorialidade.

Outro componente importante para diminuir o
impacto da desigualdade é a participação efetiva daquelas pessoas que foram mais afetadas por essas
desigualdades, porque elas conhecem os mecanismos estratégicos para fazerem chegar até lá as políticas públicas específicas, que devem atender a essa
população.
Não se pode mais pensar que uma política pública, especialmente em centros urbanos, seja suficiente, completamente capaz de atender a diversidade de pessoas que vivem nesses centros. É preciso
apostar nas políticas públicas específicas. E nosso
trabalho vai ser o de qualificar ainda mais essas políticas para essas populações que estão fora do sistema,
apartadas das cidades e que estão excluídas.
O que podemos esperar dos próximos ciclos da
Plataforma dos Centros Urbanos?
Precisamos criar e coordenar instâncias para
que se promova o impacto coletivo. Precisamos
centrar nossos esforços para que vários atores trabalhem lado a lado, para que as pessoas possam se
conhecer, para que essas organizações possam atuar
conjuntamente.

Luciana Phebo, Coordenadora da
Plataforma dos Centros Urbanos
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Anexos
Desempenho dos Indicadores por município
BELÉM

MACEIÓ

Variação do indicador
no município

Indicador

Linha de
Base

Variação da
diferença entre áreas
com melhor e pior
Coleta final
desempenho

Proporção das
áreas com baixo
desempenho que
tiveram melhora

Indicador

Taxa de Mortalidade Neonatal

12,39

10,63

+1,27

75%

Percentual de nascidos vivos de gestantes
com sete e mais consultas de pré-natal

57,72

62,20

-11,08

100%

Taxa de homicídios entre adolescentes de 10 a 19 anos

73,24

67,89

+41,98

50%

Taxa de homicídios entre adolescentes de 10 a 19 anos

Taxa de mortes por outras causas externas
entre adolescentes de 10 a 19 anos

18,10

14,81

-5,86

75%

Percentual de nascidos vivos filhos de mulheres de 10 a 19 anos

18,27

18,77

-3,71

75%

Taxa de distorção idade-série no Ensino
Fundamental público municipal

11,03

7,95

-3,91

100%

Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na educação
infantil pública municipal

37,48

Percentual de escolas da rede pública municipal, que atingiram
ou ultrapassaram a meta do IDEB (anos iniciais e anos finais)

85,23

Percentual de crianças beneficiadas pelo Benefício de Prestação
Continuada (BPC) que estão na escola

30,22

Percentual de escolas públicas municipais do Ensino
Fundamental que possuem quadra esportiva

79,41

40,53
55,17
40,34

85,92

- 15,13
+10,30
-3,53
+10,90

75%
0%
100%
50%

Taxa de Mortalidade Neonatal

Variação da
diferença entre áreas
com melhor e pior
Coleta final
desempenho

Proporção das
áreas com baixo
desempenho que
tiveram melhora

7,84

8,85

-0,13

33%

43,63

56,83

-3,13

100%

136,03

98,23

-27,81

100%

Taxa de mortes por outras causas externas
entre adolescentes de 10 a 19 anos

16,00

17,92

+1,64

67%

Percentual de nascidos vivos filhos de mulheres de 10 a 19 anos

16,53

16,26

-0,90

100%

Taxa de distorção idade-série no Ensino
Fundamental público municipal

34,21

29,43

+0,68

100%

Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na educação
infantil pública municipal

33,65

33,72

+ 0,21

33%

Percentual de escolas da rede pública municipal, que atingiram
ou ultrapassaram a meta do IDEB (anos iniciais e anos finais)

73,05

87,59

+8,30

Percentual de crianças beneficiadas pelo Benefício de Prestação
Continuada (BPC) que estão na escola

23,46

71,31

Percentual de escolas públicas municipais do Ensino
Fundamental que possuem quadra esportiva

46,73

58,99

Percentual de nascidos vivos de gestantes
com sete e mais consultas de pré-natal
Taxa de homicídios entre adolescentes de 10 a 19 anos
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Proporção das
áreas com baixo
desempenho que
tiveram melhora

11,14

11,01

+7,40

50%

Percentual de nascidos vivos de gestantes
com sete e mais consultas de pré-natal

47,65

48,33

+9,69

50%

116,35

79,75

- 43,92

100%

Taxa de mortes por outras causas externas
entre adolescentes de 10 a 19 anos

14,84

11,14

+8,12

100%

Percentual de nascidos vivos filhos de mulheres de 10 a 19 anos

24,01

22,82

+1,99

50%

Taxa de distorção idade-série no Ensino
Fundamental público municipal

45,55

41,32

- 3,21

100%

Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na educação
infantil pública municipal

34,85

29,25

+ 4,64

0%

Percentual de escolas da rede pública municipal, que atingiram
ou ultrapassaram a meta do IDEB (anos iniciais e anos finais)

35,82

48,67

+25,29

50%

Percentual de crianças beneficiadas pelo Benefício de Prestação
Continuada (BPC) que estão na escola

15,08

7,23

-16,70

0%

Percentual de escolas públicas municipais do Ensino
Fundamental que possuem quadra esportiva

34,04

34,04

0,00

0%

MANAUS

Variação do indicador
no município
Linha de
Base

Linha de
Base

Variação da
diferença entre áreas
com melhor e pior
Coleta final
desempenho

Taxa de Mortalidade Neonatal

FORTALEZA

Indicador

Variação do indicador
no município

Indicador

Taxa de Mortalidade Neonatal

Variação do indicador
no município
Linha de
Base

Variação da
diferença entre áreas
com melhor e pior
Coleta final
desempenho

Proporção das
áreas com baixo
desempenho que
tiveram melhora

8,77

8,78

+1,52

33%

Percentual de nascidos vivos de gestantes
com sete e mais consultas de pré-natal

32,48

46,56

+2,19

100%

Taxa de homicídios entre adolescentes de 10 a 19 anos

43,53

44,74

-24,87

67%

Taxa de mortes por outras causas externas
entre adolescentes de 10 a 19 anos

69,93

22,49

-63,54

100%

Percentual de nascidos vivos filhos de mulheres de 10 a 19 anos

23,07

10,84

- 6,90

100%

Taxa de distorção idade-série no Ensino
Fundamental público municipal

33,92

30,02

-2,47

100%

100%

Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na educação
infantil pública municipal

59,28

59,57

- 1,03

100%

- 0,30

100%

Percentual de escolas da rede pública municipal, que atingiram
ou ultrapassaram a meta do IDEB (anos iniciais e anos finais)

44,44

85,11

- 9,22

100%

+2,85

67%

Percentual de crianças beneficiadas pelo Benefício de Prestação
Continuada (BPC) que estão na escola

49,33

59,99

-48,69

100%

Percentual de escolas públicas municipais do Ensino
Fundamental que possuem quadra esportiva

22,76

23,08

+0,00

33%
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RIO DE JANEIRO

SÃO LUÍS

Variação do indicador
no município

Indicador

Linha de
Base

Taxa de Mortalidade Neonatal

Variação da
diferença entre áreas
com melhor e pior
Coleta final
desempenho

Proporção das
áreas com baixo
desempenho que
tiveram melhora

Variação do indicador
no município

Indicador

Linha de
Base

Variação da
diferença entre áreas
com melhor e pior
Coleta final
desempenho

Proporção das
áreas com baixo
desempenho que
tiveram melhora

Taxa de Mortalidade Neonatal

18,23

17,14

+10,5

53%

Percentual de nascidos vivos de gestantes
com sete e mais consultas de pré-natal

39,98

42,11

+30,19

87%

20%

Taxa de homicídios entre adolescentes de 10 a 19 anos

65,06

60,24

-47,80

53%

+12,90

60%

Taxa de mortes por outras causas externas
entre adolescentes de 10 a 19 anos

19,36

11,83

-28,64

73%

15,28

+2,11

80%

Percentual de nascidos vivos filhos de mulheres de 10 a 19 anos

18,11

17,24

-4,13

67%

25,28

25,71

+0,78

20%

Taxa de distorção idade-série no Ensino
Fundamental público municipal

17,63

19,28

+2,51

31%

Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na educação
infantil pública municipal

46,84

54,39

+9,93

100%

Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na educação
infantil pública municipal

34,95

55,64

+74,69

53%

Percentual de escolas da rede pública municipal, que atingiram
ou ultrapassaram a meta do IDEB (anos iniciais e anos finais)

78,99

42,79

+14,37

0%

Percentual de escolas da rede pública municipal, que atingiram
ou ultrapassaram a meta do IDEB (anos iniciais e anos finais)

49,30

25,34

+11,11

8%

Percentual de crianças beneficiadas pelo Benefício de Prestação
Continuada (BPC) que estão na escola

82,90

54,05

+1,01

20%

Percentual de escolas públicas municipais do Ensino
Fundamental que possuem quadra esportiva

38,46

45,92

8,61

7,90

-1,99

40%

Percentual de nascidos vivos de gestantes
com sete e mais consultas de pré-natal

67,95

74,10

- 5,40

100%

Taxa de homicídios entre adolescentes de 10 a 19 anos

21,70

25,25

+14,91

Taxa de mortes por outras causas externas
entre adolescentes de 10 a 19 anos

18,48

21,81

Percentual de nascidos vivos filhos de mulheres de 10 a 19 anos

16,55

Taxa de distorção idade-série no Ensino
Fundamental público municipal

Percentual de crianças beneficiadas pelo Benefício de Prestação
Continuada (BPC) que estão na escola
Percentual de escolas públicas municipais do Ensino
Fundamental que possuem quadra esportiva

não disponível
64,47

64,93

+0,45

60%

SALVADOR

Indicador

38%

SÃO PAULO

Variação do indicador
no município
Linha de
Base

0

Variação da
diferença entre áreas
com melhor e pior
Coleta final
desempenho

Proporção das
áreas com baixo
desempenho que
tiveram melhora

Taxa de Mortalidade Neonatal

11,66

11,24

+2,29

80%

Percentual de nascidos vivos de gestantes
com sete e mais consultas de pré-natal

51,74

53,81

+0,38

100%

Taxa de homicídios entre adolescentes de 10 a 19 anos

46,61

43,75

+17,98

Taxa de mortes por outras causas externas
entre adolescentes de 10 a 19 anos

33,66

31,52

Percentual de nascidos vivos filhos de mulheres de 10 a 19 anos

13,34

Taxa de distorção idade-série no Ensino
Fundamental público municipal

Indicador

Taxa de Mortalidade Neonatal

Variação do indicador
no município
Linha de
Base

Variação da
diferença entre áreas
com melhor e pior
Coleta final
desempenho

Proporção das
áreas com baixo
desempenho que
tiveram melhora

7,65

7,46

- 1,20

63%

Percentual de nascidos vivos de gestantes
com sete e mais consultas de pré-natal

74,45

76,04

+1,79

81%

60%

Taxa de homicídios entre adolescentes de 10 a 19 anos

15,38

22,29

+20,75

19%

+9,67

80%

Taxa de mortes por outras causas externas
entre adolescentes de 10 a 19 anos

24,07

25,72

+ 9,80

50%

13,20

+0,02

40%

Percentual de nascidos vivos filhos de mulheres de 10 a 19 anos

13,44

12,77

+0,04

75%

40,16

38,82

+0,72

100%

7,80

7,51

- 0,48

56%

Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na educação
infantil pública municipal

24,53

26,16

-13,41

80%

Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na educação
infantil pública municipal

67,12

63,61

- 9,87

38%

Percentual de escolas da rede pública municipal, que atingiram
ou ultrapassaram a meta do IDEB (anos iniciais e anos finais)

46,53

67,28

-18,54

100%

Percentual de escolas da rede pública municipal, que atingiram
ou ultrapassaram a meta do IDEB (anos iniciais e anos finais)

48,97

49,12

-18,00

87%

Percentual de crianças beneficiadas pelo Benefício de Prestação
Continuada (BPC) que estão na escola

51,26

57,93

+19,57

69%

Percentual de escolas públicas municipais do Ensino
Fundamental que possuem quadra esportiva

99,45

100,00

- 0,33

100%

Percentual de crianças beneficiadas pelo Benefício de Prestação
Continuada (BPC) que estão na escola
Percentual de escolas públicas municipais do Ensino
Fundamental que possuem quadra esportiva
(Indicador adicional)
Percentual de crianças de 0 a 3 anos em creches municipais
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Produzido um artigo sobre o processo de trabalho
21,13

25,85

+3,05

80%

5,63

6,57

+1,68

100%
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Taxa de distorção idade-série no Ensino
Fundamental público municipal
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