
BREVES APONTAMENTOS DO ENCONTRO REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO EM

PONTA GROSSA

No  período  matutino,  após  a  abertura,  Dra  Luciana  comentou  sobre  as  sugestões

encaminhadas para inclusão nas metas do planejamento estratégico na área da infância,

juventude e educação. As Promotorias de Justiça da Infância e Juventude de Curitiba

sugeriram o acréscimo do tema “políticas e fluxos de atendimento à saúde mental de

jovens,  principalmente  em situação  de drogadição”  até  porquê,  uma das causas que

elevam  os  números  na  socioeducação  é  o  uso  de  drogas.  Ocorre  que,  devido  à

especificidade do tema, bem como informação de que seria tratado pela área da saúde,

uma vez que contam com o projeto SEMEAR, o assunto será abordado pelo CAOP da

mencionada área. Apesar disso, será colocado como sugestão o combate às drogas no

âmbito  da  socioeducação,  sugerido  como meta.  Também a sugestão do Dr.  Eduardo

Monteiro  de  estruturação  da  rede  de  proteção  de  criança  e  adolescente  vítima  de

violência  sexual,  que  está  contemplada  na  proposta  de  implementação  da  Lei  nº

13.431/2017. Em seguida, Dr Júlio apresentou a estruturação da rede de atendimento no

que se refere ao programa de combate à evasão escolar da sua comarca. Em suma,

algumas das estratégias adotadas foram: filmagem de documentário a respeito de evasão

escolar pela TV local; disponibilização de Kits sobre o tema nas escolas; capacitação dos

professores com certificação; reuniões periódicas com os pais e demais envolvidos no

processo educacional dos estudantes, com a devida disponibilização de transporte por

parte da prefeitura dos municípios componentes da comarca de União de Vitória para os

participantes. Durante a explanação, foi mencionada a elevada incidência de casos em

que as crianças/ adolescentes são analfabetos funcionais, ou seja, avançam de série no

colégio, no entanto, não sabem elaborar uma frase, identificar letras do alfabeto. Nesses

casos,  não há transtorno,  apenas intervenção inadequada por  parte  dos educadores.

Sendo assim, Dra Luciana sugeriu que no ato da revisão do BNCC, que deverá ocorrer

até 2020 por parte de cada escola, uma vez que possuem autonomia, deve-se pensar em

apoiar  os  que  se  encontram na  problemática  mencionada  e  reformular  o  método  de

ensino  para  os  que  se  encontram  cursando.  Sendo  assim,  sugeriu-se  ampliar  o

entendimento  de  inclusão  também  no  sentido  daqueles  alunos  que  possuem  baixas

habilidades e/ou qualquer dificuldade de aprendizagem. O período vespertino teve início

com  a  explanação  do  Dr  Luciano  sobre  os  dispositivos  mais  importantes  acerca  da

inclusão.  Comentou  sobre  a  importância  dos  conselhos  de  educação  uma  vez  que



veiculam  o  princípio  da  participação  democrática,  a  problemática  envolvida  na

capacitação dos servidores para lidarem com os mais diversos tipos de deficiência bem

como da legislação e resoluções que limitam o acesso a atendimentos a alguns tipos de

deficiência, como por exemplo, a Resolução nº 01/2016 – SEED, que permite professor

de apoio apenas para os estudantes com transtorno do espectro autista, em que pese o

Estatuto da Pessoa com Deficiência garantir a inclusão plena. A fim de combater essa

discriminação,  informou que  a  comarca  de  Cascavel  elaborou  a  Portaria  nº  35/2018,

permitindo o professor de apoio para qualquer tipo de deficiência em que se vislumbre

necessário. Ademais, comentou sobre casos em que a família insiste na contratação de

professor de apoio, entretanto, apenas por avaliação psicopedagógica será possível esse

apoio, uma vez que, dependendo do tipo de deficiência, o referido profissional não supre

as necessidades do caso. Nesse assunto, externou preocupação quanto ao fato do órgão

que faz avaliação posto que, em sua comarca, costumava pedir perícia e, na antecipação

de prova, caso a escola fosse estadual, a avaliação ocorreria por técnico do município e

vice-versa.  Ocorre  que,  atualmente,  estão  questionando  acerca  do  pagamento  desse

serviço, o qual, inclusive, pode ser prestado por parceria firmada com as universidades.

Em virtude desses apontamentos, o desafio é de se evitar a banalização dos professores

de apoio, a conscientização da imprescindibilidade de avaliação médica, psicopedagógica

para o caso em apreço e inserção dos familiares seja na programação do atendimento do

portador  de  necessidades  especiais  bem como do seu próprio  acompanhamento.  Os

instrumentos para que isso seja possível é a estruturação dos serviços, parcerias com as

universidades, avaliação por equipes técnicas do estado, município ou perito nomeado

pelo  juízo  para  elaboração da avaliação,  formação de equipes próprias,  parcerias  ou

banco de peritos e articulação com os conselhos das categorias profissionais. Quanto ao

painel  referente  à  Lei  nº  13431/2017,  Dra  Susana  comentou  que  a  ausência  de

infraestrutura não deve ser desculpa para não se cumprir as disposições da lei. Enfatizou

a importância do uso da ficha SINAM, uma vez que, os números apontados darão um

panorama da situação da comarca quanto à violência ao público infantojuvenil e auxiliará

na decisão de investimento de recursos. Ademais, comentou acerca da escuta qualificada

a  qual,  caso  seja  bem realizada  e  contenha  indícios  suficientes  para  a  denúncia  do

abusador, pode dispensar a realização do depoimento especial pois, através dela, podem

ser colhidas provas que comprovem a materialidade e autoria.  Comentou que na sua

comarca há uma comissão que, quando constatada alguma violência por um professor,

por exemplo, informará a essa comissão que, a fim de preservá-lo, notificará a situação.

Foi sugerido que o atendimento da violência não se restringisse apenas à lei, mas que



fossem elaboradas uma séria de ações, fluxos, para o combate e não apenas na área da

infância, mas que abrangesse a área de saúde, mulher e principalmente a criminal. 
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