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Introdução 

De quem é a cidade? Do prefeito eleito? Das empresas que trazem emprego e 

investimento para as cidades? Dos cidadãos que votam no prefeito e geram renda para as 

empresas?  

As cidades se tornaram esta grande arena, onde diversos encontros acontecem. As 

pessoas dividem o espaço urbano seja para gerar renda e pagar suas contas, para o 

entretenimento ou para ficarem próximas à família e manter os laços afetivos. A intensidade 

do deslocamento humano para as cidades nunca foi tão grande e se tornou uma questão 

mundial, principalmente pelo intenso fluxo de imigrantes que superou a movimentação 

ocorrida durante a II Guerra Mundial. 

Os recursos no planeta dão sinais de sua escassez; as megalópoles se multiplicam em 

todos os continentes. É previsto que, de 2010, com 5.3% de megalópoles no mundo, este 

número passe a ser 8.6% em 20301, de maneira que a especulação imobiliária também deve 

aumentar e causar fenômenos como a “gentrificação” ou até mesmo “cidades fantasmas”.  

A gentrificação (do inglês gentrification) ocorre quando a especulação imobiliária junto 

às incorporadoras começa a remover antigas residências e moradores de seus bairros, os quais 

levam embora a sua história, e construir diversos edifícios para novos moradores, geralmente 

com poder aquisitivo maior, o que acaba por retirar toda a cultura e tradição do bairro, afastar 

cada vez mais as pessoas com menor poder aquisitivo para a periferia das cidades, e alimentar 

a padronização de um estilo de vida em todas as cidades do mundo.  

As “cidades fantasmas” ocorrem quando a economia de uma cidade se esgota em razão 

da contração das principais fontes de emprego, como uma indústria de automóveis, ou pelo 

planejamento de incorporadoras que excluem moradores de áreas rurais para nelas construírem 

condomínios habitacionais. A título de exemplo, na cidade chinesa de Tianducheng, construída 

no modelo das cidades europeias, as imobiliárias esperavam moradores para preencher todas 

as suas unidades habitacionais, entretanto, com a crise de 2008, os chineses não foram povoá-
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la e o local se tornou uma “cidade fantasma”. 

A especulação imobiliária, o fluxo de imigrantes, a explosão das megalópoles, a 

escassez de recursos e outros temas colocam em pauta a situação das cidades, mas, 

principalmente, do cidadão que nela vive. Por isso, termos como: Sustentável, Resiliente, 

Lúdica, Afetiva, Amável, Educadora, Ubíqua, Criativa, Inteligente. São inúmeras as novas 

classificações que tentam atribuir à cidade ideal para se viver e, desta maneira, o espaço urbano 

se torna destaque para ser estudado, analisado e discutido pelo governo, empresas e sociedade 

civil.  

 Relacionando o tema com Nova Odessa/SP, cidade de 56 mil habitantes onde está sendo 

desenvolvido o “Projeto AFIN – Afeto na Infância”, de responsabilidade da Juíza de Direito, 

Dra. Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman, de forma a se pensar a cidade como possível 

Cidade Afetiva para crianças e adolescentes, foram realizadas entrevistas com os seguintes 

atores do Sistema de Garantias e Direitos de Crianças e Adolescentes da cidade: Secretária 

Municipal de Educação, Diretora do CREAS - Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social, Diretora da Atenção Básica de Saúde, Presidente da Comissão de 

Assistência Judiciária, Polícia Militar e Conselho Tutelar. 

 

1. A formação da população para uma Cidade Afetiva: o caso de Nova Odessa  

Dentro do conceito de Cidade Inteligente ou, do inglês, Smart City, termo mais 

empregado para se falar de cidade e tecnologia devido à grande influência de projetos 

realizados por empresas internacionais como Cisco, Intel e IBM, dialoga-se sobre Smart 

People. Afinal, não se pode esquecer que para uma cidade existir é necessário haver pessoas. 

Muito antes de haver wi-fi na praça, é preciso alguém para usufruí-lo e pessoas conscientes de 

como utilizar a tecnologia aliada ao espaço urbano. 

 Como coloca a responsável pela Secretaria Municipal de Educação de Nova Odessa, 

Claudicir Brazilino Picolo, sobre o projeto de instalação do Wi-Fi em uma praça na cidade:  

 

Sem o conhecimento do histórico do wi-fi na praça, é só mais uma conectividade que eu tenho 

e eu posso sentar lá e “pegar da farmácia”, se for livre. No caso de Nova Odessa, não foi isso: 

veio de uma necessidade da comunidade, como um local público importante para as pessoas 

que ali moram. Uma forma de criar afetividade entre o local até então subaproveitado, e a 

pessoa que o valoriza. Com a implantação do wi-fi nascida a partir de uma postulação da 

sociedade, as pessoas se encontram, conversam, trocam impressões sobre o próprio município 

ou criticam, enfim, estão ali interagindo como cidadãs. Não é o mesmo do que usar o wi-fi 
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dentro do escritório. (PICOLO, 2016)2 
 

 Para a cidade ter uma população considerada como Smart People, é preciso que a 

sociedade esteja engajada em educação, e seja uma comunidade inclusiva e participativa. 

Quando estas características se desenvolvem, a criatividade se torna um dos principais 

propulsores da cidade e, cada vez mais, a criatividade gera novas oportunidades: desta maneira, 

a educação, aliada à inovação, impulsiona a economia e, por consequência, o bem estar dos 

cidadãos que ali moram.  

 O caminho para uma Cidade Criativa, Colaborativa e, por consequência, Resiliente e 

Afetiva, passa pelo empoderamento da população, principalmente pelo cuidado com as 

crianças. Pois as crianças são a próxima geração de cidadãos da cidade, próximos eleitores, 

próximo prefeito. De acordo com a coordenadora do CREAS - Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social, Patrícia Cristina Pereira: "A escola é uma grande parceira, 

pois é onde se detecta o que está acontecendo com as crianças. E deve se ter uma atenção maior 

nelas, pois é esta geração que será o próximo prefeito." 

E para a criança começar a participar da vida na cidade, os cuidados não são apenas 

quando passa a frequentar a escola, mas desde a gestação, e na sua relação com a mãe depois 

que nasce. A dentista e Diretora de Atenção Básica de Nova Odessa, Glaucia Paulon, descreve 

a importância da amamentação para a formação do caráter da pessoa, o que logicamente reflete 

na formação da afetividade na cidade: 

  

A mãe tem que se sentir segura para poder amamentar. Uma mãe calma promove o 

fortalecimento de vínculos. A amamentação e a formação de vínculo na Primeira Infância é 

importante, pois a criança vai se sentir mais segura, com mais autonomia e empoderamento, 

e isso refletirá em sua vida adulta. (PAULON, 2016)3 
  

A Dra. Glaucia Paulon também ressalta o valor das pessoas, da infraestrutura humana 

para formação de uma cidade Afetiva e Inteligente: "Nova Odessa já é uma cidade afetiva e 

pode melhorar, desde que se melhore a quantidade de profissionais. Pois na saúde, a principal 

tecnologia é a humana." 

Para a formação e permanência de um bairro afetivo e, por consequência, uma cidade, 

a tríade Justiça, Família e Criança devem caminhar juntas, e de maneira consciente e 
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responsável. A advogada Patrícia Wettfort, Presidente da Comissão de Assistência Judiciária, 

coloca: "É fácil dizer o Direito, mas é mais complicado fazer a pessoa entender o Direito, sob 

a ótica da sua situação pessoal. Uma pessoa tem direitos mas também deveres, e vivemos um 

momento em que se deseja exercer muitos direitos, mas poucos deveres." 

A advogada Patrícia Wettfort também destaca a relevância da Oficina Pais e Filhos para 

a cidade, com foco para a sua atuação preventiva nos conflitos familiares: 

 

Ninguém quer um trabalho preventivo, porque cansa. O resultado mínimo demora para 

acontecer, mas e costuma-se deixar o problema chegar às últimas consequências. É necessário 

que se dê a condição para que seja feito. Diante de todo e qualquer incentivo, a pessoa já 

pensa na questão monetária. Às vezes nem custa, falta a boa vontade também… A Oficina 

Pais e Filhos é um trabalho preventivo: para evitar um conflito judiciário, a alienação parental. 

(WETTFORT, 2016)4 
  

E como completa o conselheiro tutelar, Osvaldo Padovan sobre uma atitude preventiva 

para o fortalecimento de uma cidade inteligente e afetiva: "Falta uma atenção voltada aos pais, 

pois muitas vezes as crianças não tem uma referência, pois os pais também não tiveram." 

Voltando o tema para a questão da segurança no Município e sua população, o 

responsável pela Polícia Militar de Nova Odessa, Capitão Berbel, complementa a relevância 

do cuidado na Primeira Infância para a permanência da segurança, respeito e integridade no 

espaço urbano. 

 
Em Nova Odessa, a criminalidade entre adolescentes é um grande problema.  Começa na 

Primeira Infância, diante do abandono familiar, necessidade de alimentos, etc. Muitos se 

criam na rua, sem acompanhamento da família. A criança acaba evoluindo para o crime, para 

o uso de entorpecentes. Pior do que ter uma referência, é ter uma referência negativa. 

(BERBEL, 2016)5 
  

Como ressaltaram o capitão Berbel e a Dra. Glaucia Paulon, focar investimentos na 

Primeira Infância é fazer crescer o investimento nas pessoas. Isso não diz respeito à oferta 

simples de tecnologia para o uso das pessoas, mas sim o uso da tecnologia/infraestrutura para 

formar pessoas, ou seja, em prol do cidadão. Esse é o ponto crucial que impacta na formação 

do espaço urbano e nas relações humanas que ali se desenvolvem. 

Capitão Berbel menciona ainda que: "A prefeitura deve investir em Cultura, Educação 

e Esporte. O material humano sempre se destaca e, de repente, alguém se torna um atleta. Você 

                                                 
4 Patrícia Wettfort em entrevista para Stella Hiroki no dia 22 de Agosto de 2016 em Nova Odessa – SP para o 

Projeto AFIN. 
5 Capitão Berbel em entrevista para Stella Hiroki no dia 22 de Agosto de 2016 em Nova Odessa – SP para o 

Projeto AFIN. 
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investe para inicialmente oferecer ocupação, e quando menos se espera alguém se destaca e se 

tornar atleta." 

Essas entrevistas evidenciam a necessidade do investimento no material humano, 

principalmente nas crianças. Isso demonstra que mais do que recursos focados em tecnologia, 

a atenção às pessoas é o que impulsiona uma cidade a ser Sustentável, Resiliente, Afetiva e, 

por consequência, Inteligente. 

 

Considerações Finais 
  

 Pelos relatos apresentados, mais do que a cidade pertencer ao prefeito eleito ou às 

empresas que empregam a população, nota-se que a cidade é em grande parte das crianças e 

para as crianças. Entretanto, esse fato é muitas vezes esquecido, o que pode provocar graves 

consequências.  

 Quando a cidade é moldada apenas para satisfazer a indústria, com vias largas, bairros 

e serviços distantes, e não se pensa na Afetividade em relação às crianças, o espaço urbano se 

perde em sua criação e em sua sustentabilidade.  

 
A criança é, de certa forma, a primeira a ser afetada por esse modelo, já que a sua exclusão, a 

inviabilidade de sua participação ativa na cidade, antecede até mesmo condições econômicas e sociais 

– o que não quer dizer, evidentemente, que não haja diferenças: as crianças mais pobres costumam ter 

mais contato com a rua, enquanto o isolamento é mais intenso entre as mais abastadas, que 

ironicamente logo terão acesso e passarão a reproduzir o modelo que nega a sua visibilidade como 

cidadãs. (REGALDO, 2015, p.12)  
 

O relato dessas entrevistas demonstra a realidade do município de Nova Odessa, mas 

poderia referir-se a outras cidades brasileiras. As representações municipais demonstram a sua 

preocupação com as pessoas e afeto pelo espaço onde vivem. No entanto, é nítido que não é o 

trabalho de um funcionário do Município que muda a cidade, mas a articulação e a organização 

de todos os órgãos responsáveis.  

A partir destes relatos, pretende-se que o Projeto AFIN seja, sob a ótica da Justiça, uma 

semente no cuidado da Primeira Infância em Nova Odessa, capaz de contribuir não só com esse 

Município, mas com tantos outros, com vistas a fomentar ações efetivas e afetivas em benefício 

das crianças e adolescentes, impulsionando políticas públicas relacionadas. 
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ANEXO 01 

Transcrição das entrevistas em Nova Odessa, no dia 22 de agosto de 2016  

pela doutoranda Stella Hiroki para o Projeto AFIN 

 

1. Secretaria da Educação  

Secretaria Municipal de Educação: Claudicir Brazilino Picolo 

1.1: Questão da rede educacional em Nova Odessa  
"Escola não é depósito de criança e a gente precisa ter respeito a convivência familiar. 

Quando é possível que a criança possa ter a convivência familiar respeitada, não queremos 

trazer para esta criança de 0 a 3 anos, onde a escola seja tudo: a família, a saúde, o cuidado e a 

educação. Queremos uma creche que compartilhe essa responsabilidade para com esta 

criança e que isso não fique totalmente para a escola." 

 

"Por uma educação cada vez mais afetiva, cada vez mais inclusiva, buscando caminhos para 

este atendimento social a todas as crianças sem nenhuma discriminação." 

 

"É necessário o fortalecimento dos Conselhos Municipais, o que eles representam dentro da 

sociedade. A participação, a abertura da participação democrática, a informalidade desde o 

uniforme até a política pública direcionada para educação. Os conselhos trazem a voz da 

comunidade para dentro da gestão pública, para que a gestão faça esta situação de devolver o 

que a comunidade pede."” 

 

1.2: Wi-fi, educação e município  
"Sem o conhecimento do histórico do wi-fi na praça, é só mais uma conectividade que eu 

tenho e eu posso sentar lá e pegar da farmácia se for livre. No caso não foi isso, veio de uma 

necessidade da comunidade, como um local reconhecido pelas pessoas que ali moram, um local 

público. Abandonado e que essa pessoa pudesse tirar proveito daquilo e aí você aproxima da 

tal afetividade. As pessoas se encontram, conversam, neste momento elas trocam impressões 

sobre o próprio município ou criticam, mas elas estão ali interagindo como cidadãs. O que 

não acontece com ela na sala dela.  Por isso essa rede dos conselhos colabora como um todo." 

(valeria fazer um desenho para mostrar esta interação na praça)  

 

1.3: Projeto EJA aos haitianos 
"A ajuda aos haitianos aconteceu por conta de uma pixação que aconteceu no muro do 

cemitério, uma pixação que denotava uma fobia. Os conselhos perceberam e fizeram uma 

reunião de como colaborar com esses refugiados. Não era o muro que deveria ter sido 

pintado, mas uma situação social a ser resolvida. Houve um inserção dos haitianos na 

sociedade através da educação." 

 

2) Atenção Básica de Saúde 

Diretora de Atenção Básica de Nova Odessa: Glaucia Blumer Paulon 

2.1) Projeto Cegonha Legal na Odontologia 
"Mostrar a importância da amamentação como vínculo afetivo, o trabalho da amamentação 

passa pela orientação da gestante e criação do vínculo." 
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"Da prevenção a parte psicológica, arcada dentária, indivíduo mais saudável e apto para a 

primeira infância. Mais energia para viver a primeira infância." 

"A mãe tem que se sentir segura para poder amamentar. Uma mãe calma promove o 

fortalecimento de vínculos. A amamentação e a formação de vínculo na primeira infância é 

importante, pois a criança vai se sentir mais segura, com mais autonomia e empoderamento, 

e isso refletirá em sua vida adulta." 

 

"Nova Odessa já é uma cidade afetiva e pode melhorar desde que se melhore a quantidade de 

profissionais. Pois na saúde, a principal tecnologia é a humana." 

 

3) CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

Coordenadora: Patrícia Cristina Pereira 
 

"É necessário a prevenção, pois quando o caso chega na CREAS a violação já ocorreu." 

 

"O cuidado com a família leva o cuidar com a criança, a convivência leva ao fortalecimento de 

vínculo." 

 

"Como diz o padre Vitor: tem que trabalhar a criança, pois o adulto já tem a cabeça formada." 

 

"A escola é uma grande parceira, pois é onde se detecta o que está acontecendo com as crianças. 

E deve se ter uma atenção maior nelas, pois é esta geração que será o próximo prefeito." 

 

4) Patrícia Wettfort 

Presidente da Comissão de Assistência Judiciária  
 

Alienação Parental 

LEI Nº 12.318, DE 26 DE AGOSTO DE 2010. 
Art. 2o  Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da 

criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos 

que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que 

repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com 

este.  

 

"Nova Odessa não tem prevenção, apaga incêndio. A cidade não é afetiva. A Oficina Pais e 

Filhos é um trabalho preventivo: para evitar um conflito judiciário, a alienação parental."  

 

"A alienação parental sempre existiu, mas agora a justiça deu um nome. A guarda 

compartilhada vem para resolver, mas não resolve. Os pais utilizam para se livrar do ônus do 

pagamento de pensão. A Oficina ajudou e deveria ser um preventivo que acontecesse a todo 

momento." 

 

"É fácil dizer o direito, mas é mais complicado fazê-la entender o direito dela. Uma pessoa é 

feita de direitos e deveres, vivemos um momento de muitos direitos, mas poucos deveres." 

 

"Deve se focar mais na criança. Pois como a criança vai entender, se ninguém conversa com 

ela? O ciclo deve ser quebrado. Como quebrar o ciclo a partir de uma família desestruturada." 
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"Ninguém quer um trabalho preventivo, porque cansa. O resultado mínimo demora para obter 

acontecer, mas deixam acontecer nas últimas consequências. É necessário que se dê a condição 

para que seja feito. Todo e qualquer incentivo, ele já pensa na questão monetária. As vezes nem 

custa, falta a boa vontade também." 

 

5) Conselho Tutelar 

Conselheiro tutelar: Osvaldo Padovan 
 

"Falta uma atenção voltada aos pais, pois muitas vezes as crianças não tem uma referência, 

pois os pais também não tiveram." 

 

"Como abordar a familia que está sendo acusada? Tem que fazer todo um trabalho para chegar 

nas pessoas que estão a volta da família." 

 

6) Polícia Militar 

Capitão Berbel 
 

"Para a Polícia Militar de Nova Odessa, a cidade é afetiva. A cidade está sendo revitalizada 

em relação as cidades ao entorno. Nova Odessa é bem estruturada, uma cidade limpa, bem 

conservada, que possui um bom relacionamento entre a Guarda Municipal e Polícia Militar, 

em muitos municípios isso não acontece por questões burocráticas." 

 

"A maioria das ocorrências é briga familiar (código C04). Independente da briga ser com os 

pais, os filhos sempre vão assistir esta disputa. Mesmo que a briga seja entre marido e mulher, 

é sempre a criança que vai assistir. Não é um problema de segurança pública, mas um problema 

de família. Se houver uma ocupação para esta criança, seja esportiva, recreativa, você consegue 

reverter a situação. Agora a convivência com pais envolvidos em brigas, irmão envolvido com 

entorpecentes, são os referenciais que a criança tem e isso passa ser normal para a sua realidade. 

O menor que for aprendido e vai para a Fundação Casa, acaba por ter um status entre os outros 

menores. É um submundo que é criado." 

 

"Em Nova Odessa, maior problema de criminalidade é com adolescentes. Começa na primeira 

infância, abandono de alimentos e familiar. A criança se cria na rua. Sem acompanhamento da 

família. A criança acaba evoluindo para o crime, para o uso de entorpecentes. Pior do que ter 

uma referência é ter uma referência negativa." 

 

"A prefeitura deve investir em Cultura, Educação e Esporte. O material humano sempre se 

destaca e alguém se torna um atleta. Você investe para ter uma ocupação e um que vai se 

destacar e se tornar atleta." 

"A Polícia Militar quer a comunidade mais próxima ao trabalho dos policiais, por isso há 

investimentos em projetos para a população como PROERJ voltado para as escolas, Passeio 

Ciclístico, Campanha do Agasalho e Festa Junina do Batalhão." 

 


