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Parceria para 
reduzir a violência

Série de 
reportagens faz 

uma radiografia da 
educação caxiense.

Publicação é 
quinzenal

6

No artigo 205, a Constituição 
Federal do Brasil determina que 
a educação é direito de todos 
e dever do Estado e da família 
com a colaboração da socieda-
de.  A promotora de Justiça Re-
gional de Educação de Caxias 
do Sul, Simone Martini, leva isso 
muito a sério. Acreditando que a 
punição não é sempre a melhor 
forma de tratar com problemas 
na escola, aposta na Justiça Res-
taurativa. E já tem celebrado re-
sultados.

– Tivemos reuniões com pais 
para acertar questões ocorridas 
na escola que terminaram mui-
to bem, com uma família que 
até mesmo quis ajudar a outra 
– conta, sorridente.

Simone já trabalhou com o 
crime. Já viu casos complicados, 
reincidência. Mas não perde a 
crença. Acredita que é possível 
mudar os dados de violência e 
tem a receita: parceria e foco na 
educação infantil. Reforçando 
que a Constituição inclui escola, 
família e sociedade, diz que não 
se pode transferir responsabili-
dades:

– Não podemos pensar que 
a família educa e a escola ensi-
na. Educação é dever de todos e, 
juntos, conseguimos avançar.

É o que pensa também a co-
ordenadora do programa Cipa-
ve – Comissões Internas de Pre-
venção de Acidentes e  Violência 
Escolar, Raquel Zanotto Maf- 
fessoni. Agregadora de vários 
órgãos em nome da redução da 
violência escolar, exibe números 
que dão orgulho. Os coloridos 
gráficos mostrados na Secre-
taria Municipal de Educação, a 
pasta que desenvolve o Cipave, 
comprovam o trabalho bem 
feito. De 2010, quando ela come-
çou a tabular as ocorrências, até 
2014, a queda é de 50,35%.

– Ao lado de órgãos de segu-
rança, levamos ensinamentos 
para as escolas. Orientamos pro-
fessores, alunos e procuramos 
envolver a comunidade. A vio-
lência não está apenas dentro 
dos muros do colégio.

Nenhuma delas duvida que 
se pais, professores e sociedade 
se engajarem, é possível cons-
truir uma nova geração.
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No site, 
veja os 
depoimentos 
de Simone e 
Raquel sobre 
o trabalho 
que fazem na 
educação.

Confira alguns dos dados 
tabulados pelo Cipave em Caxias:

    Total de ocorrências

2010 ......................................6.193
2011 ......................................4.456
2012 ......................................3.839
2013 ......................................3.024
2014 ......................................3.075

Drogadição*

Álcool .................................22,45%
Cigarro ...............................26,53%
Crack ....................................0,00%
Maconha ............................30,61%
Porte de drogas .................12,24%
Outros ..................................8,16%

     Danos ao patrimônio*

Área Externa .......................7,23%
Furtos no prédio ..................6,02%
Mobiliário ...........................21,08%
Prédio da Escola...............30,72%

* Dados de 2014.
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