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APRESENTAÇÃO 
 

O presente trabalho é resultado de uma demanda do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Pedro Leopoldo, que no ano de 2004, 

através de processo de licitação pública levado a cabo pelo executivo municipal, 

contratou os serviços da Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo para a elaboração 

do Diagnóstico social da infância e adolescência no município de Pedro Leopoldo. 

 

Assinado em 31 de agosto de 2004, o contrato de prestação de serviços previa a 

entrega do relatório em 31 de dezembro de 2004. A equipe multidisciplinar 

montada pela Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo, que contava com a 

participação de professores e alunos das Faculdades Integradas de Pedro 

Leopoldo, iniciou os trabalhos estruturando a pesquisa, construindo os 

instrumentos para coleta de dados, aplicando em campo esses instrumentos e 

iniciando o processamento dos dados. Entretanto, o trabalho esbarrou em 

dificuldades originadas pelo processo de eleições municipais, o que obstruiu o 

acesso a vários dos dados necessários. Em acordo com a presidência do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município, o 

prazo para a apresentação do relatório final foi prorrogado na esperança que a 

nova administração municipal nos fornecesse os referidos dados. 

 

Dando continuidade ao trabalho em 2005, recebemos do novo executivo municipal 

o pedido de atualização dos dados, para que a realidade atual pudesse ser 

incorporada ao diagnóstico. Assim, procedemos a essa atualização em alguns 

campos, aqueles que nos forneceram novos dados, mas continuamos com a falta 

de outros dados. No item referente à metodologia, os detalhes da coleta e 

organização dos dados de cada um dos campos por nós estabelecidos, a partir do 

que nos foi solicitado, serão dados. Perceber-se-á a existência ou a falta dos 

dados. Mas a realidade é feita de existências e inexistências, de palavras e 

silêncios, de presenças e faltas. Temos é que perceber não só na existência, nas 



palavras e presenças, mas nas inexistências, nos silêncios e nas faltas como a 

realidade se constrói. 

 

O trabalho parte de uma apresentação teórica do que é um diagnóstico e a quê 

ele se presta. Em seguida apresentamos a metodologia adotada e por fim, os 

dados obtidos e as conclusões possíveis. 

 

Gostaríamos de agradecer a todos os que contribuíram para que este trabalho 

pudesse ser feito. Do ponto de vista institucional, sem o apoio do executivo 

municipal, especialmente através das Secretarias Municipais da Ação Social, da 

Educação, da Saúde e do Planejamento, do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, da Promotoria da Infância e Juventude, do Conselho 

Tutelar, da Vara da Infância e Juventude, da Fundação Cultural Dr. Pedro 

Leopoldo e do Centro de Pesquisa e Extensão das Faculdades Integradas de 

Pedro Leopoldo este trabalho não teria sido possível. Agradecemos especialmente 

a todos os que gentilmente nos receberam e forneceram informações através de 

entrevistas e contatos pessoais. 

 

Esperamos, com os resultados aqui apresentados, contribuir para uma melhor 

compreensão da realidade de crianças e jovens no município de Pedro Leopoldo e 

que esses resultados sirvam a toda à comunidade pedroleopoldense, pois a 

construção do futuro dessa comunidade vai tomar os sentidos dos caminhos que 

forem escolhidos agora. As informações aqui fornecidas lançam luz sobre a 

realidade atual e sua divulgação e discussão podem permitir que toda a sociedade 

e o poder público constituído façam as escolhas políticas necessárias à 

construção de um futuro no qual as dificuldades enfrentadas hoje possam ser 

superadas. 
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Definição 
 

A elaboração de um diagnóstico é sempre necessária para se ter elementos 

que permitam a compreensão de uma realidade quando se pretende nela 

intervir. Ele não se propõe a apresentar as soluções, mas a ver com mais 

acuidade um problema. 

O diagnóstico é um procedimento que leva à 
identificação e compreensão de um problema com o 
objetivo de se traçar uma estratégia de ação. É um 
momento de sensibilização e articulação com a 
comunidade, de travar conhecimento com a situação com 
a qual se pretende trabalhar. As ações devem ser 
escolhidas a partir dos resultados do diagnóstico. 

(RIZZINI et al, 1999, p.18) 

Assim, a partir de uma maior e melhor percepção da realidade sobre a qual se 

faz um diagnóstico, é possível perceber os problemas que a atingem e 

estabelecer um programa de intervenção nessa realidade. 

 

A definição de quais são os maiores problemas, quais as prioridades de ação e 

quais as ações a serem desenvolvidas não são do campo do diagnóstico, mas 

do campo político relativo à realidade analisada. 

 

No caso específico no Diagnóstico social da infância e adolescência no 

município de Pedro Leopoldo, esperamos construir um painel que permita que 

toda a sociedade pedroleopoldense tenha conhecimento sobre o tema de 

maneira a poder escolher, através de ações políticas, quais as ações 

necessárias, e, dentre elas, quais as prioritárias para se superar os problemas 

apontados. 
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Metodologia 
 

1. Cobertura do trabalho 

 

Segundo o contrato estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Pedro 

Leopoldo e a Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo, o Diagnóstico social da 

infância e adolescência no município de Pedro Leopoldo, em seu relatório final 

deveria dar conta das seguintes informações: 

- população infanto-juvenil distribuída por faixa etária; 

- escolaridade; 

- possibilidades de cultura e lazer; 

- atendimento à saúde, assistência social e educação; 

- estimativa de envolvimento com drogas e prostituição; 

- condições das entidades de atendimento (local, estrutura, procedimentos, 

nomes das entidades, etc.); 

-perfil sócio-econômico das famílias do município que abrigam a população 

infanto-juvenil.-outros dados relevantes que permitam identificar, diagnosticar 

as condições em que vive a população infanto-juvenil; 

-gráficos comparativos; 

-fotografias ilustrativas. 

 

Os dados deveriam estar organizados de maneira global e regional. As regiões 

estabelecidas, pelo contrato, foram: 

• Centro; 

• Dr. Lund; 

• Bairro São Geraldo; 

• Bairro Magalhães; 

• Santo Antonio da Barra; 

• Theotônio Baptista de Freitas (Bairro da Lua); 

• Lagoa de Santo Antonio; 

• Fidalgo e Quinta do Sumidouro. 
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2. Estratégias metodológicas 

 

Para dar conta do levantamento desses dados foram adotadas estratégias 

diretas e indiretas de coleta de dados. 

 

As estratégias diretas constituíram-se basicamente em coleta de informações 

mediante entrevistas, questionários e visitas: 

• entrevistas semi-estruturadas com membros da comunidade que atuam, 

direta ou indiretamente, com a população alvo; 

• entrevistas semi-estruturadas com dirigentes de entidades que atuam direta 

ou indiretamente com a população alvo; 

• aplicação de questionários junto às escolas do município;aplicação de 

questionário junto aos coordenadores de projetos sócio-educativos que 

atendem a população alvo; 

• levantamento quantitativo de informação junto aos processos da Vara da 

Infância e Juventude. 

 

As estratégias indiretas foram aquelas que permitiram a coleta de informações 

já sistematizadas e disponíveis junto a órgãos públicos, ONGs e outras 

entidades. Foram feitos levantamento de dados junto a: 

• Secretarias e órgãos municipais; 

• Hospitais; 

• Censo/2000 – IBGE. 

 

 

3. Regionalização 

A regionalização adotada foi construída pela equipe de trabalho, uma vez que 

inexiste uma regionalização oficial do município. Ela partiu de dois parâmetros: 

a regionalização estabelecida pelo contrato firmado entre a Fundação Cultural 

Dr. Pedro Leopoldo e a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo e os dados 
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censitários, que são a base da coleta e organização de dados do Censo 

produzido pelo IBGE. 

 

A regionalização estabelecida em contrato apresenta vários problemas, como a 

unificação em uma mesma região de áreas pertencentes a diferentes distritos e 

a indistinção espacial de áreas socialmente bastante distintas. Mas, a despeito 

disso, ela foi respeitada. Buscando dar maior clareza à análise, a região Centro 

foi subdividida em três sub-regiões: Centro, Santo Antonio e Campinho. 

 

A regionalização adotada pelo presente trabalho é a que segue de maneira 

descritiva: 

REGIÃO CENTRO  
Sub-região: Centro 

Bairros: Centro, Asilo, Antônio Elias, Santo Antônio, São José e 
Santa Rita) 
IBGE – PL - Setores 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9.  
IBGE – Dr. Lund - Setores 4 e 5. 

Sub-região SANTO ANTÔNIO  
Bairro: Santo Antônio 

IBGE – Dr. Lund - Setores 2 e 3. 
Sub-região CAMPINHO 

Bairros: Novo Campinho, Campinho, Andiara, Maria Cândida, 
Maria de Lourdes 
IBGE – PL - Setores 17, 32, 33 e 34.  

REGIÃO LAGOA DE SANTO ANTÔNIO  
Bairros: Lagoa de Santo Antônio, Dom Camilo, Adélia Issa, Felipe 

Cláudio 
IBGE – PL - Setores 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 

REGIÃO DO BAIRRO DA LUA 
Bairro: Theotônio Baptista de Freitas 

IBGE – PL - Setores 18, 19, 20 e 21. 
REGIÃO SÃO GERALDO 

Bairros: São Geraldo, Donato, Joana D’arc, Triângulo, Conjunto 
Habitacional Amélia Torres 
IBGE – PL - Setores 12, 13, 14, 15 e 16. 

REGIÃO MAGALHÃES 
Bairros: Magalhães e Palmital 

IBGE – PL - Setores 10 e 11. 
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REGIÃO SANTO ANTÔNIO DA BARRA  
Bairros: Fazenda Modelo, Santo Antônio da Barra, Tapera, 

Coqueirinho, Ferreiras e Vera Cruz 
IBGE – PL - Setores 35, 36, 37, 38 
IBGE – Vera Cruz - Setores 1, 2,  setores 3, 4, 5, 6 e 7 

(rurais). 
REGIÃO DE FIDALGO E QUINTA DO SUMIDOURO 

Bairros: Fidalgo e Quinta do Sumidouro 
IBGE – Fidalgo - Setores 1, 2, 3, setores 4, 5 e 6 (rurais) 

REGIÃO DE DR. LUND 
IBGE – Dr. Lund - Setor 1, setor 6 (rural). 
IBGE -  PL – Setor 42 (rural). 

 

4. Estruturação do trabalho 

Buscando cobrir todas as informações a serem apresentadas, dividimos o 

diagnóstico em áreas, a saber: Caracterização Social, Saúde, Educação, 

Projetos e programas sociais e Conflitos com a lei. 

 

5. Instrumentos de coleta de dados 

Para cada uma das áreas foi adotada uma estratégia de coleta de dados, com 

instrumentos específicos, que serão apresentados na seção relativa a cada 

uma dessas áreas. 

 

Em várias das áreas foi usado o recurso da entrevista para se obter e/ou se 

esclarecer informações. Algumas dessas entrevistas foram registradas 

sonoramente, em fitas K7, e encontram-se arquivadas junto ao Centro de 

Pesquisa e Extensão das Faculdades Integradas de Pedro Leopoldo. Outras, 

por solicitação do entrevistado ou porque ocorreram sem que fossem 

previamente programadas, resultaram apenas em registro manual por parte do 

entrevistador. 

 

Os questionários utilizados foram aplicados, em sua maior parte, pelas 

bolsistas do projeto, que também foram responsáveis por parte do 

levantamento de dados junto à Vara da Infância e Juventude e aos hospitais. 
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6. Tratamento dos dados 

Os questionários e as planilhas usados na coleta de dados, em várias das 

áreas, foram processados usando-se um programa de tratamento de dados 

estatísticos. 

 

O primeiro passo para se iniciar o trabalho foi a criação e a codificação das 

variáveis (itens dos questionários) no programa para digitação dos dados, 

também chamada de tabela ou matriz de dados. Após a digitação fez-se uma 

conferência apurada para se detectar erros de digitação ou discrepâncias nos 

dados para posterior retificação junto às entidades entrevistadas. Os maiores 

problemas encontrados deveram-se à ausência de preenchimento, dados 

preenchidos incorretamente e dados não compatíveis com o que se pedia. 

 

Após a resolução dos problemas e o banco de dados pronto, iniciaram-se os 

procedimentos para a elaboração dos relatórios. Procedeu-se a uma análise 

descritiva dos dados e também das freqüências. Ainda foi elaborada uma 

correlação entre variáveis por região.  

 

Após a geração dos relatórios, as tabelas foram exportadas para o programa 

Excel for Windows a fim de se obter uma melhor performance quanto aos 

gráficos demonstrativos dos dados. 

 

7. Obstáculos enfrentados 

Na realização do trabalho, deparamo-nos com algumas dificuldades que foram 

muito grandes ou até intransponíveis, o que, com certeza, comprometeu a 

abrangência e qualidade das conclusões. Os principais obstáculos foram: 

• Ausência de sistematização e articulação/agregação de dados, 

especialmente nos órgãos públicos; 

• Inexistência de regionalização oficial do município. 

 

Em vários órgãos públicos, municipais ou não, e mesmo em instituições de 

outra natureza, não há um sistema estruturado de coleta e organização de 
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dados sobre o trabalho desenvolvido. Assim é em relação aos dados 

hospitalares sobre os partos: tem-se o total e o tipo de partos realizados, mas 

nenhuma informação sistematizada de maneira estatística sobre as 

parturientes. Da mesma maneira, na Delegacia de Polícia Civil, assim como na 

Promotoria e na Vara da Infância e Adolescência, não há dados estatísticos, 

até porque não há controle informatizado das ocorrências ou dos processos 

(não há material humano e infra-estrutura necessários para a realização desse 

trabalho). 

 

Ainda nesse campo, foi surpreendente a descoberta de que os órgãos 

municipais não trabalham de maneira minimamente integrada: cada secretaria 

tem sua lógica própria de coleta, padronização e sistematização dos dados 

com os quais trabalha. É certo que algumas dessas informações devem 

responder a padrões requeridos por outras instâncias (estaduais e federais), 

como o Sistema Único de Saúde, os Ministérios da Saúde, da Educação e do 

Desenvolvimento Social, etc. Entretanto, é necessário, para que a própria 

Prefeitura possa funcionar de maneira mais articulada, planejada e 

transparente, que alguma racionalidade sistêmica e integrada seja 

desenvolvida. É preciso que os dados de cada setor estejam disponíveis para 

os demais; que estejam organizados de maneira comum; que atendam as 

necessidades de outros setores; enfim, que permitam à Administração 

Municipal um auto-conhecimento, de maneira a que o planejamento das ações 

possa ser feito segundo critérios de eficiência, considerados os aspectos 

políticos. 

 

Um aspecto saliente nesse contexto foi a inexistência de uma regionalização 

administrativa oficial e única para o município. A despeito da imensa demora 

em obtermos essa informação, que só nos foi dada em maio de 2005, foi 

surpreendente descobrir que cada uma das secretarias municipais trabalha 

com uma regionalização (aquela que melhor atende às necessidades de cada 

uma) e que teríamos que construir uma proposta de regionalização que 

atendesse ao contrato firmado, se quiséssemos terminar o trabalho. 
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Como trabalhamos, na construção do perfil sócio-econômico-cultural, com os 

dados do último censo (2001) disponibilizados pelo IBGE, resolvemos adotar 

os setores censitários estabelecidos por esse instituto como base para a 

construção da regionalização apresentada no item anterior. Além disso, 

qualquer regionalização que se construa deve levar a organização setorial 

adotada pelo IBGE, pois é uma forma de garantir disponibilidade constante de 

dados sócio-econômicos. Esse, com certeza, é um dos acertos da 

regionalização que construímos. 

 

Houve uma tentativa de apresentar essa regionalização à administração 

municipal, buscando construir um consenso. Entretanto, a exigüidade do tempo 

para a conclusão deste trabalho não permitiu que isso fosse levado a cabo, 

uma vez que necessitaria de uma negociação com os vários setores e 

secretarias. Esperamos que a regionalização aqui utilizada, através de seus 

erros e acertos, possa servir como ponto de partida de uma discussão que 

objetive a construção de uma regionalização oficial do município. 

 

Entretanto, o longo tempo gasto na espera de uma posição oficial sobre a 

regionalização foi responsável pelo atraso no tratamento estatístico dos dados 

do censo e, portanto, pelo descumprimento do prazo de entrega deste relatório. 

Organizar centenas de variáveis, agregando-as por regiões outras que não os 

distritos (conforme as agrega o IBGE), produzir resultados estatísticos e a partir 

deles construir relações e inferências, é um trabalho que, para ser bem feito, 

exige um tempo bastante grande. 

 

Um outro obstáculo enfrentado foi fruto de um calendário específico, mas gerou 

prejuízos ao trabalho, especialmente no que tange ao cumprimento de prazos e 

ao volume de dados trabalhados. Muitas informações solicitadas demoravam a 

ser fornecidas, ou não o eram, em função da desarticulação dos órgãos 

municipais provocada pelo processo eleitoral no município e, depois, pela 

transição de gestão. 
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A gestão que deixava o executivo municipal não teve muito empenho em 

garantir o franqueamento às informações necessárias ao trabalho, nem antes, 

nem depois do processo eleitoral. A nova administração teve dificuldades, 

naturais no contexto de desorganização administrativa encontrado e já descrito, 

em fornecer essas informações num tempo breve. 

 

Passado esse contexto, é importante salientar que uma administração pública 

municipal eficiente depende de uma organização racional, sistêmica e 

integrada, dos órgãos públicos. 
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Caracterização social da população infanto-juvenil do 
município de Pedro Leopoldo 

 

Os indicadores a seguir foram organizados considerando-se os dados 

censitários atinentes ao município de Pedro Leopoldo – ano 2000, municípios 

vigentes em 2001. Considera-se preferencialmente a população infanto-juvenil 

- a partir de dados censitários com detalhamento de faixa etária entre 0 e 18 

anos e, conforme detalhamento do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, IBGE, 0 e 17 anos ou mais. 

 

Para levantamento de informações relativas à alfabetização, os dados foram 

organizados levando-se em consideração a idade mínima para alfabetização 

em 5 anos (já estipulada nas estatísticas do IBGE). A alfabetização é 

caracterizada, também pelo IBGE, como a capacidade de ler e escrever 

pequenos bilhetes.  

 

Conceitos utilizados ao longo do texto:  

a) Entende-se por “escolarização” o número de anos de estudo da 

pessoa/grupo.  

b) Por “Pessoas responsáveis” são aquelas a partir de 10 anos, declaradas 

como responsáveis pelos ocupantes de domicílios e que possuem grau 

de parentesco com crianças e jovens. Vale ressaltar que o grau de 

parentesco entre responsáveis por crianças e jovens no município 

aparece em praticamente a totalidade do universo estudado e que 

inexiste no município  índice significativo de pessoas responsáveis por 

crianças/ jovens com idade menor que 18 anos.  

c) Por “domicílio” são considerados exclusivamente os casos de domicílios 

particulares permanentes (constituídos e destinados estritamente à 

moradia). 
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1. População infanto-juvenil do município 
 

1.1.Distribuição de crianças e adolescentes por faixa etária 

 

Dados do Censo 2000, porcentagem de crianças e adolescentes em relação à 

população de crianças e adolescentes do município – população residente. 

21%

5%

10%

17%

29%

18%
0 a 3 anos
2 a 4 anos
5 e 6 anos
7 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 17 anos

 
GRÁFICO 1 - Distribuição da população infanto-juvenil do  

município por faixa etária (Censo 2000) 

 

O gráfico acima demonstra que quase 50% da população infanto-juvenil tem 

entre 10 e 17 anos, sendo considerável o índice de 21% para crianças até 3 

anos de idade. Entende-se que esse público é preferencial para formulação de 

políticas públicas emergenciais.  
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1%

1%

1%

fatia 1 - 0 a 3 anos
fatia 2 - 4 anos
5 e 6 anos
7 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 17 anos
18 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos
70 a 74 anos
75 a 79 anos
80 anos ou mais

Gráfico 2 – Distribuição etária da população de Pedro Leopoldo (Censo 2000) 
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A população de 0 a 17 anos equivale a 34% da população total do município.  

 

A população infanto-juvenil, considerada em relação à população do município 

é mostrada na Tabela 1. É importante observar a última linha na tabela que 

mostra o tamanho geral da população infanto-juvenil em cada região do 

município. 

 

TABELA 1 
População infanto-juvenil do município distribuída por faixa etária e por região 

Região Centro Faixa 
etária 
(anos) Centro Santo 

Antônio Campinho Região 
total 

Lagoa 
de Sto 

Antônio 

Theotônio 
Baptista de 

Freitas 

São 
Geraldo Magalhães 

Sto 
Antônio 
da Barra 

Fidalgo e 
Quinta do 
Sumidouro 

Dr Lund 

0 – 4 6,33 8,79 8,88 7,16 9,71 12,46 8,52 6,21 10,44 8,39 8,51 

5 – 10 7,45 9,04 8,72 7,92 9,19 12,31 9,33 6,12 10,18 8,92 9,75 

11 – 14 7,84 9,42 10,16 8,50 10,57 12,29 9,38 9,04 9,89 9,86 8,72 

15 – 19 8,90 10,83 10,89 9,56 11,80 10,42 9,85 11,43 10,37 9,29 10,30 

0 - 19 30,52 38,08 38,66 33,14 41,27 47,48 37,08 32,80 40,88 36,46 37,27 

 

A tabela 1 permite dizer que a maior concentração relativa de crianças de 0 a 4 

anos está, em ordem decrescente, nas Regiões Theotônio Baptista de Freitas, 

Santo Antônio da Barra e Dr. . A maior concentração relativa de crianças de 5 a 

10 anos está, em ordem decrescente, nas Regiões Theotônio Baptista de 

Freitas, Lagoa de Santo Antônio e Santo Antônio da Barra. A maior 

concentração relativa de adolescentes de 11 a 14 anos está, em ordem 

decrescente, nas Regiões Theotônio Baptista de Freitas, Lagoa de Santo 

Antônio e Campinho. A maior concentração relativa de adolescentes de 15 a 19 

anos está, em ordem decrescente, nas Regiões Lagoa de Santo Antônio, 

Magalhães e Campinho.  
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2. Alfabetização da população infanto-juvenil do município por região 
 

Em relação à alfabetização, a Tabela 2 mostra qual é a proporção da 

população infanto-juvenil que é alfabetizada em cada setor. É importante 

salientar que estes valores foram obtidos levando-se em conta a própria 

população infanto-juvenil como universo.   

 
Tabela 2 

Distribuição da alfabetização da população infanto-juvenil em relação a ela mesma. 
Região Centro Faixa 

etária 
(anos) Centro Santo 

Antônio Campinho Região 
total 

Lagoa de 
Sto 

Antônio 

Theotônio 
Baptista de 

Freitas 

São 
Geraldo Magalhães 

Sto 
Antônio 
da Barra 

Fidalgo e 
Quinta do 
Sumidouro 

Dr 
Lund 

5  -10 70,86 50,23 62,64 65,76 57,08 46,92 56,34 69,13 54,44 52,75 54,23 

11 – 14 98,85 97,79 96,54 98,16 97,93 95,62 98,02 99,55 97,54 95,44 97,64 

15 – 19 98,99 97,31 99,41 98,80 98,95 96,45 99,14 99,28 97,65 97,80 98,67 

05 – 19 90,28 82,93 87,66 88,52 86,42 78,75 84,79 92,43 83,16 82,65 83,29 

 

Note-se que a proporção de alfabetização da faixa etária de 15 a 19 anos é 

superior às outras faixas etárias. Entretanto, na faixa etária de 5 a 10 anos, a 

proporção de alfabetização está abaixo de 70 % em todas as regiões, sendo 

que fica visível, na faixa etária entre 5 e 10 anos, a diferença entre a Região do 

Bairro Theotônio Baptista de Freitas (46%) e o Centro (70%).  

 

A distribuição da população infanto-juvenil alfabetizada do município, por 

região, é a que se segue: 

 

TABELAS 3 A 12 
Distribuição da população infanto-juvenil alfabetizada (por faixa etária) dentro 
da população formada pelas pessoas alfabetizadas com 5 ou mais anos de 

idade, por região. 
Faixa de idade Alfabetizados 

Centro 
5 – 9 anos 5,92 
10 – 14 anos 8,69 
15 – 19 anos 9,88 
5 – 19 anos 24,50 
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Faixa de idade Alfabetizados 

Santo Antônio 
5 – 9 anos 5,62 
10 – 14 anos 11,39 
15 – 19 anos 13,04 
5 – 19 anos 30,05 

 
Faixa de idade Alfabetizados 

Campinho 
5 – 9 anos 6,53 
10 – 14 anos 11,73 
15 – 19 anos 12,95 
5 – 19 anos 31,21 

 
Faixa de idade Alfabetizados 

Lagoa de Sto 
Antônio 

5 – 9 anos 6,53 
10 – 14 anos 12,89 
15 – 19 anos 14,53 
5 – 19 anos 33,95 

 
Faixa de idade Alfabetizados 

Theotônio 
Baptista de 

Freitas 
5 – 9 anos 8,01 
10 – 14 anos 16,31 
15 – 19 anos 13,95 
5 – 19 anos 38,27 

 
Faixa de idade Alfabetizados 

São Geraldo 
5 – 9 anos 6,39 
10 – 14 anos 11,18 
15 – 19 anos 11,88 
5 – 19 anos 29,46 

 
Faixa de idade Alfabetizados 

Magalhães 
5 – 9 anos 4,72 
10 – 14 anos 10,05 
15 – 19 anos 12,66 
5 – 19 anos 27,43 
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Faixa de idade Alfabetizados 
Sto Antônio da 

Barra 
5 – 9 anos 7,19 
10 – 14 anos 12,51 
15 – 19 anos 13,13 
5 – 19 anos 32,82 

 
Faixa de idade Alfabetizados 

Fidalgo e Quinta
5 – 9 anos 6,07 
10 – 14 anos 12,13 
15 – 19 anos 11,71 
5 – 19 anos 29,91 

 
Faixa de idade Alfabetizados 

Dr. Lund 
5 – 9 anos 6,67 
10 – 14 anos 10,75 
15 – 19 anos 12,82 
5 – 19 anos 30,24 

 

 

3. Escolarização dos responsáveis por crianças e adolescentes (por 
domicílio, a partir de 10 anos) 
 

As tabelas 13, 14 e 15 (a seguir) permitem-nos inferir que, na cidade de Pedro 

Leopoldo, a escolarização média da população responsável por crianças e 

jovens (0 a 18 anos) está em torno de 4 anos para um total de 

aproximadamente 40% dessa mesma população de responsáveis.  

 

Isso significa dizer que a maior parte da população do município, considerado 

como um todo, em idade escolar tem pais, mães ou responsáveis com ensino 

fundamental completo e incompleto, não mais do que isso. A expectativa de 

escolarização de pais e responsáveis por crianças e jovens no município é 

substancialmente menor para as séries finais do ensino fundamental, 

diminuindo ainda mais em se tratando de ensino médio completo, o que 

totalizaria 11 anos de escolarização. Nessa faixa de escolarização, 

especialmente, têm-se uma elevação significativa, voltando a decair 
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visivelmente a partir dos 12 anos de escolarização, figurando-se em todas as 

faixas etárias para menos de 1 por cento. Isso significa dizer que a população 

infantil e jovem do município de Pedro Leopoldo tem como pais ou 

responsáveis, em todas as idades indiscriminadamente, pessoas com menos 

de 1% de chance de chegar à Universidade.  

 

Note-se, também, que não é desprezível o dado relativo à falta de instrução de 

pais ou responsáveis por crianças com 5 anos ou menos, próximo da casa dos 

10%, considerando-se, nesse caso, a população que não chegou a freqüentar 

um ano pelo menos de escolarização.  

 

Comparando-se os três gráficos, pode-se dizer que os pais de filhos mais 

jovens (com idade inferior a 5 anos) apresentam melhor desempenho no que 

diz respeito ao término do ensino fundamental (8.ª série), o que não se vê em 

pais ou responsáveis de crianças e jovens de outras idades. Esse dado pode 

apontar para perspectivas favoráveis ao aumento da escolarização e 

permanência de crianças menores na escola, fomentando programas voltados 

às mães, pais e responsáveis por crianças que atualmente estão freqüentando 

Educação Infantil e vão ingressar no Ensino Fundamental.  

 

Os dados do município indicam que pais e responsáveis por crianças 

ingressantes na primeira série do Ensino Fundamental, no Município de Pedro 

Leopoldo, têm maior tempo de escolarização do que têm pais de ingressantes 

na oitava série do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio. Isso 

possibilita dizer que o público preferencial para estabelecimento de políticas 

para permanência na escola, além do público ingressante nas primeiras séries 

do ensino fundamental, é o público egresso do Ensino Fundamental e 

ingressante no Ensino Médio, uma vez que se compõe de jovens que têm pais 

ou responsáveis com escolarização menor do que a do próprio jovem.  
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TABELA 13 
Filhos ou enteados, com 5 anos ou mais de idade, em relação ao tempo de 

estudo dos seus responsáveis. 
Filhos ou enteados com 5 anos ou mais de idade 

Anos de estudo das pessoas responsáveis % 
Sem instrução ou com menos que 1 ano 9,61 
1 ano 4,34 
2 anos 6,12 
3 anos 8,72 
4 anos 33,23 
5 anos 6,73 
6 anos 4,34 
7 anos 5,66 
8 anos 10,28 
9 anos 1,24 
10 anos 1,67 
11 anos 12,01 
12 anos 0,32 
13 anos 0,60 
14 anos 0,75 
15 anos 3,27 
16 anos 1,47 
17 ou mais anos  0,60 
Anos de estudo não determinado 0,15 
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TABELA 14 
Filhos ou enteados,  de 5 a 14 anos de idade, em relação ao tempo de estudo 

dos seus responsáveis. 
Filhos ou enteados de 5 a 14 anos de idade 

Anos de estudo das pessoas responsáveis % 
Sem instrução ou com menos que 1 ano 2,50 
1 ano 1,27 
2 anos 2,21 
3 anos 2,67 
4 anos 12,11 
5 anos 3,83 
6 anos 2,48 
7 anos 3,11 
8 anos 5,76 
9 anos 0,75 
10 anos 0,95 
11 anos 6,30 
12 anos 0,16 
13 anos 0,28 
14 anos 0,36 
15 anos 1,29 
16 anos 0,69 
17 ou mais anos  0,38 
Anos de estudo não determinado 0,04 
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TABELA 15 
Filhos ou enteados, de 15 ou mais anos de idade, em relação ao tempo de 

estudo dos seus responsáveis. 
Filhos ou enteados de 15 ou mais anos de idade 

Anos de estudo das pessoas 
responsáveis 

% 

Sem instrução ou com menos que 1 ano 7,11 
1 ano 3,07 
2 anos 3,91 
3 anos 6,06 
4 anos 21,13 
5 anos 2,90 
6 anos 1,86 
7 anos 2,55 
8 anos 4,51 
9 anos 0,48 
10 anos 0,72 
11 anos 5,71 
12 anos 0,16 
13 anos 0,31 
14 anos 0,38 
15 anos 1,98 
16 anos 0,78 
17 ou mais anos  0,23 
Anos de estudo não determinado 0,11 

 

 

A Tabela 16 (a seguir) mostra, para cada região, a distribuição dos anos de 

estudo dos responsáveis que possuem filhos ou enteados nas faixas etárias 

especificadas. As faixa etária inicial considerada é a partir de 5 anos. 
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TABELA  16 
Filhos ou enteados, com 5 anos ou mais de idade, das pessoas responsáveis 
por domicílios, segundo a faixa de idade do(s) filho(s) ou enteado(a) e os anos 

de estudo da pessoa responsável 
Região Centro Anos de 

estudo dos 
responsáveis Centro Santo 

Antônio Campinho 

Lagoa 
de Sto 

Antônio 

Theotônio 
Baptista de 

Freitas 

São 
Geraldo Magalhães 

Sto 
Antônio 
da Barra 

Fidalgo e 
Quinta do 
Sumidouro 

Dr Lund 

Sem 
instrução 
ou com 
menos 
de 1 ano 

2,77 10,53 10,87 11,76 21,92 10,30 3,13 16,88 19,83 19,72 

1 ano 2,17 8,81 2,19 5,55 7,64 3,61 2,17 6,96 5,26 4,83 
2 anos 2,92 7,44 4,38 6,67 14,07 6,93 3,44 7,65 9,56 10,06 
3 anos 6,07 12,93 7,31 10,13 12,42 9,44 3,03 12,23 16,61 10,26 
4 anos 26,98 35,81 25,94 36,39 38,27 36,06 26,93 39,36 35,60 26,96 
5 anos 4,79 10,30 6,48 7,85 7,64 6,98 6,05 7,24 6,09 4,23 
6 anos 3,12 4,58 4,57 5,63 4,94 4,38 4,59 3,08 2,39 2,62 
7 anos 5,31 4,81 7,21 6,48 4,41 4,96 6,78 3,84 4,54 3,42 
8 anos 10,78 6,52 12,33 10,13 8,70 12,18 8,98 8,42 7,65 10,87 
9 anos 1,21 1,26 1,28 0,91 0,53 1,30 2,09 1,22 0,24 0,40 
10 anos 2,59 1,26 1,74 1,07 0,69 1,06 2,92 1,26 1,65 0,60 
11 anos 21,99 5,95 15,98 6,83 2,60 9,92 17,54 5,42 3,11 13,68 
12 anos 0,93 0,34 0,27 0,16 0 0 0,42 0,07 0 0,80 
13 anos 1,28 0,11 0,82 0,08 0 0,10 2,09 0,38 0 0 
14 anos 1,76 0,23 1,28 0,40 0 0,43 0,84 0,10 0,12 1,21 
15 anos 7,23 0,46 3,84 1,15 0,05 2,12 6,37 0,28 0,96 1,81 
16 anos 2,64 0,34 1,46 0,21 0 1,44 5,11 0,56 0,36 2,01 
17 ou mais 
anos 

1,13 0 1,37 0,08 0 0,24 2,09 0,24 0 0,06 

Anos de 
estudo não 
determinado 

0,25 0 0,46 0,08 0 0,24 0 0,07 0 0 

 

 

A Tabela 17 (a seguir) permite avaliar o perfil de toda a população responsável 

por crianças e jovens entre 5 e 14 anos no município por região. A Tabela 18 

permite avaliar dados relativos à população responsável por jovens entre 15 e 

19 anos no município por região.  

 

Note-se que a Região do Bairro Theotônio Baptista de Freitas concentra o 

maior número relativo de pessoas responsáveis por população infanto-juvenil 

(em idade de escolarização – 5 a 18 anos) com perfil baixíssimo de 

escolarização – sem instrução ou com menos de 1 ano.  
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TABELA  17 
Filhos ou enteados, com 5 a 14 anos de idade, das pessoas responsáveis por 

domicílio pelos domicílios, segundo a faixa de idade do(s) filho(s) ou enteado(a) 
e os anos de estudo da pessoa responsável 

Filhos ou enteados com  5 a 14 anos de idade 
Região Centro Anos de 

estudo dos 
responsáveis Centro Santo 

Antônio Campinho 

Lagoa 
de Sto 

Antônio 

Theotônio 
Baptista de 

Freitas 

São 
Geraldo Magalhães 

Sto 
Antônio 
da Barra 

Fidalgo e 
Quinta do 
Sumidouro 

Dr Lund 

Sem 
instrução 
ou com 
menos 
de 1 ano 

0,40 1,49 2,19 2,25 8,39 2,46 0,73 5,00 5,38 4,63 

1 ano 0,30 2,40 0,73 1,90 3,40 0,72 0,31 2,38 2,39 2,21 
2 anos 0,63 1,14 1,19 1,98 7,64 2,07 0,73 3,08 2,87 6,04 
3 anos 0,81 3,78 2,56 3,54 6,16 2,07 0,42 4,19 5,02 4,02 
4 anos 4,71 11,78 9,77 15,78 23,46 12,28 4,80 17,83 15,89 11,07 
5 anos 2,37 5,49 3,65 4,56 6,10 3,95 1,67 4,82 4,18 2,01 
6 anos 1,46 2,29 2,56 3,08 4,03 2,21 2,09 2,45 2,39 2,21 
7 anos 2,32 3,43 3,65 3,91 2,97 3,08 2,30 2,66 2,63 2,01 
8 anos 4,43 3,32 7,31 6,30 6,63 6,79 3,44 4,93 4,66 4,83 
9 anos 0,55 0,69 1,10 0,62 0,37 0,77 1,25 0,98 0,24 0,40 
10 anos 1,28 0,69 0,64 0,80 0,53 0,67 1,98 0,77 0,96 0,20 
11 anos 10,10 3,78 9,04 4,18 2,02 6,50 6,26 3,08 1,67 6,84 
12 anos 0,40 0 0,27 0,11 0 0 0,10 0,07 0 0,60 
13 anos 0,73 0 0,37 0 0 0,05 0,84 0,17 0 0 
14 anos 0,81 0,23 0,73 0,16 0 0,19 0,42 0,07 0,12 0,80 
15 anos 3,12 0,11 1,19 0,51 0,05 0,82 1,46 0,24 0,48 1,41 
16 anos 1,23 0,11 0,73 0,08 0 0,91 2,40 0,21 0,36 1,41 
17 ou mais 
anos 0,63 0 0,64 0,05 0 0,19 1,67 0,17 0 0 

Anos de 
estudo não 
determinado 

0 0 0,27 0,03 0 0,05 0 0,03 0 0 
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TABELA 18 
Filhos ou enteados, com 15 anos de idade, das pessoas responsáveis por 

domicílio, segundo a faixa de idade do(s) filho(s) ou enteado(a) e os anos de 
estudo da pessoa responsável 

Filhos ou enteados com 15 ou mais anos de idade 
Região Centro Anos de 

estudo dos 
responsáveis Centro Santo 

Antônio Campinho 

Lagoa 
de Sto 

Antônio 

Theotônio 
Baptista de 

Freitas 

São 
Geraldo Magalhães 

Sto 
Antônio 
da Barra 

Fidalgo e 
Quinta do 
Sumidouro 

Dr Lund 

Sem 
instrução 
ou com 
menos 
de 1 ano 

2,37 9,04 8,68 9,51 13,54 7,85 2,40 11,88 14,46 15,09 

1 ano 1,86 6,41 1,46 3,64 4,25 2,89 2,40 4,58 2,87 2,62 
2 anos 2,29 6,29 3,20 4,69 6,42 4,86 2,71 4,58 6,69 4,02 
3 anos 5,26 9,15 4,75 6,59 6,26 7,37 2,61 8,04 11,59 6,24 
4 anos 22,27 24,03 16,16 20,61 14,81 23,78 22,13 21,53 19,71 15,90 
5 anos 2,42 4,81 2,83 3,30 1,54 3,03 4,38 2,41 1,91 2,21 
6 anos 1,66 2,29 2,01 2,55 0,90 2,17 2,51 0,63 0 0,40 
7 anos 3,00 1,37 3,56 2,57 1,43 1,88 4,49 1,19 1,91 1,41 
8 anos 6,35 3,20 5,02 3,83 2,07 5,39 5,53 3,50 2,99 6,04 
9 anos 0,65 0,57 0,18 0,29 0,16 0,53 0,84 0,24 0 0 
10 anos 1,31 0,57 1,10 0,27 0,16 0,39 0,94 0,49 0,72 0,40 
11 anos 11,89 2,17 6,94 2,65 0,58 3,42 11,27 2,34 1,43 6,84 
12 anos 0,53 0,34 0 0,05 0 0 0,31 0 0 0,20 
13 anos 0,55 0,11 0,46 0,08 0 0,05 1,25 0,21 0 0 
14 anos 0,96 0 0,55 0,24 0 0,24 0,42 0,03 0 0,40 
15 anos 4,11 0,34 2,65 0,64 0 1,30 4,91 0,03 0,48 0,40 
16 anos 1,41 0,23 0,73 0,13 0 0,53 2,71 0,35 0 0,60 
17 ou mais 
anos 

0,50 0 0,73 0,03 0 0,05 0,42 0,07 0 0,60 

Anos de 
estudo não 
determinado 

0,25 0 0,18 0,05 0 0,19 0 0,03 0 0 
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4. Dados gerais do município de Pedro Leopoldo 

 

TABELA 19 
Dados gerais do município – IBGE (CENSO 2000, municípios vigentes em 2001) 

Pessoas residentes  53.957 
Pessoas residentes menos de 10 anos   9.790 
Pessoas residentes 10 anos ou mais 44.167 
Mulheres residentes 10 anos ou mais  22.605 
Homens residentes 10 anos ou mais 21.562 
Pessoas residentes População estudantil Freqüente a creches ou 
escolas  

17.152 

Pessoas residentes, sem instrução e menos de 1 ano de estudo   2.483 
Pessoas residentes, 10 anos ou mais, rendimento nominal mensal até 1 
salário mínimo 

   7.586 

Pessoas residentes, 10 anos ou mais, rendimento nominal mensal mais 
de 1 a 2 salários mínimos 

   8.072 

Pessoas residentes, 10 anos ou mais, rendimento nominal mensal mais 
de 2 a 3 salários mínimos 

   3.466 

Pessoas residentes, 10 anos ou mais, rendimento nominal mensal mais 
de 3 a 5 salários mínimos 

   3.524 

Pessoas residentes, 10 anos ou mais, rendimento nominal mensal mais 
de 5 a 10 salários mínimos 

   2.587 

Pessoas residentes, 10 anos ou mais, rendimento nominal mensal mais 
de 10 a 20 salários mínimos 

   1.521 

Pessoas residentes, 10 anos ou mais, rendimento nominal mensal mais 
de 20 salários mínimos 

      486 

Pessoas residentes, 10 anos ou mais, rendimento nominal mensal – 
sem rendimento 

   17.426 

Pessoas residentes, 10 anos ou mais, rendimento nominal mensal – 
com rendimento 

   26.741 

Pessoas residentes, homens, 10 anos ou mais, com rendimento mensal    15.473 
Pessoas residentes, mulheres, 10 anos ou mais, com rendimento 
mensal 

   11.269 

Rendimento nominal - homens residentes - 10 anos ou mais de idade - 
com rendimento - médio mensal -  

R$670,90 

Rendimento nominal - mulheres residentes - 10 anos ou mais de idade - 
com rendimento - médio mensal -  

R$365.43 

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - sem instrução e 
menos de 1 ano de estudo -  

2.483 
habitantes 

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - 1 a 3 anos de estudo  
6.572 
habitantes 

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - 4 a 7 anos de estudo  
18.517 
habitantes 

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - 8 a 10 anos de estudo  
8.087 
habitantes 

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - 11 a 14 anos de 
estudo  

6.731 
habitantes 

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - 15 anos ou mais de 
estudo -  

1.439 
habitantes 
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Pessoas residentes - 0 a 3 anos  
3.914 
habitantes 

Pessoas residentes - 4 anos -  
922 
habitantes 

Pessoas residentes - 5 e 6 anos -  
1.785 
habitantes 

Pessoas residentes - 7 a 9 anos -  
3.169 
habitantes 

Pessoas residentes - 10 a 14 anos -  
5.252 
habitantes 

Pessoas residentes - 15 a 17 anos  
3.299 
habitantes 

Pessoas residentes - 18 a 19 anos  
2.282 
habitantes 

Pessoas residentes - 20 a 24 anos -  
5.141 
habitantes 

Pessoas residentes - 25 a 29 anos -  
4.312 
habitantes 

Pessoas residentes - 30 a 39 anos - 
8.757 
habitantes 

Pessoas residentes - 40 a 49 anos -  
6.887 
habitantes 

Pessoas residentes - 50 a 59 anos -  
3.818 
habitantes 

Pessoas residentes - 60 a 64 anos -  
1.499 
habitantes 

Pessoas residentes - 65 a 69 anos -  
985 
habitantes 

Pessoas residentes - 70 a 74 anos -  
777 
habitantes 

Pessoas residentes - 75 a 79 anos -  
608 
habitantes 

Pessoas residentes - 80 anos e mais  
549 
habitantes 

Índice de alfabetização do município  93% 
 

 

4.1. Taxa de pobreza no município 

 

A taxa de pobreza corresponde ao percentual de pessoas pobres sobre a 

população total. É calculada pelo PNUD (2003) e registra o percentual de 

pessoas cuja renda domiciliar mensal per capta é de até ½ salário mínimo, com 

base nos dados do Censo de 2000. Levando-se em conta essas variáveis, o 

IDH do município de Pedro Leopoldo é de 0,807, o que corresponde a 23, 58 
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por cento da população do município cuja renda domiciliar mensal per capta é 

de até ½ salário mínimo (ANDRADE, 2005, p. 17).  

 

 

4.2. Gênero e condição racial no município 

 

4.2.1. Gênero 
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Gráfico 3- Pessoas residentes, PL, 10 anos ou mais, por sexo 

e renda, (Censo 2000, municípios vigentes 2001) 
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Gráfico 4 - Pessoas residentes em Pedro Leopoldo 

10 anos ou mais 
Rendimento médio por sexo 
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Os gráficos acima indicam que embora o número de mulheres seja 

ligeiramente superior ao de homens no município, elas têm menor acesso à 

renda e, quando o têm, recebem praticamente a metade do salário dos 

homens. Esses indicadores são sinais da necessidade de políticas de geração 

de trabalho e renda para mulheres pobres do município, com ênfase nas mães 

que mantém famílias matrinucleares. Além disso, acenam para o apoio público 

a associações comunitárias voltadas para o fortalecimento da mulher e de seu 

papel social.   

 

4.2.2. Condição racial 

 

Para estabelecimento de uma política de igualdade racial na cidade indica-se 

que algumas medidas sejam tomadas primeiramente com vistas a dar 

visibilidade a dados e informações relativos à população sub-representada em 

instituições, organizações e oportunidades. Para isso, sugere-se que o 

Ministério Público juntamente com o Judiciário passe a registrar dados relativos 

à auto-declaração racial da criança e adolescente atendido. A mesma 

observação cabe para registros relativos à gravidez na adolescência e trabalho 

infanto-juvenil. Somente com registro de dados é que se pode indicar perfis 

preferenciais para promoção da igualdade racial no município. 

 

Uma das sugestões para dar visibilidade à temática, suscitando o debate, é a 

introdução de discussões relativas à discriminação racial nas escolas do 

município.  

 

Digno de nota o fato de que ainda não ocorreu, em Pedro Leopoldo, iniciativa 

de inclusão da disciplina História da África e Cultura Afro-Brasileira tal como 

prevê a Lei 10.639, 9 de janeiro de 2003, do governo federal, que prevê a sua 

obrigatoriedade para todas as escolas da Educação Básica.  

 



 35

Saúde da infância e da adolescência 
no município de Pedro Leopoldo 

 

 

A pesquisa realizada na área de saúde buscou mapear, através de dados 

primários e secundários, o atendimento de saúde oferecido pelo município de 

Pedro Leopoldo à camada infanto-juvenil da população e, desse modo, traçar 

um panorama de como esta questão vem sendo trabalhada na cidade, onde 

estão os problemas relacionados à saúde, indicações de como minimizá-los, 

além de viabilizar uma estruturação e análise dos dados, tendo assim, a 

visualização da situação atual desse setor. 

 

O passo inicial foi entrar em contato com os setores da prefeitura responsáveis 

pela saúde no município e desses foram requeridos os seguintes dados:  

• programas desenvolvidos pela Secretaria de Saúde, principalmente os 

voltados para infância e adolescência, dentre eles, programas de 

puericultura1, vacinação, grupos de apoio etc; 

• número de pediatras em atuação na Rede Municipal de Saúde; 

• número de crianças vacinadas em 2004 e 2005; 

• número de postos de saúde e congêneres, capacidade de atendimento, 

localização e estatísticas de atendimentos às crianças e adolescentes 

2004 e 2005; 

• número e descrição de atendimentos realizados pelo Programa Saúde 

da Família ás crianças e adolescentes 2004 e 2005; 

• principais problemas de saúde que afetam a camada infanto-juvenil; 

• principais metas da Secretaria de Saúde para prevenção e atendimento 

à saúde voltadas para a infância e adolescência, como 

acompanhamento pré-natal e partos. 

                                            
1 s.f. 1.Ciência que reúne todas as noções (fisiologia, higiene, sociologia) suscetíveis de 
favorecer o desenvolvimento físico e psíquico das crianças, desde o período da gestação até a 
puberdade 1.1.Conjunto de noções e técnicas voltadas para o cuidado médico, higiênico, 
nutricional, psicológico, etc das crianças pequenas, da gestação até 4 ou 5 anos de idade. 
(PUERICULTURA, 2001, p. 2331). 
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Entretanto, os dados que serão referenciados durante esse texto ficaram 

concentrados no ano de 2004, pois os dados de 2005 não foram repassados 

em tempo hábil para compor um panorama atualizado da situação da saúde no 

município de Pedro Leopoldo. Além disso, nos dados recebidos, não constam 

informações sobre pontos importantes como amamentação, desnutrição e 

obesidade infanto-juvenil. 

 

 

1. Unidades de saúde (dados secundários2) 
 

O município de Pedro Leopoldo conta com um hospital público (Hospital e 

Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho, atualmente Hospital e 

Maternidade Imaculada Conceição) e uma clínica particular (Clínica São João 

Batista).  

Em 2004, os programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde 

eram: 

- o “Programa Saúde da Família” – PSF;  

-  o “Programa Leite é Saúde”, que atendia a 600 crianças com baixo 

peso, de 6 meses até 2 anos, que recebiam 3 kg de leite e um litro de 

óleo por mês para cada criança; 

- - o Programa de Saúde Bucal “Mamãe-Bebê”. 

Ainda dentre os Programas de Saúde Bucal, há uma atenção especial para a 

faixa etária de 06 a 14 anos (prioridade dada também pelo Sistema Único de 

Saúde), através de procedimentos preventivos coletivos com aplicação tópica 

de flúor e escovação supervisionada com distribuição de escovas dentais, 

realizados trimestralmente, além de procedimentos curativos. Já na faixa etária 

dos 15 aos 19 anos (adolescentes), há promoção de saúde bucal e prevenção 

realizados em escolas, mas ainda é necessária maior atenção. 

                                            
2 Todos os dados Secundários foram fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, em correspondência datada de 19 de outubro de 2004 
e assinada pela Secretária Maria Heloísa Rodrigues Vieira. 
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As unidades básicas de saúde do PSF - Programa Saúde da Família – (a 

seguir elencadas), serão localizadas de acordo com a regionalização proposta 

pela pesquisa: 

 

TABELA 1 
Unidades de Saúde (PSF), localização por região e o número de pessoas 

atendidas. 
Unidade de Saúde Localização População atendida 

Nº de pessoas 
PSF CAC Região Santo Antônio da 

Barra 
2.856 

PSF Fidalgo Região de Fidalgo e quinta 
do sumidouro 

2.541 

PSF JAC Região Centro, sub-região 
centro 

3.007 

PSF Lagoa I Região Lagoa de Santo 
Antônio  

3.244 

PSF Lagoa II Região Lagoa de Santo 
Antônio 

3.733 

PSF Lagoa III Região Lagoa de Santo 
Antônio 

4.376 

PSF Lua I e PSF Lua III Região do Theotônio 
Baptista de Freitas 

Lua I: 2.466 
Lua III: 1.553 

PSF Lua II Região do Bairro da Lua 
(Theotônio Baptista de Freitas) 

2.533 

PSF Romero de Carvalho Região São Geraldo 2.575 
PSF São Geraldo Região São Geraldo 2.505 
PSF Vera Cruz Região Santo Antônio da 

Barra 
2.208 

PSF Magalhães Região Magalhães 2.237 
PSF Dr. Lund Região de Dr. Lund 2.446 

Fonte: Adaptação dos dados da Secretaria Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo, localizado 
pela regionalização realizada pela pesquisa (2005). 

 

As unidades básicas de saúde da família citadas acima, assim como o número 

de pessoas atendidas, são dados fornecidos pela Secretaria de Saúde da 

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, cabe ainda observar que o número de 

pessoas atendidas corresponde ao total de habitantes, não estando 

classificados segundo faixa etária. 

 

Ainda dentre o quadro de Programas promovidos pela SMS, foi implantado, em 

2004, a atenção à saúde mental da criança e adolescente, sob a supervisão do 

Centro de Saúde Mental Livremente, localizado na região Centro. Pode-se citar 
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a Triagem Neonatal (teste do “pezinho”), realizado nas unidades básicas de 

saúde e na unidade de Referência em Imunização onde, de 01 de Janeiro a 07 

de outubro de 2004 foram realizados 601 testes. 

 

Cabe destacar que, alguns programas acima citados não apresentam dados 

referentes ao atendimento específico de crianças e adolescentes. 

 

A partir de agora, será realizada uma análise de alguns itens relacionados à 

saúde da criança e adolescente, trabalhando dados fornecidos pela SMS e 

dados coletados por pesquisa direta e entrevistas (dados primários). 

 

Dois pontos específicos relacionados ao diagnóstico apontam uma séria 

deficiência na coleta, controle, sistematização e análise de dados por parte da 

área de saúde do município (pública e privada): o dos portadores de HIV e o da 

gravidez na adolescência. 

 

 

2 – Partos 

 

Os partos realizados no ano de 2004, no município de Pedro Leopoldo somam 

743. Houve um equilíbrio entre a realização de partos do tipo Normal e do tipo 

Cesárea, com 51,37% dos partos do primeiro tipo e 49,24% do segundo. 

Entretanto, um dado chama a atenção: enquanto o equilíbrio dos tipos de parto 

se mantém no Hospital Imaculada Conceição (público), na Clínica São João 

Batista (conveniado com o SUS), a proporção de cesáreas é muito maior em 

relação à de partos normais (ver gráficos a seguir) 
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GRÁFICO 1 – Tipos de Partos 

Tipo de Parto - HMIC

51%

49% Parto Normal

Parto Cesárea

 
GRÁFICO 2 – Tipo de Parto (Hospital Maternidade  

 Imaculada Conceição) 
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GRÁFICO 3 – Tipo de Parto (Clínica São João Batista) 
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O equilíbrio que conta nos dados gerais, se dá devido ao número bruto de 

partos realizados em cada uma das unidades de saúde (662 no Hospital 

Imaculada Conceição e 81 na Clínica São João Batista). Apesar de não ser 

objetivo desta pesquisa investigar os fatores que provocam o desequilíbrio 

entre os dados dos tipos de partos numa análise comparativa entre o Hospital e 

a Clínica, podemos supor que um fator explicativo seja a situação sócio-

econômica e cultural do público atendido em cada um deles e a existência ou 

não de programas de incentivo ao parto normal. 

 

 

3 – Cobertura vacinal 
 

A cobertura vacinal na I Etapa da Campanha de Multivacinação Infantil, 

realizada em junho de 2004, atingiu 97,67% das crianças de 0 a 4 anos, já na II 

Etapa, o número chegou a 98,2% das crianças na mesma faixa etária, segundo 

dados da SMS. Percebe-se, portanto, uma eficiência bastante satisfatória no 

que se refere a este quesito. Cabe lembrar que as referidas campanhas de 

vacinação são promovidas pelo Governo Federal em parceria com as 

prefeituras, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Esta eficiência se dá, 

entre outros fatores, pelas campanhas de conscientização e divulgação 

veiculadas pelas diversas mídias. 

 

 

4 – Amamentação 
 

Este dado foi colhido através de entrevistas com os 5 pediatras que possuem 

consultório em Pedro Leopoldo. Segundo eles, a maior parte das crianças é 

amamentada até os 6 meses. Um outro tanto é amamentada até 1 ano, 

entretanto raras são as crianças amamentadas após esta idade. Sabe-se que o 

aleitamento materno é extremamente saudável para as crianças, auxiliando na 

criação do sistema imunológico, portanto, o tempo diminuto de amamentação 

pode acarretar em maior suscetibilidade a doenças, e mesmo desnutrição. 
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60%

40%

0%

Até 6 meses

de 6 meses a 1 ano

Mais de 1 ano

 
Gráfico 4 – Amamentação  
Fonte: Entrevistas com os pediatras 

 

 

5 – Desnutrição 
 

Com relação ao item desnutrição, também foram consideradas as entrevistas 

realizadas com os pediatras. Segundo a maior parte deles, a porcentagem de 

crianças desnutridas, atendidas por eles, gira em torno de 1% a 2 %. 

Entretanto, um dos médicos entrevistados, também trabalha na rede pública de 

atendimento, e relatou que, em torno de 20% dos seus pacientes na rede 

encontram-se desnutridos. 

 

Informações prestadas na Conferência Municipal de Assistência Social e dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Pedro Leopoldo, em 16 de julho de 

2005, pela pediatra Maria de Lourdes Costa, indicam que, em pesagem feita 

em junho de 2005 na população infantil, de 0 a 5 anos, foram encontrados os 

seguintes indicadores: 8,8% de desnutrição e 7,7% de obesidade, além de 

indicadores de insuficiência de ferro, apontando a necessidade de programa de 

combate à anemia. 
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6 – Principais doenças 
 

Segundo relato dos pediatras entrevistados, o maior problema enfrentado pelas 

crianças, na cidade, é a poluição; que se reflete em doenças respiratórias por 

parte das crianças. Outro problema levantado é a falta de saneamento, 

especialmente em áreas periféricas. 

 

Este dado é corroborado pelas informações da SMS, sobre as internações 

Hospitalares no período de Janeiro a Agosto de 2004, considerando-se o grupo 

de 0 a 19 anos. Do total de doenças que provocaram internações no período, 

25% são respiratórias, 7% infecciosas e parasitárias, e os outros 68% abarcam 

um conjunto de 19 outros tipos de doenças: 

Relação das Internações - Janeiro a Agosto de 
2004 - 0 a 19 anos

25%

7%
68%

Doenças Respiratórias

Doenças Infecciosas e
Parasitárias
Outras

 
GRÁFICO 5 – Relação de Internações de Janeiro a Agosto de 2004 

Este dado é ainda confirmado pelos gráficos a seguir, que mostram as 

consultas realizadas na rede hospitalar e de unidades de saúde, mês a mês, 

entre janeiro e outubro de 2004, onde se percebe maior concentração de 

consultas nos meses de outono e inverno, período de estiagem e seca no 

município: 
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Consultas - Crianças de 1 a 4 anos
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GRÁFICO 6 – Consultas (menores de 1 ano)          GRÁFICO 7 – Consultas de crianças de 1 a 14 anos 
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Consultas - Crianças de 10 a 14 anos
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GRÁFICO 8 – Consultas de crianças de 5 a 9 anos         GRÁFICO 9 – Consultas de crianças de 10 a 14 anos 

 

Existem ainda outras doenças que afligem as crianças e adolescentes de 

Pedro Leopoldo, mas numa proporção muito menor que as elencadas acima, 

num total de 37 ocorrências apenas, durante o ano de 2004:  
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GRÁFICO 10 – Doenças Referidas de 0 a 14 anos 
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7 – Óbitos 
 

Segundo dados disponíveis no site do Ministério da Saúde, atualizados para o 

ano de 2003, registrou-se a ocorrência de 4 óbitos na população infanto-juvenil 

do município (0 a 19 anos), todos na faixa correspondente a menos de um ano 

de idade. 

 

 

8 – Propostas para melhoria da saúde de crianças e adolescentes 
 

Perguntou-se aos pediatras entrevistados quais os programas eles indicavam 

como necessários para a promoção da melhoria da saúde da criança e do 

adolescente no município. As respostas mais recorrentes se apresentam a 

seguir: 
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GRÁFICO 11 – Programas necessários (programas elencados pelos pediatras) 

 

No quesito saúde, no que diz respeito às campanhas educativas, os pediatras 

destacaram principalmente as relacionadas à higiene, amamentação, 

desenvolvimento psico-motor, enfim, a saúde de modo geral das crianças e 

adolescentes. Com relação ao saneamento básico, destacaram a sua 
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inexistência em determinados locais e a necessidade de ampliação deste 

serviço por parte do poder público à população carente, sendo este fator um 

dos causadores de doenças infecciosas e parasitárias. 

 

Os dados a seguir dão uma visão da situação das famílias cadastradas pelo 

PSF, com relação aos serviços de saneamento básico: 

TABELA 2 
Famílias cadastradas pelo PSF e as Condições de Saneamento 

Famílias Número de Famílias Porcentagem 

Famílias Estimadas 17.344 100 

Famílias Cadastradas 9.646 55,62 

 
Dados das famílias cadastradas no PSF 

Abastecimento de Água Número de Famílias Porcentagem 

Rede Pública 9.175 95,12 

Poço ou nascente 427 4,43 

Outros 44 0,46 

 

Destino do Lixo Número de Famílias Porcentagem 

Coleta Pública 8.617 89,33 

Queimado/Enterrado 942 9,77 

Céu Aberto 87 0,90 

 

Destino Fezes/Urina Número de Famílias Porcentagem 

Sistema de Esgoto 5.703 59,12 

Fossa 3.750 38,88 

Céu Aberto 193 2,00 

Fonte: Adaptação dos dados do SIAB (Sistema de Informação de Atenção Básica – Secretaria 
Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo, 2004). 

 

Como se pode  observar, os dados de abastecimento de água e destino do lixo 

apresentam um bom índice, porém, quando se trata do sistema de esgoto, 

percebe-se que 2% da população cadastrada pelo PSF apresentam uma 
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inadequação ao sistema. Além disso, o sistema de fossa, que muitas vezes é 

construído de forma inadequada, causando contaminação dos poços d’água e 

lençóis freáticos, é utilizado por 38,8% das famílias, o que indica a necessidade 

de expansão do sistema público de esgoto, mesmo se levando em conta que 

os dados aqui referenciados retratam uma pequena parcela da população. 

 

Ainda em relação aos programas, ações e iniciativas necessárias à promoção 

da melhoria de saúde da criança e do adolescente no município foram citadas: 

uma maior interação entre poder público e serviços de saúde, bem como maior 

a participação dos pediatras junto ao PSF. Também  foram destacados a 

geração de empregos e redução da poluição das fábricas de cimento. 

 

Portanto, o diagnóstico da saúde no que tange a infância e a adolescência 

apresenta um quadro de possibilidades de investimentos do poder público. 

Algumas das necessidades são da população como um todo, mas costumam 

afetar especialmente o extrato social mais baixo e a faixa etária mais nova, 

como a questão do sistema de esgoto. 

 

 

9. HIV-positivos 
 

Em relação aos portadores de HIV, o fato, justificado pela proximidade com 

Belo Horizonte, de não haver na cidade um centro de referência, faz com que o 

serviço de saúde do município nem sempre seja contatado e informado da 

existência de casos. O tratamento e o recebimento de medicação é todo feito 

em Belo Horizonte, o que somado ao preconceito social que ainda atinge a 

população soro-positiva para HIV (tendencialmente mais forte em cidades onde 

a relação face-a-face ainda é predominante), faz com que aqueles que se 

encontram nessa situação sequer comuniquem o serviço de saúde do 

município e não participem do apoio oferecido pelo Serviço de Assistência 

Social vinculado ao PSF, através de acompanhamento dos casos. Segundo 

informações da coordenadora do PSF, obtidas em outubro de 2004, apenas 11 
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(onze) pessoas estavam participando desse acompanhamento, mas acredita-

se que, tendo por parâmetro os dados estaduais e nacionais, a população local 

de HIV-positivos seja muito maior. 

 

A solução para a dificuldade de se ter um diagnóstico mais preciso nesse 

campo passaria, necessariamente, por convênio com a Secretaria Estadual de 

Saúde de maneira a garantir à Secretaria Municipal de Saúde o acesso às 

informações sobre a população pedroleopoldense HIV-positiva, já que compete 

a secretaria estadual o acompanhamento, pelo menos estatístico, dos dados. 

 

 

10. Gravidez na adolescência 

 

Em relação à questão da gravidez na adolescência, nosso levantamento se 

deparou com a absoluta inexistência de dados no serviço de saúde do 

município. Se há um registro numérico do total de partos e do tipo de parto, não 

há nada que indique o perfil das parturientes. Sequer a idade da mãe faz parte 

dos registros estatísticos dos hospitais, o que diante dos dados nacionais 

indicando o crescimento constante do número de mulheres entre 10 e 19 anos 

que se tornam mães, é uma lacuna injustificável.  

 

De acordo com o IBGE, esse índice vem aumentando: comparando-se os 

Censos de 1991 e 2000, 80,68% mais meninas com idade de 10 a 14 anos 

ficaram grávidas; já na faixa de 15 a 19 anos o percentual foi menor, 38,65%. 

Nesse período (1991 a 2000), a população de mães jovens que totalizava 

470.570 mulheres saltou para 657.440 mulheres (IDADE..., 13 jun. 2005). 

 

É certo que os dados sobre as mães constam de seus prontuários hospitalares, 

mas esse material é confidencial e, mesmo que o acesso fosse permitido, o 

levantamento exigiria o exame de um a um. 
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O Conselho Municipal da Infância e Juventude, a Promotoria e as Secretarias 

Municipais de Saúde e Assistência Social podem solicitar à rede de saúde, 

especialmente aos hospitais, que façam um controle estatístico que conte com 

o número de partos, tipo de parto, idade da mãe, local de moradia da mãe 

(bairro), se é o primeiro parto daquela mãe ou quantos outros filhos ela tem, cor 

da pele da mãe, se ela tem acesso a programas de controle da natalidade. 

Esses dados nos permitiriam fazer um diagnóstico da situação das jovens 

mães e planejar uma ação que pudesse ajudar a reduzir os índices locais, 

estaduais e nacionais de gravidez na adolescência. 

 

Há médicos obstetras3, que atuam na cidade e que relatam partos de meninas 

de 12 anos, por isso é assustador que a rede de saúde trate essa situação com 

normalidade, não tendo nenhuma informação sistematizada. Além disso, no 

item referente à educação deste trabalho, pode-se observar que os dirigentes 

escolares indicam a gravidez na adolescência como um dos problemas que 

aflige a população infanto-juvenil da cidade. Para corroborar a opinião desses 

profissionais, temos os dados de atendimento do Conselho Tutelar para os 

anos de 2004 e 2005 que indicam 13 ocorrências de acompanhamento às 

mães adolescentes, sendo 4 em 2004 e 9 nos meses de janeiro a maio de 

2005 e 14 ocorrências de orientação a adolescentes grávidas, 2 em todo o ano 

de 2004 e 12 só no período que vai de janeiro a maio de 2005.  

 

O não registro do fato não faz com que ele deixe de existir ou possa ser 

ignorado. É sabido que as gestações e partos de mães jovens costumam ser 

cercados de vários riscos e complicações, o que gera um aumento de gastos 

no setor. Além disso, são mães e crianças que normalmente precisam ser 

assistidas por vários outros programas sociais. Planejamento necessita de 

informação balizada. 

 

Apesar de não termos dados estatísticos sobre a gravidez na adolescência, a 

informação sobre o funcionamento do programa de Planejamento Familiar 
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desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde nos faz acreditar que ele 

inibe o acesso das jovens a métodos contraceptivos. Segundo informação da 

coordenadora do PSF, fornecida4 em outubro de 2004, o Planejamento Familiar 

era desenvolvido através de palestras que buscavam contribuir para o aumento 

de informação e reflexão acerca da temática. Essas palestras eram oferecidas 

nos postos de atendimento e o acesso à distribuição de camisinhas era 

condicionado à participação numa dessas palestras, tanto para homens, 

quanto para mulheres. Ora, uma menina de 12 anos provavelmente não se 

sentiria a vontade em assumir publicamente sua vida sexual ativa, participando 

de uma dessas palestras, na qual poderiam estar seu pai ou sua mãe. Mesmo 

que a atividade sexual da filha seja de conhecimento dos pais, publicizá-la 

pode ser motivo de constrangimento para todos. 

 

A garantia de programas de informação, distribuição de preservativos, 

acompanhamento e valorização voltados especialmente para a adolescência, e 

a persistência neles por longos períodos, é que tem se mostrado o meio mais 

eficaz de diminuição dos índices de gravidez nessa faixa etária. Exemplo disso, 

é o programa desenvolvido pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo 

já há uma década e que tem obtido sucesso na redução dos índices de 

gravidez na adolescência, colocando-se na contra-mão do crescimento dos 

índices nacionais.  
No Estado de São Paulo, um modelo inovador de atendimento 
integral à adolescente - que contempla os aspectos físico, 
psicológico e social - vem contribuindo para diminuir o número 
de casos de gravidez entre jovens. Balanço da Secretaria de 
Estado da Saúde mostrou que, em 2004, 106.737 adolescentes 
menores de 20 anos de idade engravidaram, o que representa 
uma redução de 28% em relação a 1998, quando o número de 
casos de gravidez na adolescência chegou a 148.019. 
Os números vêm caindo ano após ano. Em 1999 houve 
144.362 casos de gravidez entre jovens. No ano seguinte, 
foram 136.042. Em 2001, o total de casos foi reduzido para 
123.714. Já em 2002 houve 116.368 e, em 2003, 108.945. 

                                                                                                                                
3 A informação foi fornecida pelo Dr. Marcelo Jerônimo Gonçalves Pereira em reunião realizada 
nas Faculdades Integradas de Pedro Leopoldo no dia 06 de maio de 2005. 
4 A informação foi dada verbalmente à Coordenadora da Equipe de Trabalho, num contato 
pessoal que buscava esclarecer dúvidas e suprir lacunas em relação ao relatório da Secretaria 
Municipal de Educação, encaminhado como resposta à solicitação de informações que 
havíamos feito. 
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Trata-se, sem dúvida, de um avanço importante, fruto do 
trabalho pioneiro iniciado pelo governo estadual em meados da 
década de 90. 
As adolescentes grávidas em 2004 representaram 17% do total 
de partos no Estado. Em 2002, esse índice foi de 19,4% e, em 
2003, de 17,6%. É importante ressaltar, ainda, que também 
houve queda no número de casos de gravidez entre meninas 
de dez a 14 anos. No ano passado, 3.229 garotas nessa faixa 
etária engravidaram, o que significa redução de 28,7% em 
relação a 1998. (BARATA, 2005, p.3). 

É necessário ressaltar e efetivar as campanhas de prevenção à gravidez, 

favorecendo-se uso de preservativos e informando-se sobre métodos 

contraceptivos na adolescência, pois o investimento de recursos públicos na 

saúde, principalmente em campanhas e infra-estrutura reduz em muito os 

gastos neste setor, viabilizando uma melhor qualidade de vida para a 

população em geral. 

 

Importante, entretanto, se faz lembrar que apenas informação não resolve o 

problema. Pesquisa realizada em São Paulo, em meados da década de 90, 

mostrou que, de uma amostra de 2.500 jovens grávidas, 90% tinham 

conhecimento de algum método anticoncepcional. Mais do que informação, o 

que lhes faltava e causava vulnerabilidade era segurança e um projeto de vida. 

O tempo de escolarização também era fator diretamente responsável pelo 

índice de gravidez entre as jovens: quanto mais os anos de escolarização, 

menores as chances de gravidez entre elas. (BARATA, 2005, p. 3). 

 

Assim, trabalhar a questão da gravidez na adolescência implica em alterar para 

melhor o nível de auto-estima. Não basta informar e orientar, é necessário 

garantir a inclusão social. 
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Educação e escolarização da infância e da adolescência 
no município de Pedro Leopoldo 

 
 

A pesquisa realizada na área da Educação buscou mapear o atendimento 

escolar oferecido em Pedro Leopoldo à camada infanto-juvenil da população, 

visando a obtenção de dados gerais atualizados relativos à oferta e condições 

de escolarização no município, viabilizando estruturação e análise de dados 

gerais e regionalizados sobre a Educação Básica (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio) em Pedro Leopoldo. 

 

Buscou-se realizar um mapeamento das condições de oferta de ensino no 

município, com levantamento de dados em todas as unidades educacionais 

(municipais, estaduais, particulares e conveniadas). 

 

A pesquisa foi realizada basicamente na forma de aplicação de questionários 

estruturados, preenchidos em sua maioria pelo responsável pela instituição 

(Diretor/a). Os questionários foram aplicados nas escolas, pelas bolsistas do 

projeto, em outubro de 2004 e, atendendo pedido do executivo municipal, 

foram reaplicados, agora pela Secretaria Municipal de Educação em junho de 

2005. Entretanto, do universo das escolas do município, os dados referentes às 

escolas: Auxiliadora Mater Baby, E.M. Pingo de Ouro, Escola Municipal Sítio do 

Pica Pau Amarelo e Instituto Educacional Construindo o Saber, são os 

levantados em 2004. Também não recebemos os questionários relativos às 

escolas Instituto Batista Monte Sião e Escola Mundo Infantil. 

 

Os questionários aplicados disponibilizam dados relativos ao turno de 

funcionamento, forma de ocupação do prédio (próprio, cedido ou alugado), 

número de salas, equipamentos de que dispõe a escola, número de alunos 

matriculados portadores de necessidades especiais, oferta de merenda, 

alcance do programa bolsa escola ou outro tipo de auxilio, iniciativas e 

programas desenvolvidos pela unidade educacional, tipo de transporte utilizado 
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pelas crianças e jovens para chegar à escola, grau de formação dos 

professores e tipo de vínculo, grau de formação dos funcionários, existência de 

colegiado, tipo de contribuição pelos serviços prestados, principais problemas 

de alunos e principais problemas da comunidade de entorno da unidade 

educacional. 

 

Pondere-se o fato de que as informações foram prestadas por profissionais 

responsáveis pela unidade escolar, o que representa um universo institucional 

de informações, mas que não substitui as percepções e informações das 

comunidades escolares, que incluem pais, alunos e os profissionais envolvidos 

nos processos educativos, dentre eles professores e especialistas.  

 

Considere-se também que, dos questionários aplicados, nem todos os dados 

foram preenchidos pelos responsáveis, sendo que, para algumas perguntas, o 

índice de abstinência de resposta foi considerado elevado. Então, da realidade 

educacional do município de Pedro Leopoldo, o que se obteve foram dados 

institucionais, levando-se em conta os limites apontados pela extensão e pelo 

cuidado no preenchimento dos questionários enviados às unidades 

educacionais, considerando-se também dados advindos de visitas exploratórias 

a unidades escolares e seus respectivos entornos.  

 

 

1. Dados gerais 
 

Os dados gerais permitem-nos apresentar a rede municipal como o maior 

sistema de atendimento a crianças e jovens no município de Pedro Leopoldo, 

perfazendo 41,3% de todo o sistema de atendimento escolar 

pedroleopoldense. Considerando-se a rede conveniada, especialmente 

conveniada à Prefeitura, pode-se dizer mais de 50% do atendimento escolar 

em Pedro Leopoldo é garantido pela Prefeitura Municipal, o que amplia as 

responsabilidades públicas de oferta de atendimento de uma Educação de 

qualidade.  
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GRÁFICO 1 – Tipo da Instituição Escolar 

 

As escolas de ensino fundamental e médio do município, segundo o tipo são as 

que se seguem:  
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TABELA 1 
Listagem das Escolas de Ensino Fundamental e Médio do Município por tipo 

TIPO DA 
INSTITUIÇÃO 

NOME DA INSTITUIÇÃO TOTAL 

E. M. Isabel Gomes Teixeira 
E. M. José Pedro Filho 
E.M Dona Camem Barroso 
E.M Municipal de Matos 
E.M. Avary de Campos 
E.M. Dr. Cristiano Otoni 
E.M. Pingo de Ouro 
E.M. Santo Antonio da Barra 
E.M.D.Nhazinha Carvalho 
E.M.Dona Jandirinha Sales Joviano 
E.M.Luis de Melo Viana Sobrinho 
E.M.Pedro Leopoldo - pré-escolar 
E.M.Raimundo Salvador da Silva 
Escola M. Balão Mágico 
Escola M. Pequeno Príncipe 
Escola Municipal Alice Lobato Martins 
Escola Municipal Heitor Cláudio Sales 
Escola Municipal José Elias da Costa 
Escola Municipal Rosalino Marques dos Reis 
Escola Municipal Sítio do Pica Pau Amarelo 
Pré-Escolar Municipal "Tia Bendoca" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPAL 

Pré-escolar Municipal Cantinho Feliz 

22 

E. E. Imaculada Conceição 
E. E. Magno Claret 
E. E. Pedro Leopoldo 
E. E. Romero de Carvalho 
E. E. Vera Cruz 
E.E. Quinta do Sumidouro 
E.E.Dr. Julio Cesar de Vasconcelos 
Escola Dr. Roberto Belisário Viana 
Escola Estadual Rui Barbosa 

 
 
 
 

ESTADUAL 

Escola Estadual São José 

10 

Colégio Clita Batista 
Escola Auxiliadora Mater Baby 
Escola de Ensino Especial Antonino Pinto 
Mascarenhas (APAE) 
Escola Integral Aprendendo a Viver 
Instituto Educacional Construindo o Saber 
Instituto Lacoan / Casinha Feliz 
SEBRAE 

 
 
 
 

PARTICULAR 

SESI-SENAI PL (integrada) 

8 

CONVENIADA Instituto Educacional Evangélico Lírio dos 
Vales 

1 
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TABELA 2 
Nível de atuação / Região  

 
REGIÃO 

Centro 
 

Sub-
Centro 

Sub-
Santo 

Antonio 

Theotônio 
Batista 

de 
Freitas 

São 
Geraldo

Santo 
Antônio 

da 
Barra 

Dr. 
Lund

Lagoa 
de 

Santo 
Antônio

Quinta 
do 

Sumidouro 
e 

Fidalgo 

Magalhães 
 
 
TOTAL

Creche 5 0 1 2 1 1 2 0 0 12 
Educação Infantil 7 0 2 2 3 2 4 3 1 24 
SIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
1ª a 4ª séries 7 1 1 3 3 2 4 2 1 24 
5ª a 8ª séries 4 1 2 1 2 0 3 1 0 14 
Ensino Médio 5 0 0 0 1 1 1 0 0 8 
Profissionalizante 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 
EJA 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 N

ív
el

 d
e 

at
ua

çã
o 

Educação 
Especial 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 32 3 6 9 10 7 16 6 2 91 
 

As creches do município estão assim distribuídas: 

Creches por região
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GRÁFICO 2 – Creches por região no município de Pedro Leopoldo 

 

O total de alunos matriculados no município em todos os graus de ensino da 

Educação Básica e formação equivalente é de 17.723. Esses alunos estão 

assim distribuídos: 
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GRÁFICO 3 - Alunos matriculados em todos os graus de ensino no município 

 

São, então, apresentados, os alunos matriculados, de acordo com a 

porcentagem: 
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GRÁFICO 4 – Alunos matriculados no município 

 

Os dados nos permitem dizer que o maior número de alunos da Educação 

Básica do município de Pedro Leopoldo é composto por crianças e jovens 
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matriculados no Ensino Fundamental, com idade entre 7 e 14 anos, público 

preferencial para oferta de programas públicos de complementação de jornada 

escolar, oportunidades de lazer e cultura. Considere-se também que o maior 

número absoluto de reprovações concentra-se nas séries finais do Ensino 

Fundamental (5.ª a 8.ª série), indicando a necessidade de reforço escolar com 

atenção especial a estudantes dessas séries. Reforça esse indicativo o fato de 

que, de acordo com dados coletados, a maior quantidade de alunos que se 

evadiram do sistema escolar em Pedro Leopoldo no último ano letivo localiza-

se nessa mesma faixa etária.  

 

Sabe-se que, no Brasil, entre as estratégias de sobrevivência das famílias de 

baixa renda está o abandono da escola, para que as crianças e os jovens 

ingressem no mercado de trabalho. Outros fatores somam-se  a esse, como, 

por exemplo, o custeio das crianças na escola.  

 

Aconselha-se a realização de acompanhamento da evasão escolar no 

município e a criação de estratégias para permanência do aluno na escola, 

como, por exemplo, o barateamento das listas de material escolar e a oferta de 

programas, na rede pública municipal, voltados para o barateamento dos 

equipamentos e materiais utilizados pelo aluno na escola (uniforme, 

mochila,materiais de uso pessoal, merendeira, etc).  

 

Programas mais abrangentes de inclusão social prevêem, necessariamente, 

políticas de inserção e permanência na escola de crianças e jovens em idade 

escolar. Nesse sentido, vê-se, por exemplo, a urgência de ampliação do 

Programa bolsa-escola para crianças e jovens entre 7 e 14 anos, tendo como 

fundamento dados relativos à evasão, repetência e exclusão escolar 

apresentados pelo município para essa faixa etária.  

 

Essa preocupação vê-se reforçada pelo fato de que, segundo os dados 

censitários, 60% dos pais ou responsáveis pela população infanto-juvenil, com 

5 anos ou mais de idade, tem até 4 anos de escolarização. Várias pesquisas 
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sobre desempenho escolar indicam que o nível de escolarização dos pais, 

especialmente o da mãe, tem importância significativa sobre o desempenho 

escolar e a permanência dos filhos na escola. Sabe-se, contudo, que, a 

despeito do baixo índice de escolarização, alguns pais têm a educação como 

valor e estimulam que seus filhos alcancem patamares de escolarização mais 

altos do que aquele alcançado pela família. 

 

2. Profissionais de educação no município – vínculo  e formação 
 

O número declarado docentes em atuação no município é de aproximadamente 

890, com tipos de vínculos indicados a seguir: 

 

41%

54%

5%

Vínculo -contratado
Vínculo - efetivo
Vínculo - substituto

 
GRÁFICO 5 – Vínculo dos profissionais de educação 

 

Metade dos profissionais de educação no município de Pedro Leopoldo em 

atuação na Educação Básica possui vínculo efetivo com os sistemas de ensino 

em que se insere, o que configura um quadro de instabilidade profissional para, 

pelo menos, 46% desses docentes. 

 

Os professores, segundo o tipo de vínculo, estão assim distribuídos: 

TABELA 3 
Tipo de vínculo – por rede de ensino 

Tipo da instituição Contratado Efetivo Substituto 
Municipal  149 212 24 
Estadual  63 240 25 
Particular  66 118 2 
Conveniada Não há dados Não há dados Não há dados 
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Ocorreu, nos últimos anos, considerável movimento pela formação superior dos 

docentes em atuação no município, perfazendo a casa dos 60% se 

considerarmos profissionais que têm ensino superior completo e incompleto. 

Não é desconsiderável também o dado de 20% de professores com 

especialização. Somando-se todos os dados relativos à formação superior, 

então, pode-se visualizar um quadro de mais de 80% do total do corpo docente 

em atuação no município com titulação compatível para exercício da profissão 

na Educação Básica.  

 

Talvez isso se explique, pelo menos em parte, pela presença há mais de 35 

anos de Instituição de nível superior na cidade (Faculdades Integradas de 

Pedro Leopoldo), com oferta de licenciaturas e pós-graduação. 
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GRÁFICO 6 - Formação dos docentes em atuação no Município de 

Pedro  Leopoldo 
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A distribuição de docentes segundo sua formação é a seguinte: 
 

TABELA 4 
Formação Docente por Rede do município 

Rede Leigo Magistério 
técnico 

Graduação Graduação 
incompleta 

Especialização Mestrado5

Municipal 0 118 140 93 57 0 
Estadual 0 35 263 21 117 2 
Particular 3 17 80 40 40 14 
Conveniada 2 40 0 0 1 0 
 

A Rede Estadual apresenta os melhores desempenhos médios de formação 

docente. 

 

Contudo, o quadro de formação dos docentes em atuação nas creches é 

preocupante, pois, em sua totalidade, os professores possuem formação que 

vai até, no máximo, o ensino médio – magistério técnico. Esse dado indica a 

necessidade de oferta de oportunidades de formação superior a esses 

docentes e, ainda, de acompanhamento pedagógico permanente que garanta a 

qualidade de educação esperada para esse grau de ensino. Considere-se, 

inclusive, que a LDBen 9394/96 classifica Creches e instituições similares 

como instituições educacionais, integrantes da Educação Básica, submetidas, 

portanto, a toda a legislação educacional em vigor no país, valendo, por isso, o 

indicativo da necessidade de formação e atualização profissional para a 

docência como condição desejável para atuação como crianças e jovens.  

 

                                            
5 Dos 14 professores com Mestrado, 10 atuam no ensino profissionalizante (todos eles em uma 
única escola de ensino médio particular do município. 
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Formação dos professores

Formação - Leigo

Formação - Magistério
técnico

 
GRÁFICO 7 - Formação dos docentes em atuação nas creches 

do Município de Pedro Leopoldo 
 

Considere-se o número de monitores em atuação nas creches do município 

(45), também sem formação adequada para atuação profissional com crianças, 

além do fato de que a maioria dos funcionários que atuam em Creches no 

Município possui formação escolar que não ultrapassa o Ensino Médio.  

 

A Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à 

Adolescência (ABRAPIA), disponibiliza em seu site6 material de orientação 

para reconhecimento de indicadores físicos de violência contra a criança e o 

adolescente. Nesse material afirma-se que “o local mais acometido pelos 

maus-tratos no corpo da criança e do adolescente é a pele” (ANEXO B), assim 

os profissionais que trabalham com essa população, se devidamente 

orientados, teriam condições privilegiadas de reconhecer esses indicadores 

físicos e fazer o encaminhamento da criança e/ou adolescente para o Conselho 

Tutelar. Sugerimos a divulgação desse material e a realização de um 

Seminário que garanta a orientação necessária aos profissionais de como fazer 

a identificação dos indicadores, de como abordar a criança ou o adolescente e 

de que providências tomar. 

 

 

                                            
6 www.abrapia.org.br 
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3. Transporte do aluno à escola 
 

Os dados relativos ao tipo de transporte utilizado pela maioria dos alunos do 

município correspondem àquele declarado pelos dirigentes escolares como 

majoritariamente utilizado pelos alunos. 

 

Assim, 54% das escolas declararam que a maior parte de seus alunos dirige-se 

à escola a pé. Esse dado permite-nos inferir que a maior parte dos estudantes 

do município reside próximo à escola em que estuda, número que cresce para 

70% no caso das creches. Essa situação é positiva, considerando-se que a 

distância da escola e as dificuldades geradas pelo deslocamento são 

considerados fatores de desestímulo da freqüência à escola básica.  

 

TABELA 5 
Tipos de transporte da maioria dos alunos do município 

TIPO QUANTIDADE PORCENTAGEM 
vem a pé 25 54,3 
carro da família 3 6,5 
transporte público 4 8,7 
transporte escolar part. 6 13,0 
transporte escolar publ. 1 2,2 
bicicleta 4 8,7 
Total 43 93,5 
Em branco 3 6,5 
Total 46 100,0 

 

TABELA 6 
Tipo de transporte da maioria de alunos de Creches 

TIPO QUANTIDADE PORCENTAGEM 
vem a pé 7 70,0 

transporte público 1 10,0 
transporte escolar público 1 10,0 

bicicleta 1 10,0 
Total 10 100,0 

 

Verifica-se, contudo, que em 13% das escolas do município os alunos chegam 

a elas através de veículos de transporte particular (do tipo vans, sprinters e 

bestas). Há que se reforçar, portanto, os mecanismos de fiscalização do 

transporte escolar (verificando-se o licenciamento do veículo como veículo 

escolar, o uso permanente de cinto de segurança pelos passageiros, além da 
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existência de acompanhante para crianças até 10 anos de idade, que realize a 

passagem da criança do veículo à porta da escola).  

 

Além disso, o índice de 8,7% de escolas que recebem alunos que a elas vão 

em bicicletas (inclusive alunos de creches) faz necessária uma ação urgente no 

sentido do fortalecimento dos programas de educação para o trânsito. Há que 

se dizer que a Divisão de Trânsito não fez acontecer ainda programas de 

conscientização para o trânsito que atingissem todos os alunos integrantes do 

universo escolar do município. Aconselha-se o desenvolvimento de programas 

de educação para o uso da bicicleta nas vias públicas da cidade e a 

fiscalização permanente dos equipamentos mínimos necessários a bicicletas 

utilizadas em vias públicas (sinalizador traseiro e dianteiro, freios e proteção na 

garupa). No caso de bicicletas que fazem o transporte de crianças, aconselha-

se especial fiscalização de garupeiras com proteção, pois se verificam, com 

relativa freqüência, registros de lesões dos membros inferiores de crianças, no 

município, advindas do fato de que, por falta de proteção adequada, muitas 

crianças têm seus pés presos aos raios de bicicletas.  

 

No mais, aconselha-se à Divisão de Trânsito, escalação de equipes de 

prevenção e acompanhamento do trânsito de crianças e jovens nas imediações 

das escolas nos horários de entrada e saída (como já se faz em algumas 

unidades escolares) e correta sinalização das vias públicas prevendo-se faixas 

para pedestres em todas as entradas de escolas.  

 

Vale ressaltar, por último, que as últimas regulamentações de trânsito no 

município foram realizadas com vistas à racionalização do uso de vias públicas 

por veículos automotores. Falta uma ação pública mais efetiva para 

fiscalização da utilização de bicicletas em vias públicas, o que poderá favorecer 

sobremaneira o universo de crianças e jovens que fazem utilização desse 

veículo na cidade, especialmente no Centro onde o fluxo de trânsito é maior e 

permanente.  
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4. Merenda escolar 
 

Pode-se dizer que todas as unidades educacionais do município oferecem ou 

cantina ou lanchonete ou merenda escolar diária aos seus atendidos nos 

respectivos turnos de funcionamento.  

 

Ocorre, na rede municipal de ensino, oferta de merenda escolar balanceada 

segundo indicativos nutricionais para oferta de alimentação para crianças e 

jovens. O programa conta com acompanhamento de nutricionistas e outros 

profissionais da área da saúde, com oferecimento de cardápio semanal. 

 

Inexistem programas envolvendo cantinas e lanchonetes das próprias escolas 

(além de seu entorno) para oferta de alimentos saudáveis e ricos do ponto de 

vista nutricional, com grande e permanente oferta de itens desaconselháveis à 

alimentação infanto-juvenil diária como alimentos ricos em açúcar, aditivos e 

gordura (balas, chips, frituras, refrigerantes e similares). Verifica-se, além disso, 

oferta de tais produtos também nas imediações das unidades escolares, 

potencializando o seu uso. Esse indicativo favorece, como é enunciado 

permanentemente pelas autoridades de saúde e nutrição infanto-juvenil, o 

aumento dos índices de obesidade nessa faixa etária, dado que o município 

não pode desconsiderar. Não desprezemos o indicativo de alto índice de 

obesidade infantil no município, acima do padrão do Estado de Minas Gerais.  

 

Como iniciativa de lanchonete escolar, podemos citar o caso da lanchonete do 

Centro Pedagógico da UFMG, que recebe orientação nutricional e somente 

comercializa produtos recomendáveis à saúde de seu aluno, desenvolvendo, 

concomitantemente, programas de conscientização de toda a comunidade 

escolar, incluindo cantineiras de escolas, pais e professores.   
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5. Lazer, acesso à informação e à cultura 
 

Os dados relativos aos principais equipamentos de lazer e cultura utilizados 

pelos alunos do município correspondem àqueles declarados pelos dirigentes 

escolares como majoritariamente utilizados pelos alunos, numa indicação que 

pedia o mais o utilizado e o segundo mais utilizado. 

 

Os dados permitem-nos dizer que os principais equipamentos de lazer e cultura 

utilizados pelos alunos do município são os campos de futebol, as quadras de 

esportes e as pracinhas.  

 

TABELA 7 
Aparelhos de lazer mais utilizados pelo público estudantil 1 

TIPO QUANTIDADE PORCENTAGEM 
Total 30 65,2 
Em branco 16 34,8 
Pracinha 10 21,7 
Campo de futebol 9 19,6 
Não tem 4 8,7 
Quadra de areia 4 8,7 
Escolinha de Futebol 1 2,2 
Praça da Prefeitura 1 2,2 
Lagoa de Fidalgo 1 2,2 
Total 46 100,0 

 

TABELA 8 
Aparelhos de lazer mais utilizados pelo público estudantil 2 

TIPO QUANTIDADE PORCENTAGEM 
Em branco 27 58,7 
Total 19 41,3 
Quadra de esportes 9 19,6 
Parque 4 8,7 
Praça da Estação 2 4,3 
Igreja - Grupo de jovens 1 2,2 
Não tem 1 2,2 
Pescar na lagoa 1 2,2 
Clube 1 2,2 
Total 46 100,0 

 

Esse indicativo pode contribuir na elaboração de políticas de lazer e cultura que 

se apropriem desses espaços já utilizados pelos alunos para oferta de 

programas permanentes voltados a diferentes faixas etárias. Contudo, há que 
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se considerar que a maior parte dos responsáveis pelas escolas, que vieram a 

responder os questionários enviados pela equipe de trabalho, deixou essa 

resposta em branco. Esse dado sinaliza, provavelmente, para a falta de 

visibilidade, por parte das instituições educacionais do município, da utilização, 

por seu público, dos equipamentos de lazer e cultura da cidade. Esse dado 

reforça a hipótese da falta de oportunidades reais, permanentes e substantivas 

de lazer e cultura no município, voltadas para o público infanto-juvenil.  

 

Também podemos verificar que nem todas as unidades educacionais de ensino 

fundamental e médio possuem equipamentos mínimos para desenvolvimento 

de atividades coletivas, como pátios interno e externo. 

 
TABELA 9 

Existência de Pátio Interno nas Escolas de Ensino Fundamental e Médio 
por região 

Pátio Interno  
REGIÃO Sim Não 

TOTAL 

Centro – sub-região Centro 9 3 12 
Theotônio Baptista de Freitas 1 2 3 
São Geraldo 1 1 2 
Santo Antônio da Barra 5 0 5 
Dr. Lund 3 1 4 
Lagoa de Santo Antônio 5 1 6 
Quinta do Sumidouro e 
Fidalgo 2 1 3 

Magalhães 0 1 1 
Centro - sub-região Santo 
Antônio 1 0 1 

Total 27 10 37 
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TABELA 10 
Existência de Pátio Externo nas Escolas de Ensino Fundamental e Médio 

por região 
Pátio Externo  

REGIÃO Sim Não 
 

TOTAL 
Centro 5 7 12 
Theotônio Baptista de Freitas 0 3 3 
São Geraldo 1 1 2 
Santo Antônio da Barra 1 4 5 
Dr. Lund 1 3 4 
Lagoa de Santo Antônio 3 3 6 
Quinta do Sumidouro e 
Fidalgo 0 3 3 

Magalhães 1 0 1 
Centro - sub-região Santo 
Antônio 0 1 1 

Total 12 25 37 
 

No caso das creches, verifica-se que 20% delas não possuem pátio interno e 

30% não possuem pátio externo, sendo que parte considerável delas funciona 

em espaço adaptado, como se pode verificar a seguir: 

 

Forma de ocupação do imóvel

5
4

1

próprio
alugado
cedido

 
GRÁFICO 8 – Forma de ocupação do imóvel – Creches 

 do Município 
 

O fato de que a maior parte das creches está funcionando em imóveis 

adaptados compõe uma realidade pouco satisfatória para estímulo ao pleno 

desenvolvimento das crianças atendidas e realização de um bom trabalho por 

seus profissionais. 
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As oportunidades dadas aos alunos de freqüência a espaços alternativos à sala 

de aula são reduzidas na maior parte das escolas, como se pode verificar no 

caso da sala de artes, existente em apenas duas unidades educacionais de 

ensino fundamental e médio (ambas no centro da cidade): 

 
TABELA 11 

Existência de Sala de Artes nas Escolas de Ensino Fundamental e Médio 
por região 

Sala de Artes  
REGIÃO Sim Não 

TOTAL 

Centro 2 10 12 
Theotônio Baptista de Freitas 0 2 2 
São Geraldo 0 2 2 
Santo Antônio da Barra 0 5 5 
Dr. Lund 0 4 4 
Lagoa de Santo Antônio 0 6 6 
Quinta do Sumidouro e 
Fidalgo 0 3 3 

Magalhães 0 1 1 
Centro - sub-região Santo 
Antônio 0 1 1 

Total 2 34 36 
 

Também é limitada a existência de salas multi-funcionais no ensino 

fundamental e médio. Esses espaços possibilitariam a oferta de ambientes 

alternativos à sala de aula e maior diversificação de ambientes educativos 

disponíveis ao estudante e ao trabalho docente.  

 

TABELA 12 
Existência de Sala Multi-funcional nas Escolas de Ensino Fundamental e Médio 

por região 
Multi-funcional 

REGIÃO Sim Não 
TOTAL 

Centro 4 9 13 
Theotônio Baptista de Freitas 0 3 3 
São Geraldo 1 2 3 
Santo Antônio da Barra 1 4 5 
Dr. Lund 1 3 4 
Lagoa de Santo Antônio 2 5 7 
Quinta do Sumidouro e 
Fidalgo 0 4 4 

Magalhães 0 1 1 
Centro - sub-região Santo 
Antônio 0 1 1 

Total 9 32 41 
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Das 41 escolas de ensino fundamental e médio que responderam o 

questionário, 36 declararam não possuir equipamento de vídeo e apenas 11% 

declararam possuir brinquedoteca.  

 

Os equipamentos do ensino-aprendizagem das ciências como física, química e 

biologia são limitados. Somente 4 escolas possuem laboratório de biologia, 5 

escolas possuem laboratório de química, 2 de física e 8 de ciências. Mesmo 

considerando-se que o laboratório de ciências é o que atende minimamente às 

exigências de formação do Ensino Fundamental, identificam-se, no município, 

unidades escolares que não possuem esse ambiente, mesmo sabendo-se que 

facilmente seriam organizados laboratórios de ciências utilizando-se sucatas. 

 

O acesso a acervos bibliográficos é restrito, tendo em vista o fato de que nem 

todas as unidades escolares possuem biblioteca própria e a utilização dos 

laboratórios de informática (que poderia gerar acesso a bibliotecas virtuais e 

pesquisas on-line) é tímida. Indica-se a premência de desenvolvimento de 

programas que fomentem a criação de bibliotecas nas escolas e mesmo nas 

comunidades (à semelhança do que já está sendo feito, por exemplo, na 

comunidade de Quinta do Sumidouro pela iniciativa da Associação Francisco 

Lisboa).  

 
TABELA 13 

Existência de Bibliotecas nas Escolas de Ensino Fundamental e Médio 
por região 

Bibliotecas  
REGIÃO Sim Não 

TOTAL 

Centro 11 2 13 
Theotônio Baptista de Freitas 3 0 3 
São Geraldo 2 1 3 
Santo Antônio da Barra 2 3 5 
Dr. Lund 3 1 4 
Lagoa de Santo Antônio 5 2 7 
Quinta do Sumidouro e 
Fidalgo 2 2 4 

Magalhães 0 1 1 
Centro - sub-região Santo 
Antônio 1 0 1 

Total 29 12 41 
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Note-se, ainda, que 60% das creches do município não possuem biblioteca e 

que, de acordo com questionário preenchido por responsáveis, não possuem 

brinquedoteca as seguintes creches: Arca de Noé, Aprovemi – Vó Nenzinha, 

Vovó Elza, Lar Criança Esperança, Vovô Chiquinho. 

 

Vinte e cinco unidades escolares possuem laboratório de informática, mas 

apenas dezesseis possibilitam que os alunos façam sua utilização (vide 

TABELAS 14 e 15, a seguir). No campo da inclusão digital, a Prefeitura de Belo 

Horizonte, sob coordenação da Prodabel, tem desenvolvido um interessante 

trabalho de inclusão digital de crianças e jovens matriculados na rede 

municipal, que prevê acesso aos recursos básicos de informática, acesso a e-

mail e disponibilização da oportunidade de construção de home-pages 

individuais para todos os alunos da rede. 

 
TABELA 14 

Existência de Laboratório de Informática nas Escolas de Ensino Fundamental e 
Médio - por região 

Laboratório de 
Informática 

 
REGIÃO 

Sim Não 

TOTAL 

Centro 10 3 13 
Theotônio Baptista de Freitas 3 0 3 
São Geraldo 2 1 3 
Santo Antônio da Barra 2 3 5 
Dr. Lund 2 2 4 
Lagoa de Santo Antônio 4 3 7 
Quinta do Sumidouro e 
Fidalgo 0 4 4 

Magalhães 1 0 1 
Centro - sub-região Santo 
Antônio 1 0 1 

Total 25 16 41 
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TABELA 15 
Uso do Laboratório de Informática nas Escolas de Ensino Fundamental e 

Médio - por região 
Uso do Lab. 

de Informática
 

REGIÃO 
Sim Não 

TOTAL 

Centro 8 4 12 
Theotônio Baptista de Freitas 1 1 2 
São Geraldo 1 1 2 
Santo Antônio da Barra 1 4 5 
Dr. Lund 2 2 4 
Lagoa de Santo Antônio 2 4 6 
Quinta do Sumidouro e 
Fidalgo 0 3 3 

Magalhães 1 0 1 
Centro - sub-região Santo 
Antônio 0 1 1 

Total 16 20 36 
 

No Centro da cidade existem dois equipamentos para apoio à pesquisa 

escolar: o Arquivo Público Municipal Geraldo Leão e a Biblioteca da Casa da 

Cultura. Esse processo de realização de pesquisas escolares pode ser 

racionalizado, estabelecendo-se um vínculo mais efetivo entre os profissionais 

dessas instituições de apoio e as escolas do município (não somente as 

escolas do centro, evidentemente). 

 

Ainda no que se refere ao acesso à cultura, verifica-se uma sub-utilização do 

cinema da cidade como instrumento de lazer. O cinema foi apontado por 

apenas cinco unidades educacionais como equipamento de lazer disponível 

aos seus alunos, sendo que todas essas cinco unidades estão no centro da 

cidade, onde se encontra o cinema. Esse dado sugere que diretores/as de 

unidades escolares distantes do centro da cidade não reconhecem o cinema 

como equipamento de lazer disponível aos seus alunos. Como aproximá-los? 

 

Recomenda-se a potencialização desse recurso nas unidades escolares 

localizadas fora do centro urbano, o que pode se dar através de iniciativa de 

convênio escola-cinema pela rede pública municipal para utilização pedagógica 

desse recurso cultural disponível na cidade.  
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Em relação à existência da sala de cinema na cidade, convém destacar a 

persistência de seu proprietário em mantê-la funcionando, a despeito da sub-

utilização do cinema pela população em geral. 

 

TABELA 16 
Utilização do cinema pela população escolar 

 QUANTIDADE PORCENTAGEM 
Sim 5 12,2 
Não 29 70,7 
Total 34 82,9 
Sem informação 7 17,1 
Total 41 100,0 

 

Merece destaque o indicativo de que, em várias regiões do município, é comum 

a prática de pescar como atividade de lazer de crianças e jovens, com 

destaque para São Geraldo, Santo Antônio da Barra, Dr. Lund, Lagoa de Santo 

Antônio, Quinta do Sumidouro e Fidalgo, Magalhães e Santo Antônio da Barra. 

 

 

6. Educação especial 
 

Dos Portadores de Necessidades Especiais (PNE) matriculados e freqüentes 

no ensino fundamental e médio do município, 25% tem dificuldade visual, 16,7 

é portador de diferença física, 5,6% tem dificuldade auditiva, ,13,9 mental, 5,6 

múltipla, ,2,8% síndrome de Down, 13,9 condutas típicas, 13,9 dificuldades de 

fala e 8,3 outras.  
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Os alunos PNE estão assim distribuídos: 

 

TABELA  17 
Alunos PNE por grau de ensino e turno no município 

Alunos (NE)-creche-manhã 3 

Alunos NE-creche-tarde 0 

Alunos NE-EI-manhã 1 

Alunos NE-EI-tarde 1 

Alunos NE-1 a 4-manhã 12 

Alunos NE-1 a 4-tarde 10 

Alunos NE 1 a 4 - noite 0 

Alunos NE-5 a 8-manhã 13 

Alunos NE-5 a 8-tarde 90 

Alunos NE-5 a 8-noite 0 

Alunos NE-EM-manhã 47 

Alunos NE-EM-tarde 15 

Alunos NE-EM-noite 4 

Alunos NE-Profissionalizante-manhã 0 

Alunos NE-Profissionalizante-tarde 1 

Alunos NE-Profissionalizante-noite 0 

Alunos NE-outros 4 

 

Como se vê, o maior número de alunos PNE concentra-se em 5.ª a 8.ª série 

vespertino e Ensino Médio matutino, o que sinaliza para necessidade de maior 

atenção pública para acompanhamento dos processos de inclusão e 

integração, bem como a necessidade de ampliação dos mecanismos de apoio 

e formação  docente 

 

Vê-se a necessidade de verificação, em cada uma das unidades educacionais, 

de equipamentos de acesso e utilização do ambiente físico (rampas, banheiros, 

corrimão), em especial nas escolas, turnos e graus com maior número de 

atendidos. 

 

Do público atendido por creches, considerando-se inclusive a formação 

docente dos profissionais em atuação nesse grau de ensino, aconselha-se 

oferta de oportunidades de capacitação docente e verificação de adequação 
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das instalações físicas para melhor acompanhamento e desenvolvimento de 

crianças portadoras de necessidades especiais incluídas nessas unidades 

educacionais, a saber: Creche César Julião de Sales - 2 PNE (1 - surdez leve 

ou moderada e 1 - dificuldades de fala) e Creche Vovô Chiquinho – 2 PNE (1 

física e 1 dificuldade de fala) 

 

No município, indica-se melhor aparelhagem das vias públicas para acesso 

efetivo da população PNE aos equipamentos sociais, culturais e de lazer.  

 
 
7. Educação de jovens e adultos 
 

A Educação de jovens e adultos pressupõe a oferta de escolarização a sujeitos 

que não freqüentaram ou foram excluídos ou se evadiram do sistema escolar 

na idade regular de inserção escolar. Pressupõe algo mais do que 

alfabetização, com oferta de formação integral voltada para essa faixa etária.  

 

A tabela a seguir apresenta a cobertura de EJA no município, por região. 

 

TABELA 18 
Atuação por turno - EJA  por região 

Região 

Atuação por turno Centro 

Lagoa de 
Santo 

Antônio 

Centro - sub-
região Santo 

Antônio Total 
EJA Noite 1 1 1 3 
Total 1 1 1 3 

 

Como se vê, existem três programas de Educação de Jovens e Adultos no 

município. O número de alunos matriculados em EJA totaliza 814. Desses, 

apenas 12 têm bolsa federal. Se considerarmos que o índice de analfabetismo 

do município é de 7%, percebe-se que a oferta de programas de EJA está 

aquém do satisfatório para atender a uma população analfabeta (pessoas 

residentes, 10 anos ou mais, Censo 2000) de cerca 2.400 pessoas.  
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A partir dos dados censitários podemos afirmar que o maior índice de 

analfabetismo de pessoas responsáveis por domicílio (com filhos ou enteados 

com mais de 5 anos de idade) concentra-se, em ordem decrescente, na Região 

do Bairro Theotônio Baptista de Freitas, na Região de Fidalgo e Quinta do 

Sumidouro e na Região de Dr. Lund. São, portanto, regiões preferenciais para 

a oferta de programas de EJA. Importante observar que nessas regiões o 

índice de responsáveis por domicílio (com filhos ou enteados com mais de 5 

anos de idade) com acesso à universidade é zero. 

 

Aconselha-se, para acompanhamento e implementação de Projetos de EJA, o 

desenvolvimento de programas adequados a essa faixa etária, com utilização 

de material didático, linguagem e abordagens voltadas para aprendizagem de 

jovens e adultos, diferenciando-os de crianças. Ressaltamos que o jovem e o 

adulto que não teve oportunidade de escolarização em tempo regular possui 

uma trajetória de vida, experiências cotidianas, saberes, leituras do mundo e 

percepções jovens e adultas que devem ser considerados na organização e 

desenvolvimento dos processos pedagógicos. As expectativas diante do 

retorno à escolarização e as perspectivas colocadas pela possibilidade de re-

inserção no mercado de trabalho também devem ser indicativos dos processos 

pedagógicos de programas Educação de Jovens e Adultos. 

 
 
 
8. Projetos e iniciativas de Educação 
 

São poucas as oportunidades de participação de pais e das comunidades nos 

projetos e atividades escolares no município. Há pequena utilização do espaço 

das escolas para oferta de oficinas à comunidade, pouco envolvimento dos 

pais em instâncias colegiadas (quando existem na escola), e as parcerias com 

os pais não são comuns a todas as unidades educacionais de Pedro Leopoldo. 

 

Da totalidade de Creches, somente a Creche do Bairro São Geraldo declarou 

estabelecer parceria com os pais e apenas duas creches do universo de dez 



 76

declararam oferecer oficinas para a comunidade. Nenhuma creche do 

município declarou possuir Colegiado. 

 

O Projeto-Político-Pedagógico é um documento síntese que reúne as 

concepções de educação daquela unidade/sistema educacional e apresenta as 

propostas, projetos e metas da instituição. Recomenda-se que seja escrito a 

partir de ampla discussão da comunidade escolar e que expresse os propósitos 

e pactos firmados pelo coletivo de profissionais engajados no projeto. 

Instrumento muito valorizado para elaboração, acompanhamento e avaliação 

dos processos pedagógicos e dos pactos político-institucionais, o Projeto-

Político-Pedagógico pode ser elemento importante da construção 

compartilhada de gestão escolar.  

 

No município de Pedro Leopoldo, embora recomende a atual Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional que cada sistema ou unidade escolar tenha o seu 

PPP, algumas unidades educacionais declaram não possuir Projeto Político-

Pedagógico, a saber: Lar Criança Esperança, Creche Vovó Elza, Creche 

Cescopel, Creche Aprovemi, Creche Arca de Noé, Creche Vovô Chiquinho, 

além da Escola Municipal Rosalino Marques dos Reis. Não declararam 

informação nesse item as escolas Escola Municipal Dona Carmen Barroso e 

Pré-Escolar Municipal “Tia Bendoca”. Três escolas de ensino fundamental e 

médio do município  declararam não possuir Projeto Político Pedagógico. 

 

Recomenda-se, nesse caso, que o município proporcione oportunidade para 

elaboração dos PPPs dessas instituições educacionais, além de acompanhar 

periodicamente a implementação dos projetos de todas as escolas da rede no 

sentido de seu aprimoramento e da transformação do documento num 

instrumento de gestão compartilhada.  

 

80% das Escolas de ensino fundamental e médio declararam não oferecer 

oficinas para a comunidade, sendo que em 10% de todas elas não existem 

projetos culturais para os alunos ao longo do ano letivo. Em 87% das Escolas 
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do município existem projetos como Oficinas de Artes ou Olimpíadas 

Esportivas. Em 42% das Escolas de EFM inexistem parcerias com as famílias 

dos alunos. 65% das escolas de ensino fundamental e médio oferecem aulas 

de reforço aos seus alunos, sendo que o maior número dessa modalidade está 

concentrada de 1.ª a 4.ª série. Em 24% das Escolas existem voluntários. 

 

85% das Escolas de Ensino Fundamental e Médio do município não possuem 

jornal ou revista próprios da escola e em 64,9% de todas as escolas desses 

níveis inexistem oportunidades curriculares ou extra-curriculares de 

aprendizagem de inglês e informática. Em 95% das escolas inexistem cursos-

extras oferecidos aos alunos fora do turno regular de aula. Quanto a essa 

questão, o único curso-extra oferecido foi de Teatro.  41% das escolas de 

Ensino Fundamental e Médio do município estão incluídas no Projeto 

Semeando. Apenas duas escolas do município possuem Coral. 

 

O maior índice de abstenção de resposta dos responsáveis pelas Escolas diz 

respeito à realização de Eventos Pedagógicos oferecidos pela Escola: em 

97,6% dos questionários. Esse dado é bastante preocupante, pois pode levar a 

crer que o ambiente de trabalho dos professores do município não é apropriado 

pelo coletivo dos profissionais da educação como espaço de formação. 

 

Os estudos sobre formação docente apontam atuação profissional  como 

oportunidade de re-significação e reinvenção das concepções e práticas 

pedagógicas, especialmente quando a atuação docente é seguida de reflexão 

e crítica, criando-se um movimento de ação-reflexão-ação. Isso indica que a 

formação inicial (que, no caso da profissão docente ocorre na graduação) não 

esgota o processo de formação profissional em educação, movimento que 

continua na atuação no cotidiano escolar e nas oportunidades de atuação com 

Educação que o sujeito docente virá a ter ao longo de sua trajetória. 

 

Entendendo que a formação docente é processo e que ocorre ao longo da 

carreira, pode-se alertar para o fato de que o indicativo da abstenção dos 
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dirigentes escolares com relação ao desenvolvimento de eventos pedagógicos 

na escola é poderoso sinal de que há uma dificuldade de se pensar no espaço 

de trabalho docente como lócus de formação e que se concebe a atuação 

docente basicamente como atividade pouco reflexiva. 

 

Indica-se, para reversão desse quadro, que as escolas comecem a 

desenvolver atividades/eventos pedagógicos, privilegiando e divulgando boas 

experiências desenvolvidas pelos docentes para criação de oportunidades de 

formação em serviço, ampliando as possibilidades educativas e formativas do 

espaço de trabalho. Nesse sentido, eventos para trocas de experiências 

docentes, palestras, cursos e exposição de atividades/unidades bem sucedidas 

podem gerar excelentes reflexões sobre a atuação profissional em serviço. 

 

Sugere-se, também, que a Secretaria Municipal de Educação disponibilize 

bibliografia sobre formação docente a dirigentes escolares, bem como pense 

na possibilidade de realização de eventos pedagógicos capitaneados pela 

secretaria. A criação de um periódico (uma revista, por exemplo) que possa 

veicular experiências docentes desenvolvidas na rede municipal e no município 

pode também contribuir para valorizar o espaço escolar e as atividades 

educativas em curso nas escolas e nos mais diversos ambientes educativos.  

 

A composição dos colegiados escolares (daquelas escolas que declararam 

possuí-lo) tem, em média, 2 pais como representantes, 2 alunos como 

representantes e 5 profissionais de educação. 97% dos dirigentes escolares 

não responderam à questão relativa à participação da comunidade nos 

Colegiados, o que pode sinalizar para uma pequena participação comunitária 

nos assuntos escolares, indicando um fechamento político do Colegiado. 

 

Indica-se a amplificação de programas de educação para o esporte, educação 

ambiental e educação patrimonial já experienciados por algumas unidades 

escolares do município (mesmo que tenham sido desenvolvidas como ações 

isoladas). Entende-se que, como política pública, o recomendável é a oferta de 
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programas de alcance mais abrangente e que tenham permanência (a despeito 

de flutuações políticas).  

 

No caso da Educação Patrimonial, vale destacar iniciativa de Educação 

Patrimonial7 desenvolvida pela AFLA – Associação Comunitária Francisco 

Lisboa, Quinta do Sumidouro, envolvendo crianças e jovens de Pedro Leopoldo 

e região em projeto de sensibilização para a cultura e a preservação do 

patrimônio histórico e artístico de Pedro Leopoldo. Interessante iniciativa de 

Educação Ambiental foi desenvolvida pela Associação Vivamos Melhor8 

(Holcim, Ciminas) até o ano de 2003, atualmente interrompida. Encontra-se 

sub-utilizado o centro de educação ambiental da Camargo Correia, Gavião 

Real.  Encontra-se em condições precárias de uso o Centro Poli-esportivo de 

Pedro Leopoldo, CEPPEL, que teve suas instalações danificadas por vendaval 

em 2004, ainda sem recuperação. Na cidade, não há Teatro, Centro de 

Convenções ou similar.  

 

9. Mensalidades, contribuições e bolsas 
 

O valor médio de  mensalidades escolares no município é: 

 
Para a Educação infantil, manhã - R$ 80,00 

Para a Educação Infantil tarde –....R$165,00 

Para 1.ª a 4.ª série manhã.............R$ 100,00 

Para 1.ª a 4.ª série tarde ...............R$ 230,00 

Para 5.ª a 8.ª manhã .....................R$ 270,00 

Ensino Médio manhã ....................R$ 330,00 

Profissionalizante manhã ..............R$ 170,00 

Profissionalizante noite .................R$ 170,00 

Profissionalizante integral .............R$415,00 

Aprendizagem industrial M/T ........gratuito 

Informática Noite ...........................R$ 359,00 

                                            
7 Coordenada por Rogério Tavares de Oliveira (coordenador de Projetos da AFLA). 
8 Desenvolvido por Fátima Brasil Saraiva, gerando Cartilha de Educação Ambiental, referência 
em vários projetos no Brasil.  
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Praticamente todas as redes possuem algum tipo de convênio/bolsa: 

 

TABELA 19 
Distribuição e tipo de bolsas por Rede: 

Maternal- bolsa particular 1

Creche-bolsa municipal 8

Creche- bolsa estadual  

Creche- bolsa federal 75

Creche- bolsa particular  

Educ Inf- bolsa municipal 80

Educ Inf- bolsa estadual  

Educ Inf- bolsa federal  

Educ Inf- bolsa particular 4

1 a 4- bolsa municipal 150

1 a 4- bolsa estadual 81

1 a 4- bolsa federal 736

1 a 4- bolsa particular 6

5 a 8- bolsa municipal  

5 a 8- bolsa estadual 78

5 a 8- bolsa federal 648

5 a 8- bola particular 3

EM- bolsa municipal  

EM- bolsa estadual  

EM- bolsa federal  

EM- bolsa particular 3

EM- bolsa instituição 4

EJA – Bolsa federal 12

Profissionalizante- bolsa particular 80

 

TABELA 20 
Alunos bolsistas do Ensino Fundamental e Médio do município (todas as redes) 

Tipo de bolsas -irmãos 27

Tipo de bolsas - parcial 227

Tipo de bolsas - integral 13

 

Da totalidade de creches do município, em sete há algum tipo de contribuição 

financeira por parte dos pais e  média mensal de contribuição em creches é de 

R$10,00 podendo chegar até meio salário mínimo, todas elas voluntárias. 
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GRÁFICO 9 - Contribuição em Creches do Município 

 

Em praticamente todas as escolas do município (inclusive públicas) há 

cobrança de lista de material escolar para entrega ao almoxarifado da escola 

no início do ano. Não há programa público de distribuição de merendeiras, 

pastas e uniformes escolares a alunos carentes, embora ocorram algumas 

iniciativas isoladas da sociedade para distribuição de material escolar 

(cadernos, lápis, papel e caneta), muitas vezes de maneira assistencialista e 

pouco reflexiva. Sabe-se que uma das questões relativas à evasão escolar diz 

respeito ao custo de manutenção da criança na escola.e essa realidade atinge 

especialmente a famílias carentes cujos responsáveis vivenciam comumente 

quadros de instabilidade financeira. Uma das formas de combate à evasão, 

especialmente na rede pública, é a distribuição dirigida de material escolar de 

uso da criança/jovem, o que não ocorre sistematicamente no município como 

política pública. 

 

 

10. Problemas – estudantes e comunidades 
 

Quase todos os problemas elencados pelo questionário são indicados pelos 

responsáveis das escolas como vivenciados pelas comunidades, a saber: 

drogas (apontado em 31 de 41 questionários do Ensino Fundamental e Médio), 
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Problemas conjugais (29), Alcoolismo (30), Brigas na comunidade (28) e 

Prostituição (13). No que se refere aos problemas dos estudantes, as maiores 

estatísticas dizem respeito ao desajustamento familiar e às brigas. 

 

Esses dados indicam um cenário em que os responsáveis pelas escolas 

demonstram baixa confiança nas comunidades, raramente vistas como 

comunidades educadoras. Nesse sentido, indica-se o desenvolvimento de 

programas de fortalecimento das relações escola-família para estabelecimento 

de parcerias mais efetivas no sentido da potencialização da função educativa 

de ambas.  

 

O indicativo da existência de problemas sociais nas diversas regiões do 

município também pode servir de parâmetro para ações que visem ao combate 

do alcoolismo e do uso de drogas na cidade.  

 

Os responsáveis pelas escolas também apontam o problema da gravidez na 

adolescência, sustentando a hipótese de que, a despeito da invisibilidade de 

dados reais a respeito do problema no município, ele é vivenciado nas escolas 

que não contam, na maior parte das vezes, com orientação adequada para 

desenvolvimento de programas preventivos profissionais e, mesmo, com 

projetos que visem a inserção de jovens parturientes no cotidiano da escola de 

maneira positiva e propositiva. 

 

A permanência das adolescentes grávidas e das jovens mães no cotidiano 

escolar é um desafio a ser vencido, não só pelo que traz de positivo a elas 

(continuidade dos estudos), como pela função educativa que pode vir a 

exercer. 
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Programas e projetos sociais que afetam ou se destinam à 
infância e adolescência no município de Pedro Leopoldo 

 

A pesquisa realizada na área de programas e projetos sociais buscou levantar 

as ações desenvolvidas pelo poder público, pela iniciativa privada e pela 

sociedade civil, organizada ou não, que são dirigidas ou que afetam a 

população infanto-juvenil do município. 

 

Nesse levantamento foram utilizados os mais diversos instrumentos: 

entrevistas semiestruturadas, aplicação de questionários e solicitação de dados 

a órgãos públicos. 

 

Em outubro de 2004, foram feitas entrevistas com o Sr. Gilberto Elísio Martins, 

Coordenador do Grupo de Escoteiros; com a Sra. Vilma Raid Fernandes, 

presidente do Conselho Municipal da Infância e Juventude e membro do Lyons 

Clube de Pedro Leopoldo; com a Sra. Marina Tavares, coordenadora de um 

dos grupos de jovens vinculados à Igreja Católica, que conta com uma 

trajetória de décadas no acompanhamento de crianças e jovens católicos; Dr. 

Geraldo Eustáquio Alves, então presidente da Abraço de Pedro Leopoldo e já 

governador eleito do Rotary – Distrito 420, para o mandato 2005/2006; 

Maristela Xavier, então membro do Conselho Tutelar e com Lília Paredes 

Jordão Diniz, Coordenadora Psicológica do Projeto Abraço.  

 

As entrevistas estavam estruturadas de modo a se identificar o entrevistado, o 

grupo a que pertencia, o histórico, a estrutura de funcionamento e os objetivos 

do grupo ou organização, as atividades desenvolvidas com foco na criança e 

no adolescente, a quantidade de crianças e adolescentes atingidos pelas 

ações, o tipo de público, os resultados obtidos. Nas entrevistas também 

buscamos levantar a opinião dos entrevistados sobre quais os principais 

problemas da infância e adolescência no município e sobre quais os programas 

necessários à sua superação. 
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Junto aos programas públicos e privados (AABB Comunidade, Holcim 

Comunidade e Capoeira Nosso Senhor do Bonfim) que tem explicitamente uma 

proposta sócio-educativa foi aplicado um questionário que buscava identificar o 

projeto, seu coordenador, seus objetivos, sua forma de funcionamento e sua 

equipe; o local de desenvolvimento do projeto e sua forma de financiamento; as 

características do público alvo e sua distribuição por faixa etária. 

 

 

1. Programas governamentais 
 

1.1. Bolsa família 

Segundo o site9 do Programa Fome Zero, o é Bolsa Família um programa de 

transferência de renda destinado às famílias em situação de pobreza, com 

renda per capita de até R$ 100 mensais, que associa à transferência do 

benefício financeiro o acesso aos direitos sociais básicos - saúde, alimentação, 

educação e assistência social. Esse programa unificou todos os benefícios 

sociais (Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e o Auxílio Gás) 

do governo federal num único programa.  

 

As famílias elegíveis para esse programa são compostas por dois grupos: 1) 

famílias em situação de extrema pobreza, com renda mensal per capita até R$ 

50,00; 2) famílias pobres e extremamente pobres com crianças e jovens entre 0 

e 16 incompletos (Grupo 1 e 2), com renda mensal até de R$ 100,00 per 

capita. Inicialmente, serão atendidas pelo Programa as famílias que já estão no 

Cadastro Único. 

 

O Programa oferecerá às famílias dois tipos de benefícios: o básico (fixo) e o 

variável. O benefício básico será concedido às famílias em situação de extrema 

pobreza. O valor deste benefício será de R$50,00 mensais, 

independentemente da composição e do número de membros do grupo 

familiar. O benefício variável, no valor mínimo de R$ 15,00, será concedido às 

                                            
9 http://www.fomezero.gov.br/ContentPage.aspx?filename=pfz_4000.xml 
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famílias pobres e extremamente pobres que tenham, sob sua responsabilidade, 

crianças e adolescentes na faixa de 0 a 16 anos incompletos, até o teto de 3 

(três) benefícios por família, ou seja, R$ 45,00.  

 

As famílias em situação de extrema pobreza poderão acumular o benefício 

básico e o variável, chegando ao máximo de R$ 95,00 mensais (R$ 50,00 do 

benefício básico mais R$ 45,00 do benefício variável). As famílias em situação 

de pobreza com renda entre R$ 51,00 e R$ 100,00 podem receber até R$ 

45,00. Com a celebração de parcerias com o Governo Federal, os valores 

podem ser complementados por estados e municípios, mas isso vai depender 

dos termos da pactuação em cada caso.  

 

Para o ingresso no Programa existem duas situações diferentes: 

a. Quem já é beneficiário de algum dos antigos programas, já está cadastrado 

e deve aguardar sua inclusão, que vai depender de vários fatores: pactuação 

entre União, Estados e Municípios, disponibilidade de vagas no 

estado/município, expansão dos recursos orçamentários, etc. Até o beneficiário 

ser incluído no novo programa, vai continuar recebendo normalmente seus 

benefícios. Na mesma data de sempre, sem nenhuma mudança. 

b. Quem não é beneficiário de nenhum programa, portanto não incluído no 

Cadastro Único, deve aguardar seu cadastramento pela prefeitura. 

A meta é incluir, gradualmente, as 11,4 milhões de famílias que atendem aos 

critérios de elegibilidade, até o final de 2006.  

 

Para as definições do Programa, família é um grupo ligado por laços de 

parentesco ou afinidade, que formam um grupo doméstico, vivendo sob o 

mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus membros. 

 

Governo federal, governos estaduais e municipais são co-responsáveis pela 

inclusão de famílias no Programa Unificado. A seleção de famílias para 

inclusão no programa unificado será objeto de pactuação entre União, estados 

e municípios. Os procedimentos operacionais para a inclusão de novas famílias 
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ao Programa Unificado são os mesmos dos programas anteriores. A inclusão 

no Cadastro Único é uma pré-condição para as famílias participarem do 

Programa. A seleção de beneficiários entre as famílias cadastradas dependerá 

do cumprimento dos critérios de elegibilidade do Programa, da disponibilidade 

de vagas no estado/município e da pactuação entre o Governo Federal, 

estados e municípios. 

 

Em Pedro Leopoldo, segundo dados de 2005, há um total de 5915 pessoas 

atendidas por esse programa, sendo que 1929 são responsáveis e 3986 são 

dependentes.  

 

No programa há três status na análise do cadastro: liberado, bloqueado e em 

averiguação. Do total de 5915 cadastros, 79 encontram-se bloqueados, 146 em 

averiguação e 5690 estão liberados. 
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GRÁFICO 1 – Situação dos cadastros do Bolsa  

Família em Pedro Leopoldo 

 

Os gráficos abaixo mostram a relação entre o número de dependentes e a 

idade do responsável. Por eles podemos perceber que a maioria expressiva 

dos dependentes tem responsáveis na faixa dos 25 aos 45 anos. De um lado 

isso se justifica porque essa faixa etária corresponde àquela em se está 

criando os filhos. Entretanto, essa faixa etária também corresponde àquela em 

que já há (ou deveria haver) inclusão no mercado de trabalho e na qual os 

indivíduos deveriam estar no ápice produtivo. 
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Assim, os gráficos revelam que há uma parcela da população que, na fase de 

auge produtivo, encontra-se em situação de pobreza e de extrema pobreza e 

que precisa ser assistida por programas que garantam tanto sua sobrevivência 

mais elementar, como por programas que garantam mecanismos de inclusão 

no mercado de trabalho. 
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GRÁFICO 2 – Dependente por idade do responsável até 50 anos 
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GRÁFICO 3 – Dependente por idade do responsável com mais de 50 anos 

 
O próximo gráfico mostra a distribuição de dependentes atendidos pelo 

programa pela faixa etária. Nele pode-se observar uma maior concentração de 

dependentes entre 3 e 15 anos.  
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GRÁFICO 4 – Dependentes distribuídos por faixa etária 
 

 

1.2. Programa de erradicação do trabalho infantil - PETI 

O PETI é um programa do governo federal que tem como objetivo retirar 

crianças e adolescentes de 7 a 15 anos de idade do trabalho infantil 

considerado perigoso, ou seja, daquele trabalho que coloca em risco sua saúde 

e sua segurança. 

 

A idéia é possibilitar o acesso, a permanência e o bom desempenho de 

crianças e adolescentes na escola, fomentar e incentivar a ampliação do 

universo de conhecimentos da criança e do adolescente, por meio de 

atividades culturais e esportivas, artísticas e de lazer no período complementar 

ao da escola, ou seja, na jornada ampliada, proporcionar apoio e orientação às 

famílias por meio da oferta de ações sócio-educativas, e promover e 

implementar programas e projetos de geração de trabalho e renda para 

famílias. 

 

Podem ser incluídas no PETI crianças e jovens de 7 a 15 anos que trabalham 

em atividades perigosas e penosas. São priorizadas as famílias com renda per 

capita de até meio salário mínimo, ou seja, aqueles que vivem em situação de 

extrema pobreza. 
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Em Pedro Leopoldo, segundo informações da Secretaria Municipal de Ação 

Social, o PETI estava desativado em 2004, tendo sido reativado já neste ano. 

 

O Programa atende hoje, na cidade, 77 crianças que a ele foram 

encaminhados segundo tabela abaixo. 

TABELA 1 
ORIGEM DO ENCAMINHAMENTO 

Encaminhado por Quantidade 
absoluta 

Quantidade 
percentual 

Curumin 28 36,4 
Conselho tutelar 39 50,6 
Curumim e Conselho Tutelar 3 3,9 
Escola R. Salvador 6 7,8 
Sem informação 1 1,3 
TOTAL 77 100,0 

 

Segundo seu lugar de moradia, as 77 crianças estão distribuídas conforme o 

gráfico abaixo:  
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GRÁFICO 5 – Crianças atendidas pelo PETI por  

região de moradia 

 

A distribuição dessa população pelas profissões e/ou atividades desenvolvidas 

podem se observadas no gráfico abaixo. A tabela seguinte traz a distribuição 

da população por profissão e por região de moradia. 
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Profissões
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GRÁFICO 6 – Profissões/Atividades desenvolvidas pelas  
crianças atendidas pelo PETI  

 

TABELA 2 
Quantitativo de crianças e jovens atendidos pelo PETI 

distribuído por profissão e região de moradia 

Região Profissão 
Theotonio 
Batista de 
Freitas - 

Theotônio 
Baptista de 

Freitas Centro 

Fidalgo e 
Quinta do 
Suimdouro 

São 
Geraldo 

Lagoa de 
Santo 

Antônio 

Total 

Catador de latinha 17 5 0 0 0 22 
Vendedor 4 0 0 0 0 4 
Vendedor de doce 2 0 0 0 0 2 
Vendedor de salgado 3 0 0 0 0 3 
Borda tapetes 1 0 0 0 0 1 
Catador de latinha e ferro 
velho 2 0 0 0 0 2 

Vendedor de latas 1 0 0 0 0 1 
Vendedor de chupa-chupa 1 0 0 0 0 1 
Engraxate 14 0 0 1 0 15 
Catador de papel 2 4 0 0 0 6 
Lonador de caminhão 2 0 0 0 0 2 
Serralheiro 0 0 2 0 0 2 
Servente de pedreiro 1 0 0 0 0 1 
Catador de ferro-velho 4 0 0 0 0 4 
Catador de papelão 2 0 0 0 0 2 
Catador de ferro-velho, 
vende esterco 1 0 0 0 0 1 

Balconista de bar 0 0 0 1 0 1 
Trabalha curral 0 0 1 0 0 1 
Vende picolé 3 0 0 0 0 3 
Auxiliar mecânico 1 0 0 0 0 1 
Capinador 0 0 0 0 1 1 
Bordadeira 0 0 0 0 1 1 
Total 61 9 3 2 2 77 
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Analisando as informações apresentadas nos gráficos e na tabela, podemos 

afirmar que a grande maioria, isto é 79,2% da população atendida pelo PETI, 

reside na região Theotônio Baptista de Freitas e que as profissões/atividades 

mais freqüentes são catador de latinhas (28,6%) e engraxate (19,5%). Isso 

revela que há uma área especificamente mais carente no que diz respeito aos 

programas de inclusão social e que a maioria das crianças e jovens trabalha 

circulando pelas ruas.  

 

Observando os dados apresentados no item “Conflitos com a lei”, deste 

trabalho, podemos perceber que cerca de 25% das crianças e adolescentes 

infratores mora na Região Theotônio Baptista de Freitas, que sua infração mais 

comum é o furto e que sua faixa etária está acima dos 13. 

 

Correlacionando as informações acima podemos perceber a necessidade de 

garantir que os adolescentes da Região Theotônio Baptista de Freitas sejam 

atendidos por programas e projetos que garantam o atendimento dos objetivos 

do PETI que, diante da dimensão das dificuldades enfrentadas por essa 

população, tem uma abrangência pequena. 

 

Também podemos, pelas atividades profissionais desenvolvidas pela 

população infanto-juvenil, inferir que a atividade de recolhimento de resíduos 

sólidos é significativa, provavelmente para a população como um todo. Isso vai 

ao encontro do que tem acontecido na maioria dos municípios, especialmente 

os que se encontram em regiões metropolitanas, como é o caso de Pedro 

Leopoldo.  

 

Esse dado está a indicar a necessidade de uma ação efetiva do poder  público 

na estruturação da profissionalização da atividade, através da montagem de 

uma cooperativa de catadores de resíduos sólidos (papel, alumínio, plástico, 

etc.). Esse tipo de instituição tem se mostrado importante na produção de 

renda familiar, na diminuição impacto ambiental do lixo, na identificação de 
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indivíduos e famílias que necessitam de inclusão em programas sociais e na 

identificação de crianças que são objeto preferencial de programas como o 

PETI. 

 

 

2. Programas sócio-educativos 

 

O Programa AABB Comunidade localiza-se na Rua São Vicente s/nº Bairro 

Ferreiras e atende os moradores das comunidades dos bairros Santo Antônio, 

Ferreiras, Vera Cruz, Tapera e Ponte Alta, avaliados por critérios de risco social 

e condições econômicas. Os requisitos para participar do projeto consistem em 

ter idade entre 7 e 14 anos e estar matriculado na rede pública de ensino. 

 

Sua proposta é de complementação educacional baseada na valorização da 

cultura do educando e de sua comunidade e desenvolvido através de 

atividades lúdicas, esportes, artes plásticas, artes ciências, etc. Além disso, 

tem como objetivo a inclusão, a não repetência, a permanência na escola de 

adolescentes e crianças de baixa renda. Outro objetivo é contribuir na 

formulação de políticas sociais, que contemplam ações de atendimento 

integral, conforme preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente. Seu 

horário de funcionamento é das 7h às 17h, sendo que às segundas-feiras o 

funcionamento é apenas interno e nas terças, quartas e quintas-feiras as 

crianças são atendidas. 

 

O Programa Holcim Comunidade localiza-se no Clube Adeci-Fábrica Holcim 

S.A. e é mantido por empresa particular, a Holcim–Instituto Holcim. Para 

participar do projeto deve-se estar matriculado na Escola Municipal Alice 

Lobato Martins localizada no bairro onde se encontra instalada a Fábrica 

Holcim. Funciona das 7:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h, diariamente. 

 

O projeto tem como objetivo proporcionar aos participantes condições de 

crescimento individual e social, integrando escola, família e comunidade, bem 
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como contribuir para o desenvolvimento sustentável, trabalhando a promoção 

social e a formação para cidadania. O projeto, em sua formação de parcerias, 

tem como corpo docente estudantes da Faculdade de Pedro Leopoldo. 

 

O Projeto Capoeira “Nosso Senhor do Bonfim” localiza-se na Rua Botocudos, 

Bairro Andyara. O projeto tem função social e trabalha com crianças de baixa 

renda e em situação de risco. O projeto originou-se da vontade do mestre 

Pedrinho em ensinar capoeira para crianças carentes e sem nenhuma 

perspectiva de vida, sendo que muitas já tinham, inclusive, passagem pela 

polícia. 

 

O projeto trabalha com crianças de 7 a 14 anos e seu objetivo é, através da 

capoeira, integrar socialmente as crianças, desenvolvendo reforço escolar e 

ensinando capoeira. É oferecido, também, um lanche reforçado antes do início 

das aulas.  

 

Para ingresso no Programa, as crianças são avaliadas pelos coordenadores de 

suas escolas e as mais necessitadas são incluídas na seleção para o Projeto 

Capoeira “Nosso Senhor do Bonfim”. Funciona todos os dias, das 7h30 às 

10h45, no turno da manhã e das13h30 às 16h45, no turno da tarde. 

 

Os programas AABB Comunidade e Holcim Comunidade contam com 

financiamento privado e local próprio. Já o projeto Capoeira “Nosso Senhor do 

Bonfim” depende de financiamento público e funciona em local cedido. 

 

O corpo de profissionais que atua nesses projetos é constituído conforme 

gráfico apresentado a seguir: 
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GRÁFICO 7 – Descrição quantitativa de equipes que  

atuam nos projetos sócio-educativos 
 

Como podemos verificar, a maior parte do corpo de profissionais se constitui de 

monitores, na sua maioria alunos de instituições de ensino superior. 

 

A faixa etária do público atendido por esses projetos pode ser observada no 

gráfico abaixo, que revela que a maior concentração se dá na faixa que 

corresponde às séries iniciais do ensino fundamental. Considerada a 

população atendida (377 crianças e adolescentes), aqueles entre 7 e 10 anos 

(256) correspondem a 67.9%. 
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GRÁFICO 8 – Público atendido por faixa etária –  

 Projetos sócio-educativos 
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A despeito da excelência da iniciativa desses projetos e do exemplo em que se 

constituem, é importante apontar que eles atendem uma parcela bastante 

restrita da população infanto-juvenil do município e têm sua ação focada numa 

área ou em um público restritos. 

 

Nas entrevistas com muitos daqueles que atuam junto à população infanto-

juvenil, tanto na área social, quanto na área legal, foi apontado que um dos 

grandes problemas dessa população é o fato de que há uma cobertura 

praticamente total e em período integral de atendimento pelas creches, para a 

população de 0 a 6 anos, mas que ao se iniciar o ensino fundamental (a partir 

dos 7 anos) as crianças passam a ter atividades regulares apenas em um turno 

do dia, ficando ociosas, às vezes sozinhas ou nas ruas, no restante do tempo.  

 

Ocupar a população de 7 a 14 com atividades culturais, esportivas, 

educacionais sistemáticas e dirigidas, aproveitando os espaços públicos 

existentes na cidade é uma necessidade apontada por todos os entrevistados. 

Esse reclamo pode ser corroborado pelos dados apresentados no item 

“Conflito com a lei”, onde se pode perceber que o volume de infrações 

cometidas por adolescentes tem crescimento a partir dos 12 anos. 

 

A partir de 14 anos o número de infrações, especialmente o furto, cresce 

significativamente. Dar aos adolescentes, entre 14 e 17 anos, cursos, oficinas, 

programas de inserção no mercado de trabalho, foi o que os entrevistados 

apontaram. 

 

Sinteticamente a lógica seria esta: a partir de 7 anos muitas crianças passam a 

ficar “soltas”, “ na rua”, sem ter o que fazer além da escola e sem ter quem zele 

por elas. Isso especialmente entre a população mais pobre, já que as famílias 

com uma renda melhor podem lançar mão de outras estratégias no cuidado 

com as crianças. Essas crianças “soltas” se tornam alvo do tráfico de drogas, 

seja para consumo, seja para trabalharem como pequenos vendedores ou 
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entregadores, ou ambos. Buscando financiar o vício adquirido ou dívidas 

assumidas, os adolescentes passariam a cometer furtos. 

 

Os programas em questão contribuem para a solução desse problema, ainda 

que de maneira limitada, mas expandir essas iniciativas seria importante e 

necessário. 

 

Avaliar a efetividade do sucesso desse tipo de programa na diminuição de uma 

postura conflitante com a lei por parte das crianças e adolescentes por ele 

atendidos, segundo a lógica expressa acima, exigiria o acompanhamento de 

suas trajetórias individuais ao longo do tempo, isto é, até deixarem de sê-lo. 

 

Existem também na cidade outros clubes, como a Associação Atlética Banco 

do Brasil (AABB), particulares e/ou mantidos por cotistas: os clubes Social, 

Nuclear (sub-utilizado) e Mirante (atualmente desativado). Esses clubes são 

espaços privilegiados para o desenvolvimento de projetos sociais, como faz o 

AABB através do Programa AABB Comunidade. Uma parceria entre os clubes, 

a sociedade e o poder público poderia ser de extrema valia para a ampliação 

dos programas sócio-educativos no município. Em praticamente todos as 

regiões do município há campos de várzea, locais interessantes para 

desenvolvimento de projetos voltados para integração social, educação 

corporal, lazer e esporte.  

 

 

3. Outros projetos 

 

3.1. Escoteiros 

O Grupo de Escoteiros 111 – Fernão Dias Paes Leme de Pedro Leopoldo, 

segundo informações de seu diretor-presidente, Sr. Gilberto Elísio Martins10, já 

conta com 15 anos de atividade na cidade. Submetido à União dos Escoteiros 

                                            
10 Entrevista concedida em 25 de outubro de 2004. 
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do Brasil e à coordenação regional, tem caráter educacional, cultural e 

filantrópico. É um movimento de jovens para jovens com a colaboração de 

adultos, que conta com a adesão e a participação voluntária de seus membros 

e que se propõe a desenvolver uma educação não formal. Seus objetivos são 

proporcionar um desenvolvimento integral e uma educação plena dos jovens, 

numa atividade complementar à família, à escola e outras instituições. Estimula 

nos jovens o respeito à natureza e o compromisso com o meio ambiente, 

privilegiando a vida ao ar livre.  

 

O grupo atende meninos e meninas a partir de 7 anos de idade. O grupo conta 

com cerca de 40 integrantes, de todas as classes sociais. A adesão ao grupo 

implica em pagamento de taxas, mas há a possibilidade de participação 

gratuita, numa proporção de 1 para 10 pagantes. O grupo recebe, 

esporadicamente, crianças e adolescentes em situação de risco, 

acompanhados pela Promotoria da Infância e Adolescência do Município. 

 

3.2. Lyons Clube 

Segundo Vilma Raid Fernandes11, tesoureira do Lyons Clube – Pedro 

Leopoldo, o Lyons Clube, é uma organização sem fins lucrativos, que 

desenvolve, internacionalmente, trabalho voluntário de ajuda ao ser humano, 

envolvendo-se nas comunidades nas quais se instala de maneira a ajudá-la a 

vencer dificuldades. 

 

Em Pedro Leopoldo, o Lyons Clube tem uma sede na qual atende cerca de 150 

mulheres e homens (majoritariamente mulheres), de 10 a 70 anos, em 

atividades artesanais e profissionalizantes. Esse grupo reúne-se às segundas-

feiras. 

 

A atividade desenvolvida pelo Clube na cidade, que mais diretamente atinge a 

população infantil, foi a construção da Creche Lar Criança Esperança. Único 

prédio na cidade projetado especialmente para sediar uma instituição de 



 98

educação infantil, teve sua construção iniciada com fundos alavancados por 

membros do Lyons, em terreno doado pela Prefeitura. A maior parte do 

financiamento da obra veio do Lyons Clube Internacional. O prédio foi 

inaugurado em 2000. 

 

3.3. Rotary Club 

Segundo informações disponibilizadas em seu site12, o Rotary Club, é um 

Clube de Profissionais, que congrega líderes das comunidades em que vivem 

ou atuam, fomentando um elevado padrão de ética ajudando a estabelecer a 

paz e a boa vontade no mundo, e que prestam serviços voluntários não 

remunerados em favor da sociedade como um todo ou beneficiando em casos 

específicos, pessoas necessitadas ou entidades que atuam também em favor 

de desamparados. 

 

Em Pedro Leopoldo, o Rotary Club conta com dois clubes: o Rotary Club Pedro 

Leopoldo e o Rotary Club Pedro Leopoldo-Cachoeira. Ao Rotary Club Pedro 

Leopoldo, vincula-se o Interact Club, que se destina a receber sócios na faixa 

de 14 a 18 anos ou que estejam cursando o segundo grau e cujo objetivo é 

permitir que os jovens tenham a oportunidade de participar descontraidamente 

de atividades sociais relevantes, criar novas amizades e desenvolver iniciativa 

e qualidade de liderança. Além de organizar alguns jovens, o grupo desenvolve 

ações de assistência a outros jovens e crianças. 

 

Outra ação dos rotarianos que tem impacto sobre a população infanto-juvenil é 

a manutenção da Abraço – Associação Brasileira Comunitária para a 

Prevenção de Abuso de Drogas – na cidade. Criada, dirigida e parcialmente 

mantida pelo Rotary Club da cidade, a Abraço de Pedro Leopoldo é um projeto 

desenvolvido desde 2000 e que apesar de contar com o mesmo nome da 

associação existente em Belo Horizonte, não tem com ela nenhum vínculo 

estrutural. Diferentemente da Abraço – BH, que faz não só um trabalho 

                                                                                                                                
11 Entrevista concedida no dia 29 de outubro de 2004. 
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preventivo, mas também um trabalho terapêutico, a Abraço – PL tem sua ação 

restrita à prevenção ao uso de drogas, especialmente através de um trabalho 

feito junto às escolas públicas. Em 2002, a Abraço – PL inaugurou sua sede na 

cidade, o que permitiu não apenas que a entidade fosse às escolas, mas que 

passasse a oferecer cursos para a formação de multiplicadores na própria 

sede. Além disso, passou a se constituir como uma possibilidade de busca de 

orientação e encaminhamento para os usuários de drogas. 

 

3.4. Grupos religiosos 

Há na cidade a atuação de vários grupos religiosos: católicos, espíritas, 

protestantes (das mais diferentes denominações). As principais atividades 

desses grupos junto à população infanto-juvenil passam pelo trabalho de 

evangelização: os grupos de catequese e crisma, os grupos de jovens, as 

escolas dominicais, etc. 

 

Entretanto, além da evangelização esses grupos promovem também atividades 

sociais, de prevenção ao uso de drogas e de educação sexual e afetiva. As 

discussões realizadas por esses grupos buscam atender as demandas e 

carências próprias de seus integrantes e as questões relativas ao 

relacionamento familiar, às drogas, às relações afetivas, ao sexo e a projetos 

de vida são parte integrante do mundo adolescente. Discuti-las à luz da 

doutrina religiosa é inevitável nesses grupos, pois os temas emergem 

naturalmente. A garantia de um espaço acolhedor onde seja possível discutir 

essas temáticas é uma grande contribuição dada por esses grupos. 

 

Além desses aspectos, há também por parte dos grupos religiosos, o 

desenvolvimento de atividades assistenciais nas quais os jovens estão sempre 

incluídos. Ajudar creches, asilos, famílias carentes, mães adolescentes são 

atividades que contam com a participação dos jovens. 

                                                                                                                                
12 http://www.rotarybrasil.com.br/rotary.htm 
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Alguns grupos, de maneira normalmente não estruturada, mas contingencial, 

desenvolvem oficinas em que os jovens podem aprender e desenvolver 

atividades artesanais e culinárias. Isso é comum quando da realização de 

festas, quando os jovens se responsabilizam por barracas e têm que produzir o 

que nelas será oferecido. O adulto responsável pelo grupo, ele próprio ou 

através de parceiros, ensina o grupo a produzir objetos artesanais dos mais 

variados tipos e/ou alimentos que serão comercializados. O lucro desse 

comércio é sempre revertido para um projeto em desenvolvimento pela Igreja 

ou Grupo. 

 

Essa experiência tópica pode representar, para alguns, a possibilidade de 

desenvolver como atividade profissional e, portanto, de obter renda, aquilo que 

aprendeu. E isso, algumas vezes, acontece. 

 

Assim, mais do que formação religiosa, os grupos fornecem espaço para 

discussão orientada das questões que atingem a população infanto-juvenil, 

oferecem a possibilidade de um aprendizado de intervenção social e de uma 

atividade profissional. 
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A criança e o adolescente em conflito com a lei 
no município de Pedro Leopoldo 

 

A necessidade de fazer uma pesquisa indicasse a “estimativa de envolvimento 

com drogas e prostituição” e “outros dados relevantes que permitam identificar, 

diagnosticar as condições em que vive a população infanto-juvenil”, conforme 

estabelecia a demanda apresentada pelo Conselho Municipal da Infância e 

Adolescência, nos levou a buscar fontes: na Promotoria e na Vara da Infância e 

Juventude, na Delegacia de Polícia Civil, no Conselho Tutelar, em entidades 

que atendem usuários de drogas e nas instituições escolares. Também usamos 

as diversas entrevistas realizadas nas demais áreas para obter informações 

acerca desses aspectos. 

 

Na pesquisa pudemos observar que não se trata, em muitos dos casos, de 

infração propriamente dita por parte da criança ou do adolescente. Muitas 

vezes trata-se de uma situação em que a criança ou o adolescente está em 

risco. Noutras o que se vê é o confronto com a norma de comportamento 

estabelecida como a melhor, a mais correta, a mais adequada. 

 

Assim, preferimos tratar neste item da situação em que a criança e o 

adolescente estão em conflito com a lei, ativamente ou sofrendo a ação. E por 

lei estamos tomando não apenas a norma jurídica, mas a norma social. 

 

O controle de atendimentos realizados pelo Conselho Tutelar no ano de 2004 e 

de janeiro à maio de 2005 foram uma fonte de dados importante por se 

constituir uma possibilidade de análise temporal. Além disso, é lá que são 

trabalhados os casos de conflito com a lei, antes, e muitas vezes depois, de 

haver a constituição de um processo judicial. 

 

No levantamento de dados nos deparamos com uma situação que atinge tanto 

a Delegacia de Polícia Civil quanto a Promotoria e a Vara da Infância e 
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Juventude, que é a inexistência de informações sistematizadas, organizadas e 

de acesso rápido. 

 

Os dados possíveis junto à Polícia Civil foram obtidos em entrevista com o 

Delegado Dr. Nilson Barnabé, que se dispôs prontamente a nos ajudar. A 

Promotora da Infância e Juventude do município, Dra. Simone Bellezia, 

também forneceu informações preciosas e intercedeu junto ao Juiz da Vara da 

Infância e Juventude da Comarca de Pedro Leopoldo, Dr. Geraldo Claret, de 

maneira a que fosse franqueado nosso acesso aos processos ali existentes.  

 

Buscando ter uma visão geral acerca dos processos em andamento na Vara da 

Infância e Juventude, tendo por foco o município de Pedro Leopoldo, fizemos 

um levantamento que separou os processos referentes a crianças e 

adolescentes moradores de Pedro Leopoldo, de outros que tem por objeto, 

assuntos referentes a crianças e adolescentes moradores de outros 

municípios.  

 

Em seguida passamos a um controle quantitativo do tipo de processo (pedido 

de providência, representação, guarda e adoção) e de dados que permitissem 

uma caracterização mínima da criança e do adolescente, como idade, sexo, cor 

da pele, localidade de moradia, com quem mora, se trabalha, se estuda. 

 

Em relação às crianças e adolescentes moradores de outros municípios, a 

abertura de processo na Comarca de Pedro Leopoldo, na maioria dos casos, 

se dá por infração cometida na cidade. Assim, nos interessou saber de quais 

municípios eles se originam. 

 

 

1. Atendimento do Conselho Tutelar 

Recebemos do Conselho Tutelar uma planilha na qual os quantitativos de 

atendimentos são registrados mensalmente e depois são feitas as totalizações 
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anuais. Para facilitar uma visão global, apresentamos na tabela abaixo apenas 

as totalizações. 

TABELA 1 
Atendimentos realizados pelo Conselho Tutelar de Pedro Leopoldo 

2004 – jan./maio 2005 
Em ordem alfabética do tipo de casos 

CASOS 2004 2005 GERAL
Abuso sexual 8 3 11 
Acompanhamento às mães adolescentes 4 9 13 
Acompanhamento criança/adolescente doente 8 5 13 
Acompanhamento Ministério Público/Juizado 9 0 9 
Agressão física 25 22 47 
Atendimento à saúde / deficiente mental 9 9 18 
Criança/adolescente / auto extermínio 0 0 0 
Criança/adolescente alcoólatras 0 3 3 
Criança/adolescente com dificuldade de relacionamento familiar 91 39 130 
Criança/adolescente com distúrbio de comportamento 43 30 73 
Criança/adolescente com distúrbio de comportamento escolar 30 24 54 
Criança/adolescente desaparecidos 8 2 10 
Criança/adolescente em situação de abandono nas ruas 3 6 9 
Criança/adolescente em situação de mendicância 3 4 7 
Criança/adolescente vítima de constrangimento 12 9 21 
Criança/adolescente vítima de exploração de trabalho 5 4 9 
Denúncia escolar, evasão, desajuste, indisciplina 20 47 67 
Desajuste familiar 124 76 200 
Disputa pela guarda dos filhos 55 33 88 
Encaminhamento à Ação Social 25 21 46 
Encaminhamento defensoria pública 56 34 90 
Envolvimento com drogas 8 20 28 
Evasão / repetência 15 19 34 
Fuga de adolescente 7 11 18 
Informação sobre viagem criança/adolescente 11 10 21 
Informações gerais 243 125 368 
Ingresso de criança/adolescente na escola matrícula 4 16 20 
Marcação consulta ou exame 5 23 28 
Mudança de escola 13 13 26 
Notificações  118 123 241 
Ocorrência policial 20 40 60 
Orientação para adoção 20 22 42 
Orientações à adolescentes grávidas 2 12 14 
Outros 130 209 339 
Pedido de condução  12 20 32 
Pedido de medicamento 11 17 28 
Pedido de Termo de Entrega e Responsabilidade 28 29 57 
Pedido de vaga em creches 64 53 117 
Pedido documentação de outras cidades criança/adolescente 15 11 26 
Pensão alimentícia  52 28 80 
Prostituição infantil 6 15 21 
Reencaminhamento adolescente./criança infratores origem 4 7 11 
Requisição à saúde 13 20 33 
Requisição de certidão 12 12 24 
Retorno à família criança/adolescente situação problema 9 10 19 
Retorno às famílias de criança/adolescentes infratores 4 9 13 
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Vítimas negligência (maus tratos, alimentação, higiene e saúde) 137 35 172 
TOTAL 1501 1289 2790 
 

TABELA 2 
Atendimentos realizados pelo Conselho Tutelar de Pedro Leopoldo 

2004 – jan./maio 2005 
Em ordem quantitativa de casos 

 CASOS 2004 2005 GERAL
1. Informações gerais 243 125 368 
2. Outros 130 209 339 
3. Notificações  118 123 241 
4. Desajuste familiar 124 76 200 
5. Vítimas negligência (maus tratos, alimentação, higiene e saúde) 137 35 172 
6. Criança/adolescente com dificuldade de relacionamento familiar 91 39 130 
7. Pedido de vaga em creches 64 53 117 
8. Encaminhamento defensoria pública 56 34 90 
9. Disputa pela guarda dos filhos 55 33 88 
10. Pensão alimentícia  52 28 80 
11. Criança/adolescente com distúrbio de comportamento 43 30 73 
12. Denúncia escolar, evasão, desajuste, indisciplina 20 47 67 
13. Ocorrência policial 20 40 60 
14. Pedido de Termo de Entrega e Responsabilidade 28 29 57 
15. Criança/adolescente com distúrbio de comportamento escolar 30 24 54 
16. Agressão física 25 22 47 
17. Encaminhamento à Ação Social 25 21 46 
18. Orientação para adoção 20 22 42 
19. Evasão / repetência 15 19 34 
20. Requisição à saúde 13 20 33 
21. Pedido de condução  12 20 32 
22. Envolvimento com drogas 8 20 28 
23. Marcação consulta ou exame 5 23 28 
24. Pedido de medicamento 11 17 28 
25. Mudança de escola 13 13 26 
26. Pedido documentação de outras cidades criança/adolescente 15 11 26 
27. Requisição de certidão 12 12 24 
28. Criança/adolescente vítima de constrangimento 12 9 21 
29. Informação sobre viagem criança/adolescente 11 10 21 
30. Prostituição infantil 6 15 21 
31. Ingresso de criança/adolescente na escola matrícula 4 16 20 
32. Retorno à família criança/adolescente situação problema 9 10 19 
33. Atendimento à saúde / deficiente mental 9 9 18 
34. Fuga de adolescente 7 11 18 
35. Orientações à adolescentes grávidas 2 12 14 
36. Acompanhamento às mães adolescentes 4 9 13 
37. Acompanhamento criança/adolescente doente 8 5 13 
38. Retorno às famílias de criança/adolescentes infratores 4 9 13 
39. Abuso sexual 8 3 11 
40. Reencaminhamento adolescente./criança infratores origem 4 7 11 
41. Criança/adolescente desaparecidos 8 2 10 
42. Acompanhamento Ministério Público/Juizado 9 0 9 
43. Criança/adolescente vítima de exploração de trabalho 5 4 9 
44. Criança/adolescente em situação de abandono nas ruas 3 6 9 
45. Criança/adolescente em situação de mendicância 3 4 7 
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46. Criança/adolescente alcoólatras 0 3 3 
47. Criança/adolescente / auto extermínio 0 0 0 
 TOTAL 1501 1289 2790 
 

É certo que todos os casos envolvendo crianças e adolescentes são 

importantes e têm sua gravidade, mas para efeito de análise temos que adotar 

alguns critérios de prioridades.  

 

Uma análise possível é aquela que privilegia o dado numérico. Nessa 

perspectiva chamam a atenção os itens Informações Gerais (368), Outros (339) 

e Notificações (241). Entretanto são itens genéricos demais para permitir 

alguma inferência. Talvez a conclusão possível seja a de que é necessário se 

repensar a construção dos itens, especificando e detalhando melhor os casos. 

 

Usando o dado numérico, podemos perceber que há um sério problema das 

crianças e adolescentes em relação às famílias. A partir de agora, estaremos 

nos reportando aos dados da TABELA 2. 

 

Se tomarmos as linhas 4, 6, 32, 34, todas reportando casos que envolvem a 

família, teremos um total de 367 casos. Além disso, tomando as linhas 5, 44 e 

45, que tem a criança como vítima de uma situação que parte da família, temos 

um total de 188 casos. Juntas, uma e outra situação totalizam 555 casos, ou 

19,8% do total de atendimentos. 

 

As disputas pela guarda de filhos e os casos de pensão alimentícia, também 

relacionados à família, somam 168 atendimentos. 

 

As questões que dizem respeito à família e que se materializam nos 

atendimentos do Conselho Tutelar podem estar referidas a dois tipos de 

alterações importantes. Uma, legal, é a existência já a 15 anos do Estatuto da 

Infância e Adolescência, que transformou em assunto de interesse e 

responsabilidade públicos aquilo que era tratado como questão privada e que, 

quando transbordava, se tornava caso de polícia. Cabe ao poder público e à 
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sociedade zelar pela criança e pelo adolescente, garantindo-lhe os direitos 

básicos no presente, para que possa construir um futuro estruturado. 

 

Outra alteração, esta sociológica, diz respeito à estrutura familiar. Os papéis de 

homens e mulheres nessa estrutura têm sido revistos, a estrutura tradicional 

tem se alterado e a existência de famílias matrinucleares tem crescido. O 

aumento de mães adolescentes também tem tido impacto importante nessas 

alterações estruturais da família. O reconhecimento de crianças e adolescentes 

como sujeitos na estrutura familiar tem causado confusão no que tange ao 

exercício de sua liberdade. 

 

Essa mudança na estrutura familiar apareceu em várias das entrevistas 

realizadas como um dos graves problemas que afetam a população infanto-

juvenil do município. Entretanto, é importante perceber que esse é um 

fenômeno característico das sociedades ocidentais contemporâneas, 

transbordando em muito a realidade municipal. Por isso e, além disso, é um 

fenômeno irreversível e está ainda em processo. Não nos cabe, no que tange à 

tarefa de lidar com as dificuldades daí advindas, ter uma postura moralista e 

saudosista, esperando que as coisas voltem ao que eram. É que o passado 

sempre nos parece melhor que o presente, pelo menos em alguns aspectos. 

Mas é preciso lembrar que havia outro tipo de dificuldades, referentes a uma 

estrutura familiar extremamente hierarquizada, patriarcal e machista. 

 

Cabe à sociedade e ao poder público garantir condições para que essa nova 

estrutura familiar possa ter condições de dar aos seus integrantes, 

especialmente às suas crianças e jovens, uma vida mais estável e feliz. 

 

Outras áreas que chamam a atenção são aquelas que dizem respeito à escola 

e à saúde. Os atendimentos que reportam à escola podem ser vistos nas linhas 

12, 15, 19, 25 e 31 e somam 201 casos. Em relação às questões de saúde 

(linhas 20, 22, 23, 24, 33, 35, 37, 46) temos um total de 159 casos. 
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A relação do adolescente com a escola e da escola com o adolescente merece 

ser melhor pensada e alguns indicadores podem ser vistos no item referente à 

“Educação”, neste trabalho. 

A questão da gravidez na adolescência que aparece nas linhas 35 e 36, soma 

27 casos, sendo 6 em todo o ano de 2004 e 21 apenas de janeiro à maio de 

2005. Esse assunto encontra-se adequadamente discutido no item “Saúde” 

deste trabalho 

 

Os casos de prostituição infantil chamam a atenção pelo seu aumento relativo, 

na comparação de um ano para o outro. Em 2004 tivemos 6 casos e nos cinco 

primeiros anos de 2005 já há a ocorrência de 15 atendimentos. 

 

Da mesma maneira os atendimentos relacionados às drogas (linhas 22, 46) 

que em 2004 somaram 8 casos, em 2005 somam 23.  

 

Os gráficos 1 a 9 apresentados a seguir mostram a evolução comparativa entre 

2004 e jan./maio de 2005 dos atendimentos realizados pelo Conselho Tutelar, 

separados por tipo de atendimento, em ordem alfabética. 
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Atendimento Conselho Tutelar - 2004/2005
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Atendimento Conselho Tutelar - 2004/2005
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Atendimento Conselho Tutelar - 2004/2005
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Nos gráficos acima percebemos que o volume de atendimentos referentes a 

vários tipos aumentou de 2004 para 2005. Vários itens apresentam para os 5 

primeiros meses de 2005, um volume próximo, igual e até bem maior do que o 

de 2004, considerado como um todo. 
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Para explicar isso, podemos levantar algumas hipóteses, todas 

complementares. A primeira é relativa ao bom desempenho do trabalho do 

Conselho Tutelar. Todas as ações de cobertura assistência quando bem 

executadas tendem a gerar novas demandas ou um aumento de demandas 

anteriores reprimidas. Isto é, a população passou a acreditar que a ação do 

Conselho Tutelar dá resultados e passou a ter confiança em acioná-lo. Some-

se a isso, a mudança no corpo de conselheiros, ocorrida no segundo semestre 

de 2004, que pode ter tido alguma influência no aumento da demanda. 

 

Outra hipótese para explicar o aumento de várias ocorrências é a mudança da 

administração pública municipal. É consenso na área de ciência política, que a 

alteração dos ocupantes do executivo tende a levar a um aumento de 

expectativa quanto ao atendimento de necessidades sociais e a uma cobrança 

imediata de que esse atendimento se dê. Isso pode ser inferido pelo aumento 

de ocorrências que envolvem encaminhamento para o executivo municipal ou 

que dele demandam atendimento, como é o caso de atendimento à 

saúde/doente mental, criança/adolescente vítima de trabalho infantil, 

encaminhamento à Ação Social, ingresso de criança/adolescente em escola, 

marcação de consulta ou exame, mudança de escola, pedido de condução, 

pedido de medicamento, requisição à saúde. 

 

A terceira hipótese diz respeito ao agravamento e/ou reconhecimento de certos 

problemas sociais. O agravamento da pobreza, do desemprego, da falta de 

perspectiva para os jovens, com certeza são elementos que têm influência 

decisiva no aumento de ocorrências que envolvem a população infanto-juvenil. 

Isso pode ser visto, por exemplo, no aumento de ocorrências de agressão 

física, criança/adolescente com distúrbio de comportamento, 

criança/adolescente em situação de mendicância, criança/adolescente em 

situação de abandono nas ruas, fuga de adolescente, ocorrência policial, 

reencaminhamento de adolescente/criança infratores origem. 
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Entretanto, pode estar também havendo influência de outro fator no aumento 

de determinadas ocorrências como: acompanhamento de mães adolescentes, 

criança/adolescente alcoólatras, criança/adolescente vítima de 

constrangimento, envolvimento com drogas, orientação a adolescentes 

grávidas, prostituição infantil. 

 

É comum em sociedades de relações ainda marcadas por uma identificação 

tradicional dos indivíduos, passando inclusive por sua identificação com um clã 

familiar, onde todos se (re)conhecem, ou seja, sociedades marcadas por 

relações face-a-face, que alguns problemas considerados social e moralmente 

mais constrangedores tenham sua existência negada, ainda que seja 

impossível suprimi-la. As questões que envolvem a sexualidade e as drogas 

costumam ser assim tratadas. É nas cidades menores que encontramos esse 

tipo de comportamento. 

 

Era comum (porque o menor número de ocorrências o permitia) mandar a 

adolescente grávida para algum outro lugar até que a criança nascesse e fosse 

dada para a adoção, abandonada ou, mecanismo comum, assumida pela mãe 

da adolescente como se fosse sua filha, adotiva ou até mesmo apresentada 

como legítima. Outra estratégia desse tipo de sociedade é reconhecer esses 

problemas, como algo que atinge os pobres e segregar as questões. Ou, dadas 

as alterações familiares de que já falamos, atribui-las às “famílias 

desestruturadas”. 

 

Da mesma forma, os usuários de drogas com um mínimo de condição 

financeira eram retirados da cidade para tratamento em outra localidade. No 

caso da proximidade de Pedro Leopoldo com Belo Horizonte e da existência de 

vários centros de referência de tratamento da drogadição na capital, é 

compreensível que aqueles que têm condições financeiras, evitem se expor em 

sua comunidade e busquem ajuda fora dela. Além disso, aqueles que não tem 

condições para isso, “os pobres”, são identificados como infratores, bandidos, 

tornando-se um caso de polícia. 
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Esse tratamento dado à questão pode ser observado nas entrevistas com 

aqueles que, no município, atendem os dependentes químicos. Quem procura 

atendimento na própria cidade, senão para tratamento, pois ele inexiste no 

município, mas para orientação e acompanhamento, são as pessoas de 

classes sociais mais baixas ou que têm uma compreensão diferente sobre o 

problema, diferindo da moral dominante. 

 

Entretanto, as pesquisas sobre drogas têm mostrado que não é mais possível 

se falar num perfil de usuário. Se há um campo que se democratizou 

efetivamente, esse campo é o da produção, comercialização e consumo de 

drogas. Da mesma forma, os dados censitários e as pesquisas sobre gravidez 

na adolescência demonstram que esse é um problema que atinge a todas as 

classes sociais e a todos os tipos de família. 

 

O aumento relativo dos dados envolvendo prostituição e drogas pode estar 

referido à impossibilidade da sociedade continuar a lidar com o problema de 

forma camuflada ou a mudanças que estejam ocorrendo no tipo de relação 

social. O crescimento da cidade e sua proximidade com a capital do estado, 

pode estar produzindo um processo de modernização das relações sociais, 

introduzindo elementos de impessoalização e anonimato, o que facilita a 

exposição de dificuldades pessoais, pois diminui a estigmatização. 

 

Um fator que comumente inibe a procura por serviços de saúde por indivíduos 

envolvidos com drogas e prostituição, ou que tenham sido vítimas de abuso 

sexual, agressão ou estupro, é a baixa confiabilidade no sigilo exigido das 

instituições e de seus funcionários no atendimento e encaminhamento dessas 

questões. 

 

Dado que tanto a prostituição quanto as drogas são problemas que dizem 

respeito a toda a teia social, pois se há comércio de corpos e entorpecentes é 
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porque há vendedores e consumidores, pode ser que esteja ficando cada vez 

mais difícil ocultar sua ocorrência. 

 

Outro fator importante a ser considerado, no que tange às drogas, é que o uso 

de álcool, tabaco e de lança-perfume é tradicional na cidade.  

 

A festa do Boi da Manta, na qual há a tradição, ainda que atualmente 

camuflada, do uso do lança-perfume e a recuperação de seu uso em festas de 

adolescentes, faz com que ele seja visto como algo menor e eventual, portanto, 

tolerável. 

 

Numa cidade em que não há atividades culturais freqüentes e que o convívio 

social é marcado por festas e barzinhos, o consumo de álcool é considerado 

normal e, n’algum sentido, necessário. Se assim o é para os adultos, assim se 

faz para os jovens. Há vários estudos sobre o consumo e a dependência de 

álcool que demonstram que, na grande maioria das vezes, o álcool é 

apresentado ao jovem em casa e pelos pais, que vêem no seu consumo um 

sinal de maturidade e de gozo permitido. 

 

O tabaco é uma droga tão aceita socialmente, que seu consumo por crianças e 

adolescentes não tem nenhuma forma de registro, sequer no Conselho Tutelar. 

Tal como o álcool é algo que é aceito e, algumas vezes, estimulado pela 

própria família. 

 

Cabe ressaltar que não há no município nenhuma forma de controle efetivo 

sobre o comércio que coíba a venda de álcool e tabaco para menores de 18 

anos. 

 

O que há de positivo no aumento do número de ocorrências de atendimentos 

referidos à prostituição e às drogas, não é o aumento de sua ocorrência na 

realidade (isso é sempre ruim), mas é a possibilidade de termos indicadores 

efetivos de que esses problemas existem e precisam ser enfrentados. 
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O exemplo pode ser tomado pelo surgimento, em 2005, de atendimentos à 

criança/adolescente alcoólatra. Com certeza esse problema já existia antes, 

tendo sido indicado pelos dirigentes escolares como um dos problemas que 

atinge o público escolar, mas agora temos como enxergá-lo, tomá-lo como um 

dado da realidade e pensar soluções para ele. 

 

Em relação ao uso de drogas ilegais é importante informar que as autoridades 

constituídas já conheciam o problema. Os locais e sistemas de venda, em 

maior ou menor quantidade, já são do conhecimento das autoridades e dos que 

lidam com a população infanto-juvenil na cidade. Também se conhecem os 

responsáveis pela distribuição da droga na cidade e se sabe que, as maiores 

quantidades, ainda vêm da Pedreira Prado Lopes, comunidade carente 

localizada em Belo Horizonte. As chamadas “bocas” de venda de drogas locais 

já estão localizadas pelas autoridades. 

 

Em relação ao Conselho Tutelar de Pedro Leopoldo, o que se pode observar é 

que, a despeito de condições precárias de funcionamento, o trabalho 

desenvolvido é conhecido e reconhecido pela população da cidade e sua 

atuação tem apresentado resultados positivos, mesmo com o agravamento das 

condições sociais vividas no país. 

 

Entretanto, uma maior valorização dos conselheiros, tanto do ponto de vista 

salarial, quanto de formação específica, e um maior aparelhamento da 

estrutura do conselho, através da melhoria do material humano e infra-

estrutural disponível, é essencial para que a qualidade dos serviços prestados 

pelo Conselho Tutelar à população possa ser ainda melhor.  

 

A constituição de um corpo técnico estável de profissionais especificamente 

capacitados, tais como assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, e a 

montagem de uma estrutura física adequada, com espaços para atendimentos 

sigilosos, para reuniões de pequenos grupos, para cursos e palestras, além de 
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um espaço confortável de trabalho para os conselheiros, com material de 

consumo e de apoio disponível em quantidade e tempo necessários, são 

fundamentais para que o Conselho Tutelar de Pedro Leopoldo possa 

desenvolver suas tarefas de maneira ótima. 

 

 

2. Processos judiciais 

 

Dos 360 processos feitos e distribuídos na Vara da Infância e Juventude da 

Comarca de Pedro Leopoldo, de janeiro de 2000 a maio de 2005, tivemos 

acesso a 160, que estavam em tramitação no Fórum. Assim, os dados que 

passamos a apresentar devem ser tomados como uma amostragem 

significativa do universo dos processos. 

 

A tabela abaixo, fornecida pela Comarca, nos dá o retrato do universo de 

processos. 

TABELA 3 
Quantidade de processos 

Vara da Infância e Juventude 
Comarca de Pedro Leopoldo 

Janeiro/2000 a Maio/2005 
PROCESSO QUANTIDADE 
Ação civil publica 1 
Adoção 15 
Adoção/Dest. poder família 2 
Alvará judicial 1 
Apreensão em flagrante 8 
Ato infracional 126 
Busca e apreensão 1 
Cautelar inominada 1 
Cominatória obrig. fazer 1 
Guarda modificação 1 
Guarda de menor 11 
Infração administrativa 62 
Ordinaria 1 
Pedido/providência – civel 98 
Pedido/providência – crime 10 
Poder família – destituição 2 
Precatória civel 4 
Precatória crime 11 
Precatória exec. medida 3 
Tutela 1 
TOTAL 360 
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No gráfico a seguir temos a apresentação desses mesmos dados num gráfico 

que nos permite identificar visualmente quais os tipos de processos que se 

destacam em volume na Comarca: 

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2000 A MAIO/2005
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GRÁFICO 10 - Quantidade de processos da Vara da Infância e Juventude da Comarca de 
Pedro Leopoldo no período de janeiro/2000 a maio/2005 

 

É evidente o destaque de três tipos de processo: o de ato infracional, o de 

pedido de providência cível e o de infração administrativa. 

 

Alguns processos existentes envolvem mais de um único ato ou ator; alguns 

estão apensados, isto é, unidos a outros que são seu desdobramento. Assim, a 

despeito de termos examinado 160 processos, temos a descrição de 171 

ocorrências. 

 

TABELA 4 
Tipificação dos processos analisados para a pesquisa 

TIPO DE PROCESSO QUANTIDADE 

Pedido de Providência 42 

Representação Infracional 105 

Guarda 14 

Adoção 10 
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Como se vê a amostra tem correspondência com o universo, com uma única 

exceção: nos processos que nos foram disponibilizados não constava nenhum 

de infração administrativa. 

 

Passamos a apresentar os dados referentes aos processos analisados. 

 

2.1. Pedidos de providência 
 

TABELA 5 
Pedidos de Providência 

TIPO Casos Porcentagem 
da amostra 

Porcentagem 
dos casos 

Porcentagem 
acumulada 

Freqüência escolar 5 3,1 11,9 11,9 
Situação de risco da 
criança 32 20,0 76,2 88,1 

Comportamento na escola 2 1,3 4,8 92,9 
Comportamento na 
comunidade 3 1,9 7,1 100,0 

TOTAL 42 26,3 100,0  
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GRÁFICO 11 – Caracterização dos processos de pedido de providência 

 

Nesses processos, fica evidenciado que, na maioria das vezes, a criança é 

vítima e não agente do problema. Os pedidos de providência representam, na 

amostra pesquisada, 26,3% do total e aqueles em que há situação de risco 
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para a criança representam 20% da amostra total e 76,2% dos pedidos de 

providência. Também a questão da freqüência escolar não pode ser reputada 

exclusivamente como uma dificuldade criada pela criança ou adolescente. 

Representando 3,1% da amostra, o problema da freqüência escolar é, 

fundamentalmente, um problema da família. 

 

 

2.2. Guarda e adoção do menor 
 

Do total de processos analisados, 10 diziam respeito à adoção de crianças, 

representando 6,3% do total. Todas as adoções foram feitas por não familiares. 

 

TABELA 6 
Adoção 

TIPO Casos Porcentagem 
da amostra 

Porcentagem 
dos casos 

Porcentagem 
acumulada 

Não familiares 10 6,3 100,0 100,0 
 

 

No caso dos processos de guarda, 14 ao todo, representando 8,8% do total da 

amostra, há situações da guarda ficar a cargo da família, o que constitui a 

maioria dos casos (57,1%), mas são expressivas as vezes em que a guarda 

recaí para a responsabilidade de não familiares (42,9%). 

 

TABELA 7 
Guarda 

TIPO Casos Porcentagem 
da amostra 

Porcentagem 
dos casos 

Porcentagem 
acumulada 

Avós maternos 5 3,1 35,7 35,7 
Tios maternos 3 1,9 21,4 57,1 
Não familiares 6 3,8 42,9 100,0 
TOTAL 14 8,8 100,0  
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GRÁFICO 12 – Caracterização dos processos de guarda 

 

No caso de crianças e adolescentes órfãos ou cujos pais tenham perdido o 

direito de guarda, busca-se encaminhá-las para famílias temporárias e/ou para 

adoção (inclusive internacional). Outra opção é o encaminhamento para uma 

instituição de abrigo temporário (Casa Lar). 

 

Há, entretanto, que registrar a dificuldade em conseguir que um maior número 

de famílias do município assuma o papel social de serem famílias temporárias. 

Além disso, inexiste no município instituição adequada ao abrigo temporário 

dessas crianças e adolescentes, que tem sido encaminhados à creches que 

sofrem uma adaptação em seu espaço para os receberem. Atualmente, a 

creche que recebe crianças e adolescentes órfãos ou cujos pais tenham 

perdido o direito de guarda é a Creche CESCOPEL. 

 

Importante se faz a implantação imediata de uma instituição efetivamente 

preparada para ser instituição de acolhimento temporário da população infanto-

juvenil que se encontra nessa situação. Pedro Leopoldo precisa de uma Casa 

Lar. 
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2.3. Representação infracional 

 

Dos 105 processos de representação analisados, que correspondem a 65,6% 

da amostra, todos eram de representação infracional. 

 

TABELA 8 
Representação Infracional 

TIPO Casos Porcentagem 
da amostra 

Porcentagem 
dos casos 

Porcentagem 
acumulada 

Furto 51 31,9 48,6 48,6 
Roubo 3 1,9 2,9 51,4 
Agressão 9 5,6 8,6 60,0 
Vandalismo 4 2,5 3,8 63,8 
Arrombamento 5 3,1 4,8 68,6 
Porte de droga 10 6,3 9,5 78,1 
Estupro/Atentado violento 
ao pudor 1 ,6 1,0 79,0 

Uso de Droga 5 3,1 4,8 83,8 
Ameaça 2 1,3 1,9 85,7 
Porte Ilegal de Arma de 
Fogo 1 ,6 1,0 86,7 

Acidente de trânsito 1 ,6 1,0 87,6 
Intoxicação Aguda por 
Álcool 2 1,3 1,9 89,5 

Atropelamento com Vítima 
não Fatal 1 ,6 1,0 90,5 

Roubo e Estelionato 1 ,6 1,0 91,4 
Ameaça de Morte 1 ,6 1,0 92,4 
Uso de Entorpecentes 4 2,5 3,8 96,2 
Homicídio Tentado 3 1,9 2,9 99,0 
Tombamento de Veículos 1 ,6 1,0 100,0 
Total 105 65,6 100,0  
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GRÁFICO 13 – Caracterização dos processos de representação infracional 

Obs. A leitura da legenda deve ser feita da esquerda para a direita 

 

O gráfico acima dá grande visibilidade aos dados numéricos apresentados na 

tabela anterior ficando gritante o predomínio do furto como a principal infração 

cometida por menores de 18 anos. Em relação à amostra (160 processos) os 

processos de representação infracional por furto representam 31,9%, Já em 

relação apenas aos processos de representação infracional como um todo 

(105), os por furto representam 48,6%. 

 

Outro dado disponível é o da distribuição das representações infracionais por 

sexo do infrator, que está apresentado nas tabelas a seguir. 
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TABELA 9 
Menores infratores por sexo 

SEXO Quantidade Porcentagem  

Masculino 89 85,5 
Feminino 15 14,5 
Total 104 100 

 

Como se pode observar, há predomínio dos homens nos casos de infração. 

Isso corrobora pesquisas já existentes sobre o perfil do menor infrator, mas não 

temos como perceber outro dado apontado por essas pesquisas que é o 

crescimento do envolvimento das mulheres em atos infracionais.  

 

TABELA 10 
Representação Infracional por sexo 

SEXO TIPO 

Homens Mulheres

TOTAL 

Furto 44 7 51 
Roubo 3 0 3 
Agressão 3 6 9 
Vandalismo 4 0 4 
Arrombamento 5 0 5 
Porte de droga 10 0 10 
Estupro/Atentado violento ao pudor 1 0 1 
Uso de Droga 5 0 5 
Ameaça 2 0 2 
Porte Ilegal de Arma de Fogo 1 0 1 
Acidente de trânsito 1 0 1 
Intoxicação Aguda por Álcool 0 2 2 
Roubo e Estelionato 1 0 1 
Ameaça de Morte 1 0 1 
Uso de Entorpecentes 4 0 4 
Homicídio Tentado 3 0 3 
Tombamento de Veículos 1 0 1 
Total 89 15 104 

 

Analisando a tabela acima podemos perceber que a participação feminina 

supera a masculina apenas no item agressão e intoxicação aguda por álcool e 

a única outra ocorrência que conta com sua participação é o furto. 
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Também temos dados relativos às representações infracionais por idade do 

menor. 

TABELA 11 
Representação Infracional por idade do menor 

IDADE TIPO 

6 11 12 13 14 15 16 17 18 

TOTAL

Furto 0 1 2 2 5 6 13 21 1 51 
Roubo 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 
Agressão 0 0 0 0 2 2 2 3 0 9 
Vandalismo 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
Arrombamento 0 0 0 0 1 1 1 2 0 5 
Porte de droga 0 0 0 1 1 2 2 3 1 10 
Estupro/Atentado violento 
ao pudor 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Uso de Droga 0 0 0 0 1 0 2 1 1 5 
Ameaça 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
Porte Ilegal de Arma de 
Fogo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Acidente de trânsito 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Intoxicação Aguda por 
Álcool 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Atropelamento com Vítima 
não Fatal 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Roubo e Estelionato 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Ameaça de Morte 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Uso de Entorpecentes 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4 
Homicídio Tentado 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 
Tombamento de Veículos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
TOTAL 1 1 2 5 10 18 24 37 7 105 
 

Pode-se perceber, pela tabela acima, que a partir dos 14 anos passa haver um 

aumento considerável no volume de infrações cometidas por menores. Da 

mesma forma, a faixa de 17 anos é a que abriga o maior número de infratores. 

Esse aumento da faixa de 17 anos pode ser explicado pelo fato de que os 

grupos criminosos costumam usar os menores nessa faixa etária para cometer 

crimes, porque muitos “já têm mais experiência”, mas ainda respondem como 

menores diante da lei. 

 

É importante observar a ocorrência de 1 dos 3 casos de roubo, da amostra de 

processos analisada, cometida por um menor que contava com 6 anos. 
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O fato dos processos estarem referidos, fundamentalmente, à faixa etária de 11 

a 18 anos é analisado no item Programas Sociais deste trabalho. De maneira 

sintética, afirmamos que a inexistência de programas sócio-educativos 

massivos e efetivos deixa os adolescentes sem atividade nos turnos extra-

escolares, permitindo o aumento significativo de sua vulnerabilidade. 

 

Outro dado disponível é o de infrações por região de moradia do menor, que se 

encontra na tabela na página seguinte. Nela pode-se perceber que os locais de 

moradia dos menores infratores são, em ordem decrescente: Região Theotônio 

Baptista de Freitas (25), Região da Lagoa de Santo Antonio (22) e Região do 

Bairro São Geraldo e Sub-região Centro (19 cada). Ou seja, é possível localizar 

onde moram os menores que precisam de acompanhamento e assistência, 

antes de se tornarem infratores. São locais onde se concentra a pobreza e 

onde faltam programas sócio-educativos. 
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TABELA 11 
Representação - Infracional por Região 

Região 
Centro 

Representação - 
Infracional 
  

Sub-
região 
Centro 

Sub-
região 
Santo 

Antônio 

Sub-
região 

Campinho 

Santo 
Antônio 
da Barra 

Lagoa de 
Santo 

Antônio 

Quinta 
do 

Sumidouro 
e Fidalgo 

Theotôni
o 

Baptista 
de 

Freitas 
São 

Geraldo 
Não 

informado
TOTAL 

  
Furto 4 3 3 1 4 3 21 12 0 51 
Roubo 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 
Agressão 3 1 0 0 1 3 0 0 1 9 
Vandalismo 1 0 2 0 1 0 0 0 0 4 
Arrombamento 0 0 0 1 1 0 3 0 0 5 
Porte de droga 3 0 0 0 4 0 0 3 0 10 
Estupro/Atentado 
violento ao pudor 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Uso de Droga 3 0 0 0 0 0 1 1 0 5 
Ameaça 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
Porte Ilegal de Arma de 
Fogo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Acidente de trânsito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Intoxicação Aguda por 
Álcool 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Atropelamento com 
Vítima não Fatal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Roubo e Estelionato 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Ameaça de Morte 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Uso de Entorpecentes 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 
Homicídio Tentado 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
Tombamento de 
Veículos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 19 5 6 2 22 6 25 19 1 105 
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2.4. Perfil do menor 
 

A partir dos dados constantes nos processos, tentamos traçar um perfil do 

menor que é objeto do processo judicial, como agente ou como vítima. 

Buscamos informações básicas, nem sempre disponíveis, como: idade, sexo, 

cor da pele, onde mora, com quem mora, se trabalha, se estuda. Os dados a 

seguir apresentados são fruto desse levantamento. 

TABELA 12 
Menores por sexo 

SEXO Quantidade Porcentagem  

Masculino 123 76,9 
Feminino 35 21,9 
Total 158 98,8 
Não Registrado 2 1,3 
Total 160 100,0 

 

Pode-se perceber que os processos analisados na Vara da Infância e 

Juventude da Comarca de Pedro Leopoldo e referidos aos menores que 

moram no município correspondem majoritariamente a meninos. Mesmo 

percebendo que, em relação ao dado de menores infratores, temos aqui uma 

maior participação feminina, que aumenta de 14,5% para 21,9%, os processos 

judiciais atingem fundamentalmente os homens. 
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GRÁFICO 14 – Menores infratores por cor da pele 
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A análise do gráfico permitiria, numa avaliação primária, supor o predomínio de 

jovens comumente chamados “de cor”, dos morenos aos pardos, no perfil dos 

menores. Entretanto, o que impede essa conclusão de maneira efetiva é o fato 

de que o número de informação não registrada (116) supera em muito toda a 

informação disponível. É necessário que o judiciário ajude a produzir elementos 

para a reflexão da sociedade. Incluir a anotação criteriosa e cuidadosa desse 

dado poderia ajudar na construção mais precisa do perfil do menor por ele 

atendido. Recomenda-se utilização de auto-declaração da família/responsável 

para registro desse dado. 
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GRÁFICO 15 – Com quem mora o menor 

 

A maioria absoluta dos menores que são objeto de processos judiciais mora 

com a mãe. Segundo a Promotora da Infância e Juventude o perfil dessa mãe 

tem se caracterizado pelo alcoolismo. Por isso, segundo a promotora, o mais 

importante é garantir atendimento ambulatorial a essa mãe sem que o lar seja 

desfeito. 
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Concordamos com a Promotora, é preciso atender a mãe e dar-lhe condições 

de criar os filhos. Cada vez mais mulheres assumem a referência da família, 

conforme demonstram várias análises baseadas nas Pesquisas de Amostras 

por Domicílio, realizadas pelo IBGE. Assistimos também, como demonstramos 

no item “Saúde”, que o número de mães jovens tem crescido de maneira 

significativa. O consumo de álcool é um problema de saúde pública, de 

maneira geral. Agregando todos esses fatores e somando-os ao alto índice de 

desemprego, temos um contexto que tende a favorecer o quadro que 

encontramos. 

 

Não basta cuidar das crianças e adolescentes, é preciso cuidar de suas 

famílias e, fundamentalmente, de suas mães. É preciso ter programas de 

assistência globais e integrados, de maneira a garantir que a família como um 

todo possa ter garantias de vida digna e possa oferecê-la como perspectiva 

efetiva para seus filhos. 

 

Sobre o trabalho dos menores temos as seguintes informações: a informação 

não é sistematicamente coletada (não consta dos autos), mas com base na 

informação disponível, podemos dizer que há vários menores que trabalham. 

Trabalho

15

113

32

sim
não
Não Registrado

 
GRÁFICO 16 - Trabalho dos menores 

 

O tipo de trabalho também não é adequadamente anotado, conforme 

demonstra o gráfico abaixo, mas, para todos os casos em que há a informação, 

o trabalho é informal. 
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GRÁFICO 17 – Tipo de trabalho dos menores 

 

Das informações contidas nos processos sobre a escolarização do menor 

pode-se demonstrar, conforme o gráfico abaixo, que a maioria deles estuda. 

Entretanto o índice de 35% de menores que não estudam é um índice 

preocupante. 
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GRÁFICO 18 – Escolarização do menor 

 

Se partirmos da premissa, verdadeira, de que a maioria dos processos judiciais 

é de representações infracionais e relacionar o perfil do menor infrator com o 

dos demais, podemos, sem erro, dizer que o menor, objeto de processos 

judiciais na Vara da Infância e Juventude da Comarca de Pedro Leopoldo, é 

homem, na faixa etária dos 11 aos 18 anos, é filho de uma família que tem a 

mãe como referência, mora em regiões pobres e desassistidas, tem trabalho 

informal e, em muitos casos, freqüenta a escola. 
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2.5. Processos gerados por infração de menores residentes em outros 
municípios 
 

Em relação aos processos gerados por infração de menores residentes em 

outros municípios nos interessou saber de onde vinham esses menores, qual a 

sua idade e seu sexo. 

 

TABELA 13 
Município de Origem do Menor 

CIDADE QUANTIDADE PROCENTAGEM 

Belo Horizonte 9 32,1 
Confins 4 14,3 
Matozinhos 5 17,9 
Ribeirão das Neves 6 21,4 
São José da Lapa 1 3,6 
Vespasiano 1 3,6 
Sertãozinho/SP 1 3,6 
Capim Branco 1 3,6 
Total 28 100,0 

 

Apenas com a exceção de um caso, todos os menores são do entorno da 

cidade. 

TABELA 14 
Idade do Menor 

IDADE QUANTIDADE PROCENTAGEM 

De 14 a 16 anos 15 53,6 
De 17 a 18 anos 13 46,4 
Total 28 100,0 

 

O perfil etário do menor que tem moradia em outro município é o mesmo 

daqueles que moram em Pedro Leopoldo, com o detalhe de que os mais novos 

são em maior quantidade. 

 

TABELA 15 
Sexo do Menor 

SEXO QUANTIDADE PROCENTAGEM 

Feminino 3 10,7 
Masculino 25 89,3 
Total 28 100,0 
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Também em relação ao sexo o perfil se repete, isto é, a maioria é de homens. 

TABELA 16 
Infração Cometida 

TIPO DE INFRAÇÃO QUANTIDADE PROCENTAGEM 

Furto 14 50,0 
Roubo 7 25,0 
Porte de droga 3 10,7 
Arrombamento 1 3,6 
Tráfico de droga 1 3,6 
Uso de droga 1 3,6 
Lesão corporal 1 3,6 
Total 28 100,0 

 

O tipo de infração também coincide com aquelas que são recorrentes entre os 

menores pedroleopoldenses. 

 

Como podemos perceber a questão do menor infrator é hoje um problema com 

contornos gerais bastante comuns nas diferentes localidades. 
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ANEXO B - Orientação fornecida pela ABRAPIA para reconhecimento 
de indicadores físicos de violência contra a criança e o adolescente 

Alguns Indicadores Físicos da Violência  
 

 
O local mais acometido pelos maus-tratos no corpo da criança e do adolescente é a 
pele. Tipos de lesão incluem desde vermelhidão, equimoses ou hematomas até 
queimaduras de 3º grau. É comum haver marcas do instrumento utilizado para espancar 
crianças ou adolescentes: elas podem apresentar forma de vara, de fios, de cinto ou até 
mesmo da mão do agressor. Nos quadros abaixo temos algumas marcas que sinalizam a 
violência ocorrida: 

Marcas de queimaduras  

 

 

Marcas de objetos 

 

 

 
JOHNSON, Charles F. Lesões Infligidas Versus Lesões Acidentais. In: Abuso da Criança. 

adaptado: Clínica Pediatricas da América do Norte. Interlivros, v.4, p.874 e 878, 1990. 
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CENTRO DE PESQUISA E EXTENSÃO 



 O levantamento fotográfico que apresentamos a seguir tem como objetivo 

principal mostrar os principais aparelhos destinados ao lazer, esporte e cultura 

em Pedro Leopoldo e ainda algumas iniciativas de trabalhos desenvolvidos por 

instituições particulares que atendem a população infanto-juvenil. Aproveitamos 

também para mostrar algumas diferenças fundamentais que são percebidas 

nas creches que atendem ao município. 

 
Assim, nas Fotos de numero 01 a 20, podemos ver os aparelhos públicos de 

lazer nas principais regiões da cidade. São eles: Pista de Skait da Praça da 

Prefeitura; quadra poliesportiva e o parquinho infantil da Praça de Dr Lund; 

Parquinho da Praça Tancredo Neves (Centro); Espaço de Lazer da Av Rômulo 

Joviano (Faz. Modelo); Quadras Poliesportivas dos Bairros Magalhães, Conj 

Romero Carvalho, Centro, São Geraldo, Santo Antonio e Teotônio B. Freitas. 

Todas em boas condições de uso, entretanto faltam iniciativas públicas, 

privadas ou da sociedade civil organizada para que esse uso se dê de forma 

mais freqüente e adequada, ocupando de maneira saudável a população de 

cada região. 

 
Nas fotos de numero 21 a  30 vemos a estrutura do principal aparelho de lazer 

e esporte do município – o CEPPEL.  Contudo, como se poderá perceber, o 

Centro encontra-se em precárias condições, o que tem feito com que apenas o 

campo de futebol e a quadra principal estejam sendo usados para a prática de 

esportes e lazer. 

 
Já nas fotos de número 31 a 36 podemos ver atividades desenvolvidas pelo 

Projeto AABB Comunidade que tem como objetivo atender crianças de 7 a 14 

anos que vivem em seu entorno, em atividades que vão desde o lazer até 

atividades culturais com oficinas de artes e ainda o acompanhamento 

pedagógico para aqueles do grupo atendido que necessitarem.  

 
Em seguida (fotos 37 a 40), estão as instalações do Projeto Curumim, 

desenvolvido pela Prefeitura Municipal em parceria com o Governo do Estado, 

localizado no Bairro Teotônio B. Freitas. Percebe-se que são instalações 
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amplas, mas necessitam de uma melhor adequação de pessoal e de 

equipamentos para atender melhor as crianças e adolescentes daquela região.  

 
Outra instituição que atende a população infanto-juvenil do município, de forma 

especial, é a APAE. (fotos de numero 41 a 46). Percebe-se que se trata de 

uma estrutura ampla e com espaços adequados para atender as pessoas, do 

município e de municípios vizinhos, que apresentam alguma deficiência. A 

APAE mantém em sua estrutura quatro seguimentos: Escola de Ensino 

Especial, Centro de Educação Profissional, Clínica de Reabilitação e Núcleo de 

Atividades Sócio – Ocupacionais (NASO).   

 
Nas fotos de número 47 ao número 60 temos duas creches que atendem 

crianças de 00 a 07 anos, localizadas na região sede do município: Creche 

Vovó Nenzinha, localizada no centro da cidade e Creche Lar Criança 

Esperança, no Bairro Romero Carvalho (Região São Geraldo).  

 
A primeira (fotos 47 a 52) funciona em um casarão antigo que foi adaptado 

para o atendimento a essas crianças. Como a maioria das creches que 

funcionam em imóveis adaptados, esta também apresenta limites no 

atendimento às necessidades das crianças que ali se encontram. Para um 

funcionamento ótimo, seriam necessárias ainda outras reformas na estrutura 

física e adequação das instalações sanitárias para uso dessas crianças. 

 
Já a segunda (fotos 53 a 60), está instalada em uma construção nova, feita 

com o objetivo explícito de receber uma creche e conta com estrutura e 

instalações adequadas ao atendimento das crianças, facilitando o uso e a 

locomoção das mesmas por esse espaço. 

 
Finalmente as fotos 61 a 66 mostram alguns espaços históricos que podem ser 

utilizados no desenvolvimento de projetos culturais, contudo não há 

investimentos e iniciativas que caminhem nesse sentido. São eles: a Capela 

Nossa Senhora do Rosário e a Casa Fernão Dias, na Quinta do Sumidouro, e o 

Centro Cultural Ligia Belisário - Casa da Cultura - no centro da cidade. 
(Crédito das fotos: Vanina Costa Dias) 
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PRAÇA DA PREFEITURA – PISTA DE SKAIT

Foto 01

Foto 02



QUADRA POLIESPORTIVA E PARQUINHO
Dr Lund

Foto 03: Parquinho e quadra (ao fundo)

Foto 04



PARQUINHO NA PRAÇA TANCREDO NEVES – CENTRO

Foto 05

Foto 06



ESPAÇO DE LAZER AV. ROMULO JOVIANO  
FAZENDA MODELO

Foto 07

Foto 08



QUADRA POLIESPORTIVA – BAIRRO MAGALHAES

Foto 09

Foto 10



QUADRA POLIESPORTIVA – CONJ. ROMERO CARVALHO
BAIRRO SÃO GERALDO

Foto 11

Foto 12



QUADRA POLIESPORTIVA – RUA DR. ROCHA - CENTRO

Foto 13

Foto 14



Quadra Poliesportiva Bairro São Geraldo

Foto 15

Foto 16



QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO SANTO ANTONIO

Foto 17

Foto 18



QUADRA POLIESPORTIVA DOMINGOS ASSIS SANTOS
BAIRRO TEOTONIO B. FREITAS (LUA)

Foto 19: Vista geral da quadra

Foto 20: Vista parcial da quadra e vestiário



Foto 21:Vista aérea do Ginásio

Foto 22: Vista aérea do Campo de Futebol

CEPPEL – Centro Poliesportivo de Pedro Leopoldo



Foto 23: Quadra Poliesportiva Principal

Foto 24: Campo de Futebol



Foto 25: Parquinho Infantil

Foto 26: Piscina Olímpica



Foto 27: Piscinas (Adulto e Infantil –ao fundo)

Foto 28 :Restaurante Panorâmico



Foto 29: Quadra de Tênis

Foto 30:  Quadra Poliesportiva e vestiário (ao fundo)



Programa AABB COMUNIDADE

Foto 31:Grupo de trabalho: recorte e colagem

Foto 32 :Grupo de Trabalho: Musica



Foto 33: Grupo de Trabalho: Dobraduras

Foto 34: Grupo de Trabalho: Esportes



Foto 35:Grupo de Trabalho: Esportes

Foto 36: Coral AABB Comunidade



CURRUMIN – BAIRRO TEOTONIO B. FREITAS

Foto 37: Vista da quadra e galpão de atividades

Foto 38: Galpão de atividades



Foto 39: Entrada principal

Foto 40: Refeitório



Foto 41: Circulação das Oficinas e Consultórios

Foto 42 :Entrada principal da Escola

APAE – Pedro Leopoldo



Foto 43 : Quadro de avisos na 
entrada principal da Clinica

Foto 44: Laboratório de Informática



Foto 45: Quadra Poliesportiva e 
Marcenaria (ao fundo)

Foto 46: Parquinho



CRECHE VOVÓ NENZINHA
Situada no Centro da Cidade

Foto 47: Refeitório

Foto 48: Berçário



Foto 49:  Banheiro

Foto 50: Parquinho



Foto 51: Sala de Televisão

Foto 52: Sala multifuncional



Foto 53: Entrada principal

Foto 54: Parquinho

Creche Lar Criança Esperança



Foto 55: Banheiro

Foto 56: Laboratório Sensorial



Foto 57: Berçário

Foto 58: Berçário



Foto 59: Refeitório e sala de Televisão

Foto 60: Refeitório e sala de Televisão



QUINTA DO SUMIDOURO

Foto 61: Capela Nossa Senhora do Rosário

Foto 62: Casa de Fernão Dias



Centro Cultural Ligia Belisário – Casa da Cultura(Centro)

Foto 63: Entrada do Centro Cultural Ligia 
Belisário – Casa da Cultura

Foto 64: Vista principal do Centro Cultural



Foto 65: Sala de Estudos e Biblioteca

Foto 66: Vista da Fachada Lateral
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