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1 O LEVANTAMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM 19 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ 

Mônica Rei Moreira Freire 
Promotora de Justiça 

Coordenadora do Centro de  
Apoio Operacional da Infância e Juventude 

Brenda Corrêa Lima Ayan  
Promotora de Justiça 

Promotora de Justiça Auxiliar do 
Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude 

 
Esta publicação é fruto de um desejo de intervir para transformar, um desejo que surge pelo 

descontentamento diante de um desvelar da realidade que permeia a infância no nosso mundo: uma 
infância carente, maltratada, violada, diante do que não é mais possível calar. 

Frente a essa realidade, imbuído da missão Institucional de promover ações político-
jurídicas modificadoras da realidade e que objetivem a construção de um projeto constitucional 
democrático de uma sociedade livre, justa, igualitária e solidária para um desenvolvimento 
socioeconômico-cultural sustentável, voltado para a erradicação da pobreza e da exclusão, para a 
redução das desigualdades sociais e regionais, bem como para a promoção do bem comum, e, ainda 
desejoso da construção de um mundo para crianças alicerçado nos princípios da democracia, da 
igualdade, da não discriminação, da paz e da justiça social, o Ministério Público do Estado do Pará 
(MPE) realizou Levantamento da Rede de Atendimento à Criança e ao Adolescente em 19 municípios 
paraenses: Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Barcarena, Belém, Bragança, Breves, Cametá, 
Capanema, Itaituba, Marabá, Marituba, Paragominas, Parauapebas, Redenção, Santarém, São Félix do 
Xingu e Tucuruí. 

O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) constitui a 
articulação das instâncias públicas governamentais e da sociedade civil na aplicação de instrumentos 
normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação 
dos direitos da criança e do adolescente, nos níveis federal, estadual, distrital e municipal. 

O presente Relatório apresenta os resultados obtidos pelo Levantamento no município de 
Itaituba. A pesquisa foi desenhada com o objetivo de fazer o levantamento do SGDCA nos municípios 
elencados, de modo a conceder insumos às ações de fiscalização do Ministério Público do Estado, em 
prol da efetividade destas. 

Sabe-se que o reconhecimento socioterritorial das vulnerabilidades sociais exige dos 
municípios investimentos na produção de informações mais agregadas sobre a realidade 
socioeconômica, política e cultural. Tal prática não tem sido usual nas prefeituras paraenses; ao 
contrário, observa-se uma falta de reconhecimento da prioridade do direito das crianças e dos 
adolescentes nas ações públicas, em manifesta afronta aos preceitos constitucionais. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, reservou um papel fundamental ao 
MPE, daí que o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAOIJ) do MPE, ciente de sua 
missão institucional de desenvolver estratégias de aprimoramento das ações ministeriais, 
particularmente no que tange ao fortalecimento do SGDCA e às dificuldades para a realização de tal 
mister, tomou para si o desafio de identificar as vulnerabilidades existentes na rede de atendimento 
aos direitos do referido segmento. 

Assim, optou-se por realizar o presente Levantamento partindo do princípio de que se trata 
de uma problemática polissêmica e complexa e que demandaria a articulação de uma metodologia 
de Levantamento que pudesse dar conta dos diversos textos e significados nos quais a rede de 
atendimento à criança e ao adolescente se insere. 

O CAOIJ, desta feita, realizou o Levantamento das formas e condições de funcionamento do 
sistema e suas características; da integralidade do atendimento à população infanto-juvenil, 
identificando os principais problemas nele encontrados, do nível de relacionamento entre os órgãos 
públicos e entidades locais; do grau de participação dos conselhos nas políticas públicas e o seu 
reconhecimento nas comunidades onde atuam, entre outras informações. 

Partindo-se, então, da premissa de que para a atuação do promotor de justiça é necessário 
conhecimento e detalhamento do objeto de intervenção, buscou-se propiciar, por meio do 
Levantamento realizado, melhor conhecimento do espaço social em que ele está inserido e das 
problemáticas existentes nesse espaço em relação à rede de atendimento à criança e adolescente, a 
fim de servir para nortear a atuação do promotor, de maneira que a atividade na área seja mais bem 
executada e alcance os resultados a que este se propõe. 
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São objetivos da pesquisa: produzir o mapeamento do SGDCA, detalhando os aspectos que 
retratam suas condições de atuação; analisar o estágio de desenvolvimento desse sistema, 
identificando as principais prioridades para aperfeiçoar o seu funcionamento e oferecer subsídios 
para o planejamento de ações voltadas ao seu fomento e fortalecimento, bem como ao 
aprimoramento das políticas de atenção do segmento populacional abrangido pelo sistema. 

O Levantamento foi realizado no período compreendido entre outubro de 2013 e agosto de 
2016, por três promotoras de justiça, uma delas Coordenadora do CAOIJ e do projeto, duas 
promotoras de justiça auxiliares; duas sociólogas, duas assistentes sociais, duas psicólogas e uma 
pedagoga, todas lotadas no CAOIJ, no Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar (GATI) e na Promotoria 
de Justiça de Ananindeua. 

Entende-se que o atendimento em rede aos direitos da criança e do adolescente deve ser 
contínuo. Uma criança com seus direitos sexuais violados, por exemplo, precisa receber atendimento 
tanto das políticas dispostas no ECA (BRASIL, 1990) quanto das ações públicas de Assistência Social 
conforme a Política Nacional da Assistência Social - PNAS, (BRASIL, 2004), como também das ações 
de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). Isso significa que a boa articulação da rede, a existência e 
a efetivação das políticas públicas relacionadas à faixa populacional infanto-juvenil e a execução do 
ECA são fatores fundamentais para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. 

Este Relatório consiste, então, na publicação dos resultados da pesquisa avaliativa e 
descritiva de uma parcela do SGDCA no município de Itaituba, Estado do Pará. Trata-se de uma 
pesquisa de cunho quantitativo e qualitativo que se insere no campo da pesquisa social, com 
procedimentos técnicos de Levantamento e de desenho comparativo entre os resultados obtidos nos 
órgãos do SGDCA no município analisado. 

A opção por uma abordagem que articula os métodos quantitativos e qualitativos foi devido 
às seguintes premissas: 

O quantitativo e o qualitativo são complementares; 
O atendimento pelo SGDCA são processos socialmente construídos; 
Uma avaliação de tais processos precisa levar em conta não só a tecnologia empregada pelos 

serviços, mas também os significados sociais que influem nos contextos da atenção prestada. 
Para a seleção das variáveis em estudo, os autores basearam-se em Levantamento 

Bibliográfico e na experiência em fiscalizações e visitas técnicas anteriormente realizadas, 
desenvolvidas na fiscalização do SGDCA, bem como na realização de estudos relacionados à temática. 

Os dados primários do presente Levantamento foram coletados mediante entrevista 
semiestruturada, utilizando-se de roteiros previamente elaborados. 

Foram também coletados dados e informações constantes nos planos municipais, nos 
programas de trabalho e relatórios, entre outros, existentes nos órgãos onde foi realizado o 
Levantamento. 

A escolha do município teve por base o fato de o município ser sede de polo administrativo 
do MPE, bem como ter um montante populacional acima de 100 mil habitantes. 

Inicialmente foram analisados os resultados obtidos por unidade municipal, sendo 
realizadas leituras aprofundadas e repetidas dos dados encontrados, a fim de listar ideias-chaves, 
temas recorrentes e particularidades. 

Esse processo possibilitou a compreensão do conteúdo de cada entrevista e das 
características das unidades visitadas, e a construção de uma temática com os tópicos e temas-chaves 
oriundos das questões colocadas pelos instrumentos de pesquisa, bem como de outros temas que 
emergiram da leitura do material. Essa análise foi aplicada a todos os instrumentos, procedendo-se 
à identificação dos trechos que versaram sobre cada temática. 

Ao término das entrevistas e da aplicação dos instrumentos em todas as unidades municipais 
listadas, o material foi agrupado e analisado por subconjuntos: Conselhos de Direitos (CD), Conselhos 
Tutelares (CT), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social), CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), Centros de Internação 
para Adolescentes (CIA), passando-se, então, a estabelecer o perfil por categoria do SGDCA do 
município de Itaituba. 

Ao final e ao tempo, a experiência do Levantamento permitiu repensar a proteção integral 
aos direitos da criança e do adolescente no Pará e as atribuições do MPE em relação a eles, para que, 
com o aprimoramento da gestão do sistema, os direitos da criança e do adolescente possam ser 
efetivamente garantidos. 
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Nesse sentido, e ainda tendo em mente que a garantia dos direitos das crianças e dos 
adolescentes é dever de todos, conforme preconiza o artigo 227 do texto constitucional 1, os dados 
coletados e resultados obtidos possibilitam que os Poderes Executivo e Legislativo conheçam com 
mais profundidade o funcionamento da rede de atendimento ao público infanto-juvenil do seu 
município e, sem necessidade de ingresso de medidas judiciais, possam rever suas ações, adequando-
as ou aprimorando-as, inclusive conscientizando-se da importância de destinação de recursos para 
aprimoramento da rede. 

Deseja-se também que, além do Executivo, do Legislativo e do Sistema de Justiça, todos os 
técnicos e demais profissionais que atuam diariamente nos diversos equipamentos que compõem a 
rede de atendimento à criança e adolescente, especialmente os que estão à frente dos CRAS e CREAS, 
possam questionar se dispõem dos instrumentos necessários para exercer seu papel de garantidores 
de direitos, além de receberem a imprescindível qualificação para melhor atuação nos desafios com que 
se deparam no dia a dia, e da disponibilidade para as funções, tendo em vista a grande demanda que 
cada um dos equipamentos recebe e o fato de que boa parte dos profissionais não atua exclusivamente 
nos órgãos, acumulando funções, sendo este um fator que influencia diretamente no desenvolvimento 
do trabalho na rede. 

E por fim, espera-se que as demais autoridades e entusiastas que atuam na área da infância 
e juventude, de posse das informações constantes na obra, tenham em mãos subsídios para conhecer 
e entender a rede de atendimento, constatar as dificuldades com que ela se defronta e cobrar ações 
específicas dos governantes para sanar suas deficiências, direcionando com mais efetividade suas 
ações, de maneira a alcançar resultados mais eficazes, além de compreender os entraves que fazem 
com que o ECA seja, muitas vezes, incompreendido e até desacreditado, ao passo que o real entrave 
está na implementação desse regulamento, na tutela e no tratar daqueles que mais precisam de 
proteção. 
 
2 O MUNICÍPIO DE ITAITUBA 

Heloisa Feio2 
Socióloga do Ministério Público do Estado do Pará 

 
Mapa de Itaituba 

 
Fonte: IBGE. 

 
2.1 Breve contextualização 

Itaituba é um município que localizado na Região de Integração do Tapajós, estado do Pará, 
e que é composta por seis municípios: Itaituba, Jacareacanga, Rurópolis, Aveiro, Novo Progresso e 
Trairão. 

Na região, Itaituba destaca-se pela sua dinâmica econômica e o atrelamento dessa às lógicas 
exógenas de crescimento econômico e que, implementadas na região, vem dinamizando formas de 
organização e apropriação do território contrastante com as dinâmicas introduzidas pelas 
comunidades locais. 

                                                           
1
 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
2 Socióloga do GATI/CAOS/MP-PA. 
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Historicamente, o povoamento da região vincula-se à necessidade de afirmação do domínio 
português sobre o território como consequência das várias investidas estrangeiras (francesas, 
holandesas e inglesas) no estuário do rio Tapajós3. 

O nome Itaituba é de origem tupi significa: ITA- pedra, I – pequena e TUBA – abundância. Em 
que pese o fato de não ser possível precisar o momento exato de surgimento do primeiro vilarejo no 
local onde encontramos o município de Itaituba, deve-se ressaltar que a existência de um lugar 
chamado Itaituba remonta à documentação histórica datada de 18124. 

Isso posto, a origem de Itaituba, assim como de outros municípios localizados próximos ou 
em região próxima, tais como Aveiro, Alter-do-Chão e Santarém está, umbilicalmente, vinculada à 
formação dos aldeamentos utilizados pelos jesuítas como estratégia para manutenção do controle 
português sobre o território5. 

Em 1856, através da Lei nº. 290, de 15 de novembro do mesmo ano, a categoria de vila a 
Basileia6 foi transferida para Itaituba que, em 1900, passou ao “status” de cidade. 

Em 1991 são criados os municípios de Jacareacanga, Trairão e Novo Progresso, em 
consequência do desmembramento que ocorrerá no território de Itaituba, através das Leis nº 5.691, 
5.695 e 5.700, de 13 de dezembro de 1991. 

Nesse sentido, pelo histórico apresentado acima, é possível identificar que a primeira forma 
de povoamento instituído por uma política de Estado na região deu-se, economicamente, tendo como 
suporte o comércio das “drogas do sertão” como suporte econômico para o processo de colonização 
que se iniciou, pelos portugueses, na região. Tal dinâmica predominou até o século XIX quando a 
região passou a exportar borracha para os mercados americanos e europeu, considerando que a 
extração da borracha ocorreu de forma dispersa pela região, tendo como principal via de acesso e 
escoamento, os vales dos rios da região. (IDESP, 2013) 

Nessa região, os ribeirinhos aprenderam a lidar e explorar os grandes seringais nativos. 
Assim, a produção de borracha foi significativa até a primeira metade do século XX. Somente Itaituba 
produziu, em 1893, 253.361 kg (...) e em 1972, 712.000 kg (...) 

Ao longo dos anos, os grupos sociais que chegaram à região foram assimilando, 
com os grupos sociais locais, a convivência com os ambientes. Muitos, porém, 
aprenderam e ensinaram a viver uma espécie de simbiose com os rios, ampliando 
e diversificando, cada vez mais, os modos de vida das populações ribeirinhas ao 
longo dos diversos rios da bacia do Tapajós... (IDESP, 2013, p. 27) 

A extração do ouro também teve um papel fundamental na história do munícipio. A partir da 
década de 1980 até a década de 1990, a cidade obteve grande crescimento econômico, atraindo 
migrantes de várias regiões. Em decorrência do aumento populacional gerou-se problemas sociais 
de acesso à saúde, violência e prostituição7. 

É possível perceber que o município de Itaituba encontra-se numa região marcada, 
profundamente, pela “dispersão8”, em seu território, de comunidades tradicionais, exigindo, no caso 
específico deste relatório, uma atenção especial no que diz respeito à dinamização das políticas que 
tenham como foco a garantia de direitos a crianças e adolescentes, incluindo desde a orientação 
quanto a formas específicas de atuação técnica, assim como ao aparelhamento necessário para 
dinamização de tais políticas no território. 

                                                           
3 Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php>. 
4 Mencionado como centro de exploração e comércio de especiarias do alto Tapajós na relação de viagem de Miguel 

João de Castro quando em expedição pelo rio Tapajós. Disponível em: 

<https://sites.google.com/site/itbsemdas/historia-de-itaituba>: Acesso em: 10 fev. 2015. 
5 Tapajós (foz do Tapajós em 1639), São José ou Matapus (1772), Centro Inacio ou Tupinambaranas (1737), Borani e 

Arapiuns (1738). Com a expulsão dos jesuítas, foram erguidas, na região, pelo irmão do Marques de Pombal, Medonça 

Furtado, as vilas de Santarém (1758), Alter-do-Chão (1758, com a extinção das aldeias de Borari e Arapiuns), Boim e 

Pinhel (1757, com a extinção das aldeias de Inácio e São José) e Aveiro (1781). Disponível em: 

<https://sites.google.com/site/itbsemdas/historia-de-itaituba>. Acesso em: 10 fev. 2015. 
6 Criada em 1854, com a elevação do povoado de São João Baptista a categoria de vila. 
7 Reale, Bernadete de Lourdes Guerreiro. Artigo: A Região do Tapajós: história e cultura como referenciais simbólicos. 
8Também como consequência das formas de uso e apropriação introduzidas, no território, com as políticas exógenas 

de exploração econômica, devendo-se considerar que os tipos de exploração econômica acima apresentada, não 

rompiam com a dinâmica de organização social das populações tradicionais. Deve-se, destacar, que empregamos, aqui, 

a forma abrangente do termo, em conformidade com as análises antropológicas recentes, e que entende que a construção 

de tal identidade inclui a dimensão política. Nesse sentido, deve-se destacar “... essa abrangência não deve ser 

confundida com confusão conceitual (APENAS) Definir as populações tradicionais pela adesão à tradição seria 

contraditório com os conhecimentos antropológicos atuais. (CUNHA, Manuela; ALMEIDA, Mauro. Quem são as 

populações tradicionais. Disponível em: <http://uc.socioambiental.org/print/11130>. Acesso em: 21 abr. 2015. 

https://sites.google.com/site/itbsemdas/historia-de-itaituba
https://sites.google.com/site/itbsemdas/historia-de-itaituba
http://uc.socioambiental.org/print/11130
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Por outro lado, deve-se considerar que, associada às características apresentadas acima, 
temos um município fortemente impactado pelas políticas desenvolvimentistas que vem sendo 
implementadas na região e que, com o declínio do extrativismo como força econômica predominante, 
passou a introduzir, no território, formas de organização socioeconômica alienígenas as, até então, 
constituídas, como será o caso, por exemplo, dos empreendimento oriundos da atual importância 
estratégica que o território passou a ocupar na dinamização do escoamento dos grãos produzidos no 
centro oeste do país, através da utilização do transporte multimodal, que objetiva integrar os 
sistemas rodoviários e hidroviários, por meio do asfaltamento da Rodovia 163, da construção de 
estações de transbordo de cargas em Miritituba e Santarenzinho9 e a implantação da rodovia 
Tapajós-Teles Pires, diminuindo, significativamente, os custos com o transporte dos grãos. 

Por outro lado, a necessidade de superação da crise energética, que vem obrigando o país a 
encontrar alternativas para ampliar a sua capacidade de suporte no que diz respeito ao setor 
energético, coloca, também, a região de Integração do Tapajós em situação privilegiada em virtude 
do potencial hidrelétrico identificado na bacia do Tapajós, estando previstas a construção de sete 
hidrelétricas.10 

Outrossim, deve-se considerar que o município de Itaituba apresenta estatísticas negativas 
no que diz respeito à garantia de direitos de crianças e adolescente, as quais ainda não foram afetadas 
pelos impactos produzidos pelos novos empreendimentos que estão se fixando na região11, se 
considerarmos que estes novos empreendimentos não foram planejados em termos de integrá-los à 
dinâmica social e institucional do município, valendo destacar, no caso de desrespeito a direitos de 
criança e adolescente, a posição que Itaituba ocupa nos estudos relativos à violência sexual contra 
criança e adolescente12 antes mesmo da implantação desses empreendimentos para a região. 

Segundo estudos, o município de Itaituba, por ter muitas áreas de garimpo, muitas delas de 
difícil acesso, acaba escamoteando as estatísticas relativas à violência sexual contra criança e 
adolescente. Tais estudos indicam também que, a região Centro-Oeste, pela sua proximidade, 
apresenta-se bem articulada com a região Norte, favorecendo o aliciamento de mulheres e meninas 
de Cuiabá e Goiânia, com propostas de trabalho em lojas ou como garçonetes nos garimpos de 
Itaituba, onde acabam sendo mantidas em cativeiro com finalidade de exercer a prostituição. 

Em reportagem publicada no G1 com o título “Em Itaituba, número de estupros supera casos 
de homicídios” é informado que dados da Superintendência do Tapajós apontam para o crescimento, 

                                                           
9“...O estrangulamento do sistema portuário das regiões sul e sudeste acelerou os planos da iniciativa privada para abrir 

um novo corredor de exportação, mais curto e até 355 mais barato (...) a chamada saída pelo norte começou a virar 

realidade no fim de abril, quando a americana Bunge inaugurou o complexo portuário em Miritituba e Barcarena, no 

Pará (...) Há uma série de projetos aguardando autorização da Agencia Nacional de Transporte Aquaviários ou ainda 

em estudos que não estão computados nesta conta, como os projetos da Cianport, Odebrecht, Unirios e Caramaru 

Alimentos. O corredor norte é a maior obra de expansão do país (...) Em três anos, o volume de movimentação de grãos 

pelo norte deverá quadruplicar, saindo de 5 milhões de toneladas para até 20 milhões de toneladas (...) Santarenzinho 

e Miritituba, na beira do Tapajós, são os locais com o maior número de projetos (...)” Disponível em: 

<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,exportar-pelo-norte-comeca-a-ser-realidade,1507450>. 
10 São Luiz do Tapajós, Jatobá e Chocorão, no rio Tapajós e Cachoeira do Cai, Jamanxim, Cachoeira dos Patos e Jardim 

do Ouro, no rio Jamanxim. (IDESP. Região de Integração do Tapajós: relatório técnico. Belém, PA, 2013. p 13) 
11 As estatísticas divulgadas dizem respeito a levantamento realizado a período anterior aquele relativo à introdução 

desses novos empreendimentos na região. SITIOS PRIORITÁRIOS (Estações de Transbordo de Cargas): Região de 

Itaituba - PA: Miritituba e Santarenzinho; ETC – Miritituba (Bunge) – Em operação (TLO: 21.05.2014); ETC – Itaituba 

(HBSA) – Em implantação (LI: novembro /2013) – operação prevista: outubro 2015; ETC – CIANPORT – Aguardando 

L.I. (Previsão: junho-2014) – Operação Prevista: outubro 2015; ETC -CARGILL–Aguardando L.P. (Previsão: junho-

2014) – Operação prevista: março 2016; ETC – UNIRIOS – EIA/RIMA em elaboração – Operação Prevista: Março 

2016; ETC – BERTOLINI – EIA/ RIMA em elaboração – Operação prevista: março 2016; ETC -Via Norte–EIA/RIMA 

em elaboração – Operação prevista: março 2016; Os dados acima são de 2014 (MENEZES, Kleber. Logística da região 

norte para o agronegócio: estação de transbordo de cargas e terminais portuário (Amazônia). [S.l.]: Obrick Logística 

maio de 2014. Disponível em: <http://www.agr.feis.unesp.br/pdf/kleber_menezes_-

_logistica_norte_agronegocio.pdf)>. 
12 Em março e abril de 2013 foi realizado nos municípios do Baixo Amazonas, Pará, ações de identificação da situação 

de abuso e exploração sexual contra criança e adolescente quando foi “... possível perceber que a violência sexual 

contra crianças e adolescentes ainda está presente na região da BR 163 de maneira forte, assim como a ausência de 

políticas duradouras e consistentes que garantam o atendimento às crianças e aos adolescentes vitimizados, a 

responsabilização dos acusados, a prevenção de novos fatos e a conscientização da sociedade para proteger os direitos 

de seus meninos e meninas. Houve relatos sobre a presença de adolescentes sendo exploradas em garimpos na região 

de Itaituba, a presença de meninas em vários pontos da rodovia federal, situações de abuso no interior de embarcações 

na Amazônia, exploração sexual em balsas, além de redes de exploração comandadas por políticos e empresários. O 

relato dos casos é sempre acompanhado pela constatação de que não há uma rede de prevenção, mobilização, 

responsabilização e atendimento capaz de minimizar os efeitos dos crimes sexuais” Disponível em: 

<http://www.unicef.org/brazil/pt/media_11510.htm>. 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,exportar-pelo-norte-comeca-a-ser-realidade,1507450
http://www.agr.feis.unesp.br/pdf/kleber_menezes_-_logistica_norte_agronegocio.pdf
http://www.agr.feis.unesp.br/pdf/kleber_menezes_-_logistica_norte_agronegocio.pdf
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em 2013, de 500% do número de estupros no município em comparação com anos anteriores13. 
Deve-se considerar, nesse caso, que esse aumento do número de estupros no município acaba 
coincidindo com a ida desses novos empreendimentos para a região, conforme informação 
anteriormente apresentada. 

Em Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) publicado em janeiro de 2010, da 
Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA), instituída para apurar a prática de violência e 
abuso sexual contra criança e adolescente no estado do Pará, o processo migratório, associado à 
vinda de grandes empreendimentos econômicos, correspondem a dois fatores que, associados, 
incidem sobre o aumento dos casos de violência sexual contra criança e adolescente no estado do 
Pará, destacando, segundo dados da posição ocupada pelo município de Itaituba como uma das rotas 
de tráfico nacional existente para suprir o mercado sexual, em destaque o que envolve crianças e 
adolescentes. 

Ainda segundo o mesmo relatório, considerando o período temporal em que o levantamento 
foi realizado, foi possível constatar, como expressão da fragilidade institucional existente frente às 
demandas que impactam o município, no que diz respeito à garantia de direitos do público infanto-
juvenil, Itaituba, na época, não tinha defensor público e juiz titular, por exemplo, valendo destacar, 
ainda, que a problemática no município pode estar sendo atenuada pela subnotificação desse tipo de 
violação: 

O combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes enfrenta 

problemas como os “espaços de silêncios” que rondam este tipo de violação tendo 

como consequência direta a impunidade e a inocuidade de dados estatísticos sobre a 

amplitude do problema, seja no Pará ou conforme constatado pela CPI do Senado 

federal é um problema nacional. 

A CPI da Pedofilia/ALEPA nas visitas, diligências e audiências públicas realizadas 

recebeu e encaminhou aos órgãos competentes diversas denúncias de violência sexual 

contra crianças e adolescentes e em comparação com as denúncias recebidas e os dados 

oficiais encaminhados estima-se que apenas cerca de 50% dos casos foram registrados 

oficialmente pela polícia civil do estado do Pará nos últimos 05 anos e apenas 40% 

foram processados pela justiça, tratando-se assim do fenômeno da subnotificação de 

crimes (PARÁ, 2010). 

 
2.2 Características sociodemográficas 

Tendo em vista a necessidade de um diagnóstico contextualizado dos 
equipamentos/instituições apresentados neste Relatório, buscou-se, preliminarmente, a realização 
de uma contextualização tendo como referência a identificação de alguns problemas que devem ser 
enfrentados quando se pretende a defesa e garantia de direitos à criança e adolescente no município 
de Itaituba. 

Para tanto, foram selecionados indicadores objetivando o mapeamento dos problemas há 
pouco referidos. 

Nesse sentido, os indicadores foram selecionados tendo como referência o relatório 
“Desafios na infância e na adolescência no Brasil: análise situacional nos 26 estados brasileiros e 
Distrito Federal”, produzido e publicado recentemente pela Fundação Abrinq, (ABRINQ, 2016). 

...levantamento com os principais indicadores relacionados às áreas da infância e 

adolescência (...) OBJETIVANDO chamar a atenção para os problemas centrais que 

devem ser enfrentados na defesa e promoção dos direitos das crianças e adolescentes 

em cada estado brasileiro... 

 

Tabela 1 - População residente e perfil etário da população – 0 a 19 anos 

Perfil etário Homem Mulher Total 

Menos de 

um ano 

872 892 1.764 

1 a 4 anos 3.617 3.706 7.323 

5 a 9 anos 5.140 4.983 10.123 

10 a 14 anos 5.862 5.732 11.594 

15 a 19 anos 5.199 5.275 10.182 

Total 19.818 20.588 40.406 

Fonte: IBGE-Cidades/2013. 

A população residente no município é da ordem de 97.493 habitantes. 

                                                           
13 G1 Pará. Em Itaituba, número de estupros supera casos de homicídios: dados foram apresentados pela 

Superintendência do Tapajós. Mulheres do município sentem medo da violência sexual. Rede Liberal, Itaituba, 2013. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/12/em-itaituba-numero-de-estupros-supera-casos-de-

homicidios.html>. Acesso em: 03 dez. 2013, 21:36. 
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O percentual de adolescentes é de 14 41,45%. 
Inicialmente e, considerando o enfoque deste trabalho, deve-se destacar que a população do 

município de Itaituba é uma população predominantemente de crianças e adolescentes, visto que, 
41,45% da população tem idade de 0 a 19 anos, sinalizando, nesse caso, para necessidade da difusão 
e fortalecimento de equipamentos públicos cujo objetivo é a garantia dos direitos da infância e 
juventude. 

 
Tabela 2 - IDH-M de Itaituba 

Longevidade 0,800 

Renda  0,644 
Educação 0,510 
Geral 0,640 

Fonte: IBGE. 

 
Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), tendo em vista o público alvo deste 

relatório, criança e adolescente, deve-se analisá-lo tendo como referência as partes de sua 
composição e não o valor total. Nesse caso, se considerar-se o valor total do IDH 0,640, pode-se dizer 
que o município apresenta médio desenvolvimento. Entretanto, se seccionar-se o valor total, 
identificar-se-á que, no município, a educação alcançou valor de 0,510, estando no início da escala de 
baixo desenvolvimento, que vai de 0,500 a 0,599. Por outro lado, o indicador que mais pesou para a 
configuração do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,640, foi o de 
longevidade, de 0,800. 

Comparando-se os resultados do IDH-M, no que diz respeito à educação, com os resultados 
do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que trabalha com indicadores 
“qualitativos15, é possível perceber que: 
 

Tabela 3 - IDEB de Itaituba (2013) 

 IDEB Itaituba Média projetada Conclusão 

4º/5º 3.8 3.7 Superou a média para o ano 
8º/9º 3.5 4.0 Ficou abaixo da média projetada para o ano 

em 0,5 
Fonte: ideb.inep.gov.br/ 

 
Em contrapartida, deve-se considerar, também que: 
- Com relação ao resultado das séries finais do ensino fundamental ocorreu um decréscimo 

em comparação aos valores apresentados nos anos de 2009 e 2011, apresentando o mesmo IDEB de 
2007. 

- Os valores relativos à proficiência em português e matemática atestaram que 79% dos 
estudantes da rede pública que se submeteram à prova apresentaram resultado considerado de 
pouca aprendizagem ou quase nenhum aprendizado. Não estão sendo apresentadas as taxas 
relativas ao ensino médio. 
 

2.3 A Cobertura de redes e serviços de saneamento básico 
Saneamento básico corresponde ao conjunto de procedimentos necessários para que os 

habitantes de determinada localidade possam morar em um ambiente higiênico e, por isso, saudável. 
Entre os procedimentos adotados, tem-se o tratamento de água, a canalização e o tratamento de 
esgoto, a limpeza pública de ruas, avenidas e canais, o manejo e disposição adequada de resíduos 
orgânicos e materiais. Nesse sentido, os procedimentos que constituem o saneamento básico são 
essenciais para a garantia da saúde da população e para preservação ambiental. 

A ausência de práticas de saneamento básico traz sérios prejuízos à saúde do cidadão e ao 
meio ambiente. Entre as enfermidades produzidas à saúde humana pela falta de saneamento básico 
tem-se a febre tifoide, a febre paratifoide, shigelose, cólera, hepatite A, Giardíase, leptospirose, 
poliomielite, ancilostomose, ascaridíase, teníase, cisticercose, filariose, etc. As principais vítimas 
dessas enfermidades são as crianças, por isso que os índices de mortalidade infantil estão 
diretamente associados à ausência, pouca incidência ou inadequação das práticas de saneamento 
básico, valendo ressaltar que, no caso do tratamento de esgoto, 

                                                           
14 Considerada a faixa etária de 0 a 19 anos. 
15 Que trabalha com a associação das taxas de aprovação, reprovação e abandono associadas com o desempenho 

apresentado pelos alunos no prova Brasil, que tem por objetivo medir níveis de proficiência nas disciplinas consideradas 

básicas, no caso, português e matemática. 
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A cada R$ 1,00 gasto com tratamento de esgoto, são economizados R$ 4,00 em saúde 

pública. O esgoto encanado é tão importante para melhorar o IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano), que um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(uma série de metas socioeconômicas que os países da ONU se comprometeram a 

atingir até 2015) é reduzir pela metade o número de pessoas sem rede de esgoto 

Disponível em: <http://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-

ambiental/bid/224369/Conhe-a-as-doen-as-causadas-pelo-n-o-tratamento-do-esgot>. 

 
Veja-se os indicadores: 
 

Tabela 4 - Percentual de domicilio com rede pública de esgoto 

a.1 Percentual de domicilio* com rede pública de esgoto 

Itaituba                                                2,56%  

Fonte:* domicílios particulares permanentes/ 2010/IDESP 
 

Tabela 5 - Percentual de domicilio com rede de abastecimento de água 

 
a.2. Percentual de domicilio* com rede de abastecimento de água - 2013 

 

  

Itaituba 13,32% 

Fonte:*domicílios particulares permanentes/ 2010/IDESP 

 

Tabela 6 - Percentual de domicílios com coleta de lixo 

a.3. Percentual de domicílios* com coleta de lixo 

  
Itaituba 78,5% 

Brasil 79,6% 

Fonte: *Famílias cadastradas no SIAB/ SIAB-Ministério da Saúde/ 2013 
 

Tabela 7 - Mortalidade infantil 

a.5. Mortalidade infantil (por 1000 nascidos vivos) 

Ano                           2000                                 2005                                       2010 
 

     
     

Itaituba 20,14   15,98 20,77  
Pará 29,00                               24,40  21,50  

Brasil 27,40                               21,40  16,00  

Fonte: DATASUS/IBGE (2010). 

Elaboração: IDESP 

 
No caso de Itaituba, como é possível observar pela tabela acima, diferentemente do que vem 

acontecendo com os percentuais relativos à realidade do estado e do país, a apresentação, 
quantitativa, do indicador sinaliza para ocorrência de retrocesso na qualidade de vida da polução 
municipal, estando, também, associado, à carência e qualidade dos serviços de saneamento básico 
ofertados à população, às políticas públicas de saúde relacionadas à condição de vida de crianças no 
primeiro ano de vida e às condições ambientais gerais presentes no município. 

Vale destacar que, comparando-se os indicadores relativos aos seis municípios que 
compõem a Região de Integração do Tapajós (Jacareacanga, Aveiro, Rurópolis, Novo Progresso, 
Trairão e Itaituba) observar-se que a melhoria na qualidade de vida não se encontra associada ao PIB 
per-capita, visto que, se considerar-se como referência o indicador há pouco analisado, a “taxa de 
mortalidade infantil”, conclui-se que Aveiro, cujo o PIB 2011 é de 3.717,89, encontrando-se na última 
colocação entre os municípios que compõem a região de Integração do Tapajós, foi o município que 
apresentou menor índice de mortalidade infantil em 2010, nesse caso, 8,73. 

Isso posto, pode-se afirmar que a relação feita há pouco pode ser entendida como um 
sinalizador para identificar o caráter excludente e concentrador da dinamização econômica 
introduzida nos municípios paraenses, em especial, para os fins deste relatório, em Itaituba. 

http://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/bid/224369/Conhe-a-as-doen-as-causadas-pelo-n-o-tratamento-do-esgoto
http://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/bid/224369/Conhe-a-as-doen-as-causadas-pelo-n-o-tratamento-do-esgoto
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E possível, ainda, realizar outra associação objetivando identificar mais um sinalizador do 
processo concentrador e excludente das dinâmicas econômicas que vem sendo dinamizadas no 
município de Itaituba. Veja-se os indicadores abaixo, num comparativo com o PIB per capita 
apresentado por Itaituba: 

 
Tabela 8 - Renda mensal por individuo 

Renda mensal por individuo – 2010 

Aveiro 
 

R$ 147,65 

Itaituba R$422,49 
Pará R$ 429,02 

Brasil R$ 767,02 

Fonte: DATASUS/IBGE (2010). 

Elaboração: IDESP 

 

 

Destaca-se que o valor da cesta básica em Belém referente ao período da pesquisa do IBGE 
era de R$ 226,09. Nesse sentido, observa-se que o valor da renda per capita do município de Itaituba 
está comprometida, em mais de 50%, com o valor da cesta básica. 

Por outro lado, ao se comparar com a renda per capita de Aveiro, de R$ 147,65 é possível 
concluir que os Itaitubenses apresentam uma situação econômica significativamente melhor. 
Entretanto, vejamos comparativos com dados referentes ao desempenho de algumas políticas 
públicas cujo bom funcionamento irá impactar diretamente na melhoria da condição de vida da 
população: 

 
Tabela 9 - Total de domicílios com acesso a rede de água 

Itaituba 13,32% 

Aveiro 29,51% 
Fonte: Indicadores de qualidade ambiental da região de integração do Tapajós: IDESP/Belém: 2013 

 
 

Tabela 10 - Total de domicílio com acesso à sistema de esgoto 

Itaituba 2,56% 

Aveiro 4,25% 
Fonte: Indicadores de qualidade ambiental da região de integração do Tapajós: IDESP/Belém: 2013 

 
 

Percebe-se, nos exemplos acima, que Itaituba apresenta desempenho inferior a Aveiro no 
que tange a alguns serviços de atendimento básico à população, tais como acesso da população à rede 
de água e à sistema de esgoto, num evidente descompasso com o desempenho econômico 
apresentado, considerando o PIB per-capita e o crescimento da renda média dos cidadãos do 
município. 

O município de Itaituba ainda congrega em seu território Comunidades Tradicionais 
Indígenas. Segundo Aderval Costa Filho do departamento de Sociologia e Antropologia, Universidade 
Federal de Minas Gerais, a categoria Povos Tradicionais é relativamente nova, a expressão 
“comunidades ou populações tradicionais” surgiu no seio da problemática ambiental, no contexto da 
criação das Unidades de Conservação (UCs)16 áreas protegidas para dar conta da questão das 
comunidades tradicionalmente residentes nestas áreas: Povos Indígenas, Comunidades 
Remanescentes de Quilombos, Extrativistas, Pescadores, dentre outras 

De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome17, no Brasil são 
574 CRAS e 240 CREAS atendendo as comunidades indígenas e 21 CRAS nas terras Indígenas. Em 
Itaituba temos os povos Andirá-Marau que abriga a etnia Sateré-Mawé e ocupa uma superfície de 
788528,383 (ha), além de Itaituba esse povo também está alocado territorialmente no que 
transcende a fronteira de Parintins, Aveiro, Maués e de acordo com o censo do IBGE realizado em 
2010 havia uma população de 103 pessoas. A Terra Praia do Mangue também é ocupada pela etnia 

                                                           
16 Áreas protegidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, 
17 Disponível em: 

<http://conpas.cfp.org.br/wpcontent/uploads/sites/8/2014/11/OrientacoesTecnicas_TrabalhoSocialcomFamiliasIndige

nas.pdf>. Acesso em 10 mar.2017. 

http://conpas.cfp.org.br/wpcontent/uploads/sites/8/2014/11/OrientacoesTecnicas_TrabalhoSocialcomFamiliasIndigenas.pdf
http://conpas.cfp.org.br/wpcontent/uploads/sites/8/2014/11/OrientacoesTecnicas_TrabalhoSocialcomFamiliasIndigenas.pdf
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Mundurukú, tem uma superfície de 31,8449 (ha). A Terra Sawré Apompu (KM43) também abriga a 
etnia Mundurukú, atualmente está em processo de estudo, assim como a Terra Sawré Juybu (São Luiz 
do Tapajós) também ocupado pela etnia Mundurukú; A Terra Sawré Muybu (Pimental) ocupa uma 
superfície de 178173 (ha) nela se encontra a etnia Mundurukú e seu território atualmente está 
“Delimitado”.18 
 
2.4 A Fome e a desnutrição 

Uma das consequências mais preocupantes da pobreza é a fome, a falta de alimentação pode 
causar sérios danos ao organismo, desde a falta de energia, até o desenvolvimento de doenças graves 
podendo levar à morte. O corpo necessita de nutrientes para o pleno desenvolvimento físico e 
cognitivo, crianças expostas a estas condições tem dificuldade em aprender, em crescer, em se 
desenvolver e em casos extremos ficam desnutridas e podem morrer, pois o organismo não tem 
resistência para combater doenças. O município de Itaituba apresentou avanços no combate a fome, 
como mostra o gráfico. 
 

 

 

Fonte: SIAB – DATASUS, Portal ODM–Relatórios Dinâmicos, adaptado. 

 

Segundo o ODM (Objetivos do Desenvolvimento do Milênio)19 em 2014, o número de 
crianças menores de 2 anos pesadas pelo Programa Saúde da Família era de 59,7%; destas, 0,8% 
estavam desnutridas. No Município, em 2010, 32,4% das crianças de 0 a 14 anos de idade estavam 
na condição de pobreza, ou seja, viviam em famílias com rendimento per capita igual ou inferior a R$ 
140,00 mensais. 
 

2.5 Dados educacionais 

A importância da educação é frequentemente citada e abordada, tanto por especialistas 
quanto pelo público em geral, como um fator determinante para o crescimento e fortalecimento de 
um indivíduo e de uma sociedade. Não são poucas as pesquisas, entrevistas, reportagens e exemplos 
que corroboram para essa compreensão20, há muitos casos de pessoas e nações que alcançaram 
sucesso por investir em qualidade na educação escolar, é certo que a Antropologia alerta para o fato 
de que o processo da aprendizagem não se restringe aos muros de uma escola, ele ocorre desde o 
nascimento, no seio da família, na igreja, na vizinhança, na comunidade, enfim em todo o momento o 
ser humano pode aprender e ensinar. No entanto, no que tange ao nosso contexto social se pode 
afirmar que a escolaridade se configura como um indicativo de desenvolvimento, além de aumentar 
as chances para a entrada e crescimento no mercado de trabalho garantindo assim renda ou melhor 
colocando meios de sobrevivência. 

                                                           
18 Informações disponíveis em: <http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas>. Acesso em: 10 

mar. 2017 e <http://indigenas.ibge.gov.br>. Acesso em: 10 mar. 2017. 
19 Disponível em:<http://www.portalodm.com.br>. Acesso em 10 fev. 2017. 
20 Entre as pesquisas podemos destacar: IPEA, FGV Social, COSTA, M. C. V. Pesquisa em educação: concepções de 

ciência, paradigmas teóricos e produção de conhecimentos. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 90, p. 15-20, ago. 

1994. Entre outras. 
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http://indigenas.ibge.gov.br/
http://www.portalodm.com.br/


17 

 

 
 

A garantia de educação básica de qualidade para todos é o segundo dos oitos objetivos de 
desenvolvimento propostos a serem alcançados pela ONU, no entanto para trabalhar essa meta 
dentro da realidade brasileira é preciso entender as disparidades presentes nas suas regiões, são 
especificidades resultantes de contextos históricos diferentes, por isso o sucesso no alcance dessa 
meta não ocorre de forma igualitária,  exemplo disso é que  no ano de 2008 apesar dos dados do 4º 
relatório Nacional de Acompanhamento das ODM apontarem que 94,9% das crianças e jovens do 
Brasil entre 7 e 14 anos estavam matriculados no ensino fundamental as taxas ainda apresentavam 
baixas entre as regiões norte e nordeste. 

As dificuldades para ir à escola que cercam a realidade de uma criança ou adolescente em 
um grande centro urbano, é diferente do que os desafios de uma criança que more em uma zona rural, 
essas mesmas “Zonas Rurais” que no sul do Brasil são representados por campos e fazendas, nas 
regiões amazônicas além das grandes fazendas também podem ser caracterizado por uma 
diversidade de biomas e suas formas de ocupações, cita-se por exemplo os “ribeirinhos” que 
constroem suas casas as margens de rios ou simplesmente no meio dele, há pessoas que moram em 
manguezais, em matas de Igapó, em comunidades quilombolas, alguns permanecem isolados em 
matas fechadas como os povos tradicionais indígenas, ou simplesmente há aqueles que residem em 
pequenas cidades ao longo das estradas, mas que por estarem longe dos grandes centros urbanos 
podem assim serem caracterizadas. 

A Universidade Federal do Pará realizou por intermédio do Instituto de Ciências da Educação 
e do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação no Campo na Amazônia, um relatório apontando as 
Realidades e Desafios da Educação do Campo na Amazônia Paraense. O relatório21 reúne informações 
sistematizas a partir de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do ano de 2014 nas 12 regiões de Integração do 
Estado Pará, dentre as quais a Região de Integração do Rio Tapajós que integra os municípios de 
Aveiro; Jacareacanga; Novo Progresso; Rurópolis; Trairão e Itaituba, segue abaixo tabela formatada 
a partir dos dados presentes no relatório. 
 

Quadro 01-  Número de matrículas realizadas na zona urbana e rural em Itaituba -2014 

ETAPA URBANO RURAL 

POPULA

ÇÃO 

MATRICU

LA 

% POPULA

ÇÃO 

MATRICU

LA 

% 

CRECHE 3931 132 3,36 3.392 70 2,06 

PRÉ-ESCOLA 2.206 1.985 89,99 1.544 747 48,37 

ENS.FUNDAM

ENTAL (anos 

iniciais) 

9.332 8.752 93,79 6.533 2.903 44,44 

ENS.FUNDAM

ENTAL (anos 

finais) 

8.313 7.982 96,01 5.820 2.630 45,19 

ENS.MÉDIO 5.733 5.267 91,86 2.676 1.277 47,72 

Fonte: INEP, Censo Escolar 2014. GEPERUAZ, 2016. Elaborado pela autora  

 
A pesquisa também levantou a quantidade de professores, nela apresentou-se que de um 

total de 1326 (mil trezentos e vinte e seis) docentes 724 (setecentos e vinte e quatro) eram 
temporários, pela rede estadual 15 que representa o percentual de (2,1%) estavam alocados no meio 
urbano, e 23 (3,2%) no meio rural, a rede municipal de ensino congregava o maior número de 
docentes do município somando 390 (53,9%) no meio urbano e 295 (40,7%) na zona rural. O 
Relatório ainda expos a situação estrutural das escolas salientou que de 87 escolas rurais em 2014 
11 (12,6%) estavam regularizadas; 23 (26,4%) estavam em tramitação e 53 (60,9%) não estavam 

                                                           
21 Disponível em: <http://www.educampoparaense.com.br/publicacao/banco-de-dados>. Acesso em 06 mar. 2017. 

http://www.educampoparaense.com.br/publicacao/banco-de-dados
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regularizadas. Referente a energia: 23 (26,4%) utilizavam o abastecimento da rede pública; 32 
(36,8%) utilizavam gerador, 5 (5,7%) utilizavam outro tipo de abastecimento e 27 (31%) não 
apresentavam o serviço. 

Referente aos equipamentos de cultura, esporte e lazer que são altamente relevantes para 
educação e desenvolvimento de todas as faixas etárias em 2006 o município contava com os 
seguintes equipamentos culturais, a saber 2 (duas) bibliotecas públicas, e 1 (um) museu. Conta 
também com a presença de um Campus da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). 

Em relação à Frequência Escolar o Portal Relatórios Dinâmicos disponibilizado pela ODM 
para acompanhamento do alcance das Metas do Milênio apresenta os dados presentes no gráfico 
abaixo. A Frequência Escolar está relacionada ao bom desempenho do aluno, haja vista que os 
parâmetros curriculares que servem de base para a ministração das aulas nas escolas seguem uma 
sequência gradativa de assuntos que estão correlacionados, dessa forma é possível supor que quanto 
maior a frequência maior também será as chances de sucesso no aprendizado. Crianças e 
Adolescentes que frequentam regularmente a escola garantem um futuro melhor, a escola promove 
a socialização, oportunizando o convívio com os outros a tolerância, o respeito e a cidadania é 
exercitado, além de prevenir o uso de entorpecentes e a criminalidade. 

 
 

 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, Portal ODM–Relatórios Dinâmicos (adaptado) 

 
Segundo o gráfico, verifica-se que no município, em 1991, 40,8% das crianças de 7 a 14 anos 

não estavam cursando o ensino fundamental. Em 2006, o Ministério da Educação, como uma das 
providências para melhorar a qualidade da educação, estabeleceu a implantação do ensino 
fundamental de nove anos no País. Assim, passou a ser considerada a faixa etária de 6 a 14 anos para 
o ensino fundamental; em 2010, verificou-se que 19,9% destas crianças não estavam na escola. Nas 
últimas décadas, a frequência de jovens de 15 a 17 anos no ensino médio melhorou. Mesmo assim, 
em 2010, 67,1% estavam fora da escola. 

A filosofia educacional resultante do movimento que protagonizou importantes mudanças 
no plano educacional é apresentada pelo advogado e político americano Samuel Koenig22 que 
defende a escola como um meio de promoção de valores éticos, atitudes aconselháveis, bons hábitos 
de higiene, participação social, e outras contribuições necessárias a formação do cidadão.  Para tanto 
o ingresso, permanência e conclusão de um nível de escolaridade representa a aptidão do indivíduo 
para o desempenho das tarefas correspondentes ao nível, ler, escrever, interpretar, estar ciente dos 
deveres e direitos, ser capaz de mensurar despesas e custos, desenvolver atividades produtivas e 
servir ao bem-estar da família e da comunidade, são habilidades fundamentais não apenas em se 
tratando do mundo do trabalho, mas do convívio social do indivíduo de uma maneira geral. 

                                                           
22 KOENIG, Samuel. Elementos de Sociologia. Zahar: Rio de Janeiro,1976. 
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Fonte: IBGE - Censo Demográfico, Portal ODM–Relatórios Dinâmicos (adaptado) 

Apesar de ainda precisarmos progredir em relação à frequência escolar, o maior desafio está 
na conclusão. A taxa de conclusão do fundamental, entre jovens de 15 a 17 anos, era de 4,7% em 
1991. Em 2010, este percentual passou para 40,7%. Quando analisado o ensino médio, os percentuais 
de conclusão caem significativamente. Em 1991, dos jovens de 18 a 24 anos, apenas 3,3% acabavam 
o ensino médio. Em 2010, este valor aumenta para 25,7%. Caso queiramos que em futuro próximo 
não haja mais analfabetos e que a qualidade da educação melhore, é preciso garantir que todos os 
jovens cursem o ensino fundamental e sintam-se estimulados a continuar na escola. O percentual de 
alfabetização de jovens e adolescentes entre 15 e 24 anos, em 2010, era de 97, %. 

O sistema educacional brasileiro se organiza em sistemas de ensino compreendidos sob a 
responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. De acordo com a 
Constituição Federal de 1988, com a Emenda Constitucional nº 14, de 1996 e a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB), instituída pela lei nº 9394, de 1996, a organização da estrutura 
do sistema educacional compreende: a educação básica formada pela educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio e a educação superior. Prevê a legislação em vigência, que é da 
competência dos municípios atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil e 
aso estados e Distrito Federal no ensino fundamental e médio. O governo federal exerce apoio no que 
concerne as funções de municípios e estados e a organização do sistema de educação superior. 

A Educação Infantil, é a primeira etapa da educação básica, distribuídas sob creches para 
crianças de até 3 anos e em idade de 4 a 6 anos o ensino pré-escolar. O ensino fundamental 
atualmente tem duração mínima de 8 (oito) anos, as escolas da rede municipal geralmente alcançam 
os anos iniciais que vai até o 5º ano.  Não obstante a isso a respeito da importância da educação 
infantil, houve sociólogos como que sustentaram que a educação deve começar ainda na infância afim 
de possibilitar o desenvolvimento da confiança, do autocontrole e do esclarecimento aptidões 
fundamentais para o saber cientifico, Charles H. Cooley23 por exemplo inferiu que o comportamento 
é moldado pelo contato com o “grupo primário” ou seja família, vizinhança, igreja e a comunidade 
local, e que o seu ajustamento a sociedade é condiciona por essas primeiras lições. 

Durante a trajetória escola o aluno pode enfrentar situações que dificultem e desestimulem 
a frequência nas aulas o que prejudica o aprendizado e em muitos casos resulta em desistências e 
reprovações. Quando isso ocorre o além de ensejar mais custos torna o indivíduo inapto para 
desenvolver suas potencialidades no mercado de trabalho. 

                                                           
23 Charles Horton Cooley (Ann Arbor, 1864-1929) foi um sociólogo norte-americano. Formou-se na Universidade de 

Michigan e lecionou nesta Instituição por trinta e sete anos. Cooley defende a aproximação sócio psicológica para a 

compreensão da sociedade. Preocupa-se principalmente com a determinação social do caráter. Daí surge sua teoria 

fundamental: a mente é social e a sociedade, mental. 
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  Fonte: Ministério da Educação – INEP, Portal ODM–Relatórios Dinâmicos (adaptado) 

O aluno é considerado em situação de distorção idade-série quando a diferença entre a idade 
do aluno e a idade prevista para a série é de dois anos ou mais. Percebe-se que a distorção idade-
série se eleva à medida que se avança nos níveis de ensino. Em 2015, entre alunos do ensino 
fundamental, 33,5% estão com idade superior à recomendada nos anos iniciais e 44,3% nos anos 
finais. A defasagem chega a 48,4% entre os que alcançam o ensino médio. 

A educação pública fornecida pelo estado é uma conquista galgada sob os ombros de 
reivindicações das grandes revoluções, a mais simbólica data do início do século XIX a Revolução 
Francesa, nesse contexto foram propostos ideais como o princípio de igualdade de oportunidades 
para todos, esses sentimentos foram e são compartilhados por pensadores dentre os quais o 
sociólogo Talleyrand24 que na ideia de uma educação popular expressou o que Koenig25 cita “o 
esclarecimento propicia indivíduos melhores e mais felizes e de que o bem-estar do Estado reclama 
uma cidadania esclarecida”. 

                                                           
24 Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (Paris 1754 – 1838) foi um bispo, político e diplomata francês. Ele 

ocupou em quatro ocasiões diferentes o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros e também foi o primeiro Primeiro-

Ministro da França entre julho e setembro de 1815 sob Luís XVIII depois da restauração francesa. 
25 KOENIG, Samuel. Elementos de Sociologia. Zahar: Rio de Janeiro, 1976. p. 192. Samuel S. Koenig (Reino da 

Hungria 1872 - 1955 Manhattan , Nova York ) foi um advogado e político americano, ativista da política republicana, 

autor da obra citada Elementos de Sociologia. 
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Nesse parâmetro acompanhar os avanços do alcance das ações do estado na educação básica 
é um mecanismo para a tomada de decisão do poder governamental em exercício, a avaliação do 
IDEB é importante para analisar se o aprendizado e a série estão de acordo. 

 

 
Fonte: Ministério da Educação – IDEB, Portal ODM–Relatórios Dinâmicos (adaptado) 

O IDEB é um índice que combina o rendimento escolar às notas do exame Prova Brasil, 
aplicado no último ano das séries iniciais e finais do ensino fundamental, podendo variar de 0 a 10. 
Segundo o ODM este município, em 2015, está na 4.218ª posição, entre os 5.565 municípios do Brasil, 
quando avaliados os alunos dos anos iniciais, e na 3.904º, no caso dos alunos dos anos finais. Quando 
analisada a sua posição entre os 143 Municípios de seu Estado, Itaituba está na 43ª posição nos anos 
iniciais e na 49ª, nos anos finais. 

O IDEB nacional, em 2015, foi de 5,3 para os anos iniciais em escolas públicas e de 4,2 para 
os anos finais. Nas escolas particulares, as notas médias foram, respectivamente, 6,8 e 6,1. Ainda 
considerando o IDEB de 2015, nos anos iniciais, somente 1.694 municípios brasileiros obtiveram 
nota acima de 6,0; a situação é ainda mais crítica quando se verificam os anos finais: apenas 26 
municípios brasileiros conseguiram nota acima de 6,0. 

 
2.6 Dados relacionados à saúde 

Segundo o Portal da Prefeitura de Itaituba a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA está 
ligada diretamente à prefeitura, e tem por responsabilidade a gestão plena do Sistema Único de Saúde 
(SUS). A cidade está dividida territorialmente sob a forma de Distritos Sanitários (DS), afim de melhor 
organizar a rede. Na pesquisa realizada pelo IBGE em 2010 foram contabilizados 21 
estabelecimentos de atendimento a rede pública, sendo 1 estadual e 20 sob a direção do governo 
municipal. 

A sobrevivência de uma sociedade tanto em termos culturais, políticos e econômicos 
depende do sucesso em transmitir seu legado às próximas gerações, considerar que em 1974 os 
óbitos de crianças menores de 1 (um) ano representavam 28% do total no Brasil e os menores de 5 
(cinco) anos chegavam ao percentual de 35,6% nos faz refletir na proporção de perdas que a 
sociedade brasileira sofre quando não assiste as famílias de cuidados básicos de saúde. A taxa de 
mortalidade infantil é obtida por meio do número de crianças de um determinado local que morrem 
antes de completarem 1 (um) anos, a cada mil nascidas vivas, esse dado ajuda a avaliar a eficácia dos 
serviços públicos, que abrange não apenas a disponibilização de postos de atendimento de saúde, 
profissionais especializados, remédios e vacinas e também serviços como saneamento básico, e 
educação com informações preventivas. 
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Gráfico 06 Taxa de mortalidade 

 
Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS, Portal ODM–Relatórios Dinâmicos (adaptado) 

Segundo dados ilustrados pelo portal de objetivos do milênio Relatórios Dinâmicos a taxa de 
mortalidade de crianças menores de 5 anos, em 1998, era de 27,6 óbitos isso a cada mil nascidos 
vivos; já em 2014, este percentual passou para 20,3 óbitos a cada mil nascidos vivos, representando 
redução de 26,4% da mortalidade, o número total de óbitos de crianças menores de 5 anos no 
município, de 1998 a 2014, foi 1.102. A taxa de mortalidade de crianças menores de um ano para o 
Município, estimada a partir dos dados do Censo 2010, é de 24,3 óbitos a cada mil crianças menores 
de um ano. 

O relatório ainda ressalta que das crianças de até 1 ano de idade, em 2010, 24,8 % não tinham 
registro de nascimento em cartório. Este percentual cai para 5,4% entre as crianças até 10 anos. 

A vacinação é umas das mais importantes ações de prevenção a doenças, protege tanto os 
que recebem quanto os que convivem com o mesmo, a saber a comunidade de forma geral. No Brasil 
existe o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, que oferece cerca de 40 
tipos de imunobiológicos utilizados na prevenção e tratamento de doenças, com um total de 
aproximadamente 25 vacinas. 

Gráfico 07 Percentual de crianças com vacinação 

 
Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS, Portal ODM–Relatórios Dinâmicos, adaptado 

A imunização é considerada uma das ações que contribuem para a redução da mortalidade 
infantil. Em 2014, 92,5% das crianças menores de 1 ano estavam com a carteira de vacinação em 
dia. 

Óbito materno é aquele decorrente de complicações na gestação, geradas pelo aborto, parto 
ou puerpério (até 42 dias após o parto), por isso a importância das consultas pré-natais. 

A taxa de mortalidade materna máxima recomendada pela Organização Pan-americana de 
Saúde (OPAS) é de 20 casos a cada 100 mil nascidos vivos. 
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A meta estabelecida para o Brasil é de 35 casos. As mortes maternas se classificam em 
especificamente: doença causada pelo HIV, desde que a mulher esteja grávida no momento da morte 
ou tenha estado grávida até 42 dias antes da morte; necrose pós-parto da hipófise; osteomalácia 
puerperal; tétano obstétrico; e transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério. 

Gráfico 08- taxa de mortalidade materna 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS, Portal ODM–Relatórios Dinâmicos, adaptado 

A meta estabelecida para o Brasil é de 35 casos, tendo como parâmetro o projeto Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio (ODM), da ONU. 

No município percebe-se que desde 2011 a taxa eleva-se acima da meta, constando 138 casos 
no ano de 2014. 

O pré-natal é o acompanhamento médico que toda gestante deve ter, com o objetivo de 
conservar a integridade das condições de saúde da mãe e do bebê. 

Assim sendo, durante toda a gravidez são efetuados exames laboratoriais que tendem a 
identificar e tratar doenças que podem prejudicar a saúde da mãe ou da criança. 

Gráfico 09- Percentual de crianças nascidas vivas 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS, Portal ODM–Relatórios Dinâmicos, adaptado 

O Ministério da Saúde recomenda, no mínimo, seis consultas pré-natais durante a gravidez. 
Quanto maior o número de consultas pré-natais, maior a garantia de uma gestação e parto seguro.  

Observa-se pelo gráfico que, no município de Itaituba, aumentou o percentual de gestantes 
que tiveram um maior número de consultas e acompanhamentos. 

Existem dois tipos principais de parto: o normal, em que se têm a forma natural de “ dar à 
luz," e a cesariana, em que se realiza um corte no abdômen para a retirada do bebê. 

O primeiro tipo, embora seja o mais saudável do parto por não envolver procedimento 
cirúrgico, nem sempre é a preferência da gestante, pois o fato de agendar o parto, mães e profissionais 
da saúde garantem uma maior comodidade. 

Quando a gravidez ocorre sem contratempos o parto mais indicado é o normal. Em caso de 
complicações ou urgência, a alternativa da cesárea pode ser a mais adequada. Porém, isso só é 
definido ao longo do pré-natal e nas consultas com o obstetra. 
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Gráfico 10 Proporção de crianças nascidas vivas 

 
Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS, Portal ODM–Relatórios Dinâmicos, adaptado 

O parto cesariano é indicado em alguns casos, principalmente naqueles em há risco a vida, 
todavia o método natural continua sendo o mais seguro para mãe e bebê. 

No Brasil são registrados muito mais cesarianas do que os 15% recomendados pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). No município de Itaituba, percebe-se uma elevação no 
percentual de cesariana e a diminuição do parto normal. 

A maternidade é compreendida como o processo que envolve as seguintes fases: gestação, 
parto, puerpério e criação do (a) s filho (a) s. 

Nessa perspectiva, o exercício da maternidade empreende readaptações importantes da 
mulher, que derivam tanto das alterações do corpo como das consequentes modificações de papéis 
exercidas no meio sócio familiar. 

No âmbito da gravidez da adolescência, pesquisas assinalam que alguns fatores  contribuem 
para a ocorrência da gravidez na adolescência são eles : a) a falta dos pais ou vontade de contrariá-
los, b) ausência de acesso a métodos contraceptivos ou falta de informação sobre sexualidade e sobre 
o próprio corpo; c) pensamento de que a gravidez não acontecerá; d) opção para sair de casa ou da 
escola ; e) medir a feminilidade; f) tentativa de prender o namorado; g) desejo de ser mãe h) carência 
afetiva. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS, Portal ODM–Relatórios Dinâmicos, adaptado 

Pelo gráfico, nota-se que o percentual de adolescentes que se tornaram mães até os 19 anos 
apresentou uma elevação significativa no município de Itaituba, o que representa que a cada 3 
nascidos vivos 1 é filho de uma mãe adolescente. 

A AIDS é uma doença causada pelo vírus HIV, uma das formas de transmissão da doença é 
por contato sexual desprotegido, mas também pode ser transmitida por transfusão de sangue e 
compartilhamento de objetos que perfurem e cortem. 

A doença causa impacto no sistema imunológico, deixando o portador sujeito a doenças que 
o corpo não pode mais combater. 

Em nota publicada no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, 01 de dezembro de 2016 através 
de seu site oficial, a ONU (Organizações das Nações Unidas) pediu que fosse renovado o compromisso 
global para combater e pôr fim a epidemia até 2030. 
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Gráfico 12- Número de casos de AIDS registrados por Ano 

 
Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS, Portal ODM–Relatórios Dinâmicos, adaptado 

O Relatório Mundial da Epidemia de Aids de 2010, elaborado pelo Programa Conjunto das 
Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids), divulgou que o índice da doença vem decrescendo no Brasil, 
porém, na região Norte há um aumento na taxa do número de Aids. No município de Itaituba nota-se 
um constante crescimento desde 2006, com um alto índice a partir de 2013. 

O Brasil tem enfrentado nos últimos tempos muitos problemas em decorrência de doenças 
transmitidas por mosquitos, destaca-se o Aedes Aegypti, responsável pela transmissão da Dengue, 
identificada pela primeira vez em 1986, estima-se que 50 milhões de infecções por dengue ocorram 
anualmente no mundo. A circulação do vírus Chikungunya, foi identificada pela primeira vez em 
2014; o Zika foi identificado pela primeira vez no Brasil em abril de 2015. O Zika vírus está 
relacionado a Microcefalia em bebês, apresenta risco a gestantes e uma de suas formas de contágio é 
através da relação sexual. 

A Leishmaniose é transmitida ao Homem pela picada de fêmeas de insetos dípteros 
flebotomíneos, que compreendem o gênero Lutzomyia (chamados de "mosquito palha" ou birigui, no 
continente americano) e Phlebotomus. 

 

 
Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS, Portal ODM–Relatórios Dinâmicos, adaptado 

 

No município de Itaituba, entre os anos de 2001 a 2012, houve 3.838 casos de doenças 

transmitidas por mosquitos, dentre os quais 27 casos confirmados de malária, nenhum caso 

confirmado de febre amarela, 1.269 casos confirmados de leishmaniose, 3.811 notificações de 

dengue. 
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2.7 A Violência contra crianças e adolescentes 

O Disque 100 é um serviço de utilidade pública, que recebe demandas relativas a violação 

dos direitos humanos, visando atender a populações de alta vulnerabilidade, como crianças e 

adolescentes.26 

No Estado do Pará somente no ano de 2016 o portal recebeu 2.187 denúncias, desse total 38 

casos de violações contra crianças e adolescentes correspondem ao munícipio de Itaituba. 

A negligência é violação mais frequente no município, seguido pela violência psicológica com 

168 casos e a violência física ocupa a terceira posição apresentando 116 casos no período. 

A violência sexual é apontada como o quarto maior delito. Os crimes como o de abuso e 

exploração sexual encabeçam os dados com 65 e 25 respectivamente, entretanto, com o acesso à 

internet, surgem novas modalidades de violações dessa natureza, verifica-se que a partir de 2015 

crimes virtuais também fazem parte do histórico do município. O uso da internet por parte de 

crianças e adolescentes aliado à falta de fiscalização dos responsáveis contribuem para essas novas 

práticas. 

Itaituba apresenta também violações como: discriminação, abuso financeiro, trabalho 

Infantil e violência Institucional, onde o violador se aproveita da ocupação exercida em determinada 

instituição para praticar o delito. 

 
3 A REDE DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 
3.1 O Conselho Municipal de Direitos das Crianças e dos Adolescentes 

O Conselho Municipal de Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CMDCA)27 encontra-se, 
administrativamente vinculado à Secretaria Municipal de Assistência, tendo sido criado em 1994. O 
início efetivo do funcionamento foi o ano de 1999. O Conselho apresentou períodos longos de 
descontinuidade das atividades realizadas, por falta de mobilização e apoio financeiro. 
 
3.1.2 Composição e eleição do Conselho 

À época do Levantamento, o CMDCA contava com um presidente oriundo do setor público e 
de um vice-presidente oriundo da sociedade civil, possuindo oito conselheiros titulares, todos com 
experiência de mais de 10 anos em atividades relacionadas à infância e juventude. 

Os setores governamentais representados no Conselho são: educação; assistência social; 
saúde; planejamento/administração; fazenda/finanças; segurança/órgão policiais. 

Por sua vez os setores da sociedade civil são: AMAO, API, Pastoral da Criança, Projeto Bom 
menino. 

Foram considerados como quesitos para aceitação ou indicação de candidatos da sociedade 
civil que participaram do processo de escolha da gestão à época da pesquisa: ser membro de uma 
entidade que atue de forma expressiva na área da criança e do adolescente; ter atuação pessoal 
expressiva na defesa de direitos da infância e juventude. 

A escolha foi realizada por eleição direta, aberta a todos os eleitores do município. 
 

3.1.3 Estrutura organizacional 
Por ocasião da visita, o equipamento dispunha de espaço físico não exclusivo para o seu 

funcionamento, apresentando boa localização e conservação, mas insuficiente quanto ao tamanho e 
privacidade. 

Constatou-se também que o CMDCA apresentava, na ocasião, limitações quanto ao material 
de expediente, mobiliário e equipamentos utilizados, considerando as demandas recebidas, contando 
apenas com uma pessoa de apoio para realização das atividades. 

Quando perguntado quais os recursos materiais necessários para garantir o bom 
funcionamento do equipamento, o conselheiro entrevistado disse que o equipamento precisava de 
tudo: caneta esferográfica, grampo, clips, fita crepe, pasta com ferragem, emborrachado eva, anote 
cole, elástico, pasta AZ preta, extrator de grampo, pasta com abas elástica cristal, pincel, resmas de 
papel, entre outros. 

 

                                                           
26 Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/06/disque-100-e-mecanismo-de-protecao-dos-

direitos-humanos>. Acesso em: 08 mar. de 2017. 
27 A análise foi comprometida pela ausência de informações relevantes e que não foram respondidas durante a 

entrevista. 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/06/disque-100-e-mecanismo-de-protecao-dos-direitos-humanos
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/06/disque-100-e-mecanismo-de-protecao-dos-direitos-humanos
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3.1.4 Desempenho das atribuições 

Durante a coleta de dados foi informado que os Conselheiros participam das reuniões 
mensais e das extraordinárias, quando convocados. 

Segundo relatado, o Conselho não possuía procedimento para monitorar e avaliar os 
resultados das políticas voltadas para a criança e adolescente. Dessa forma, não vinha realizando 
diagnóstico prévio necessário para identificação de ações prioritárias considerando a limitação de 
recursos financeiros e de material. 

À época do levantamento o CMDCA não dispunha de diagnóstico documentado sobre a 
situação da infância e juventude no município. 

Outras informações relativas às ações e planejamento das ações desse Conselho não foram 
possíveis de ser transmitidas pela pessoa entrevistada. 
 

3.2 O Conselho Tutelar 
O Conselho Tutelar (CT) de Itaituba está localizado na Av. Transamazônica, nº 593, Bairro 

Bela Vista. Telefone: 91248323. Possui o e-mail: conselho-itb@hotmail.com. Seu horário de 
funcionamento é de 8h às 18h, e foi criado pela Lei Municipal nº 1.193 de 1993 e está em regular 
funcionamento. 

 
3.2.1 Estrutura Física 

À época do Levantamento, ele funcionava em espaço compartilhado (dentro da Secretaria de 
Assistência). 

O prédio apresentava regular estado de conservação e limpeza, mas não respeitava os 
quesitos de acessibilidade, valendo destacar que a lei determina que a adaptação dos prédios seja 
realizada no sentido de garantir a circulaça o e utilizaça o das pessoas portadoras de deficie ncia, de 
conformidade com as normas oriundas da Associaça o Brasileira de Normas Te cnicas (ABNT). 

Por ocasião da visita constatou-se que não existia espaço específico para realização dos 
serviços administrativos e para realização de reuniões colegiadas. O quantitativo de salas individuais 
também era insuficiente para o número de conselheiros e de casos demandados. Segundo o 
conselheiro entrevistado, seriam necessárias, pelo menos, mais três salas. 

 
3.2.2 Equipamentos e materiais 

No momento da pesquisa o conselho não possuía telefone fixo, não tinha acesso à internet, o 
único aparelho de celular disponível não realizava ligações. Foi relatado que todas essas limitações 
ou ausências acabavam prejudicando o recebimento de documentos do Disque 100 e outros relativos 
à realização dos atendimentos locais. 

Os entrevistados pontuaram também que havia dificuldades com a pouca quantidade de 
armários físicos para guardar documentos. 

À época o CT contava com carro próprio (Kombi), porém antigo e em péssimas condições, 
além de ser inadequado para o atendimento das comunidades rurais. Não contava com transporte 
adequado para o atendimento das comunidades ribeirinhas. 

 
3.2.3 Equipe de Trabalho 

O processo de escolha dos Conselheiros Tuteares é regido por Lei Municipal com obediência 
ao previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e às legislações correlatas, em pleito 
organizado pelo Conselho de Direitos com voto universal facultativo e secreto pela população 
municipal. 

Por ocasião da coleta de dados o CT era formado por cinco (05) conselheiros, todos do sexo 
feminino e todos trabalhando em regime de dedicação exclusiva. 

Dos cinco conselheiros, dois (02) possuíam ensino médio, dois (02) possuíam ensino 
superior completo e um (01) possuía ensino superior incompleto, sendo que, dentre eles, dois 
exerciam o primeiro mandato. 

A faixa de remuneração era de até três salários mínimos (em 2013), todos tinham direito a 
gozo de férias remuneradas, previdência social, com carga horária de trabalho de 44 horas semanais. 
Deve-se destacar que foi informado que a ausência de conselheiro titular por gozo de férias, licença 
para tratamento de saúde ou outro motivo similar não implicava na substituição temporária por 
suplente, comprometendo o já insuficiente atendimento realizado frente à frequência e 
complexidade das situações de violação de direitos existentes no município. 

 
 

mailto:conselho-itb@hotmail.com


28 

 

 
 

3.2.4 Sobre o serviço desenvolvido 
Durante a pesquisa foi relatado, também, que não existia um acompanhamento do trabalho 

dos Conselheiros por parte da Secretaria de Assistência, estando este a cargo de cada conselheiro. 
Quanto ao trabalho em rede foi informado que os encaminhamentos realizados pelo 

Conselho Tutelar não eram atendidos em boa parte dos casos e que, quando havia descumprimento, 
nenhuma medida era adotada, tendo sido pontuadas as seguintes dificuldades na comunicação com 
a rede: 

- Na saúde não tinha atendimento28. Os exames necessários para identificação de doenças 
decorrentes das situações de violência sexual não eram realizados; 

- Não existia delegada na delegacia especializada (delegacia da mulher). 
O Sistema de Informação da Infância e Adolescente29 encontra-se desativado desde 2001 no 

município. 
O Conselho Tutelar não soube informar sobre a realização de diagnóstico da situação da 

criança e adolescente no município, também não obteve informações acerca da existência de plano 
de ação da criança e do adolescente em Itaituba. Não houve, até o momento de realização do 
levantamento, acesso à elaboração do plano de aplicação do fundo da criança e do adolescente do 
município. 

Além das ausências citadas acima, o Conselho denunciou que não participava de nenhuma 
discussão relativa à política orçamentária do município e, mais precisamente, das discussões 
relativas à cota parte prevista para política de atendimento à infância e juventude. 

Acerca do Fundo especificado, havia necessidade de verificar como a lei municipal tratava a 
questão. 

 Se há Criação do Fundo na Lei Municipal que estabeleceu a Política de Atendimento; 
 Se há decreto municipal regulamentando do Fundo; 
 Se foi nomeado o gestor financeiro do fundo e, ainda, se tudo está em conformidade; 
 Se há recursos financeiros e se o Conselho delibera e aprova as prestações de conta 

do mesmo. 
 

3.2.5 Outros problemas apresentados 
Em razão da ausência até o momento da pesquisa, no município, de delegacia especializada, 

os adolescentes que devem cumprir medidas socioeducativas de internação são encaminhados para 
o Conselho Tutelar, obrigando os conselheiros a terem que acompanhar o adolescente até a 
internação, sem que exista, na unidade, sala específica para acomodá-lo nesses casos. 
 
4 O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) 
 
4.1 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS I) Bela Vista 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS I) Bela Vista localiza-se à Trav. 
Transamazônica, nº 583, Bairro Bela Vista, Fone: 93 35183667. Possui o CNPJ: 16775433. 

Ele iniciou suas atividades na data de 2005. É considerado um CRAS urbano, funcionando em 
imóvel próprio. Tem a capacidade de atendimento de cerca de 5.000 famílias. A Área de abrangência 
é de todo o município. 

Por ocasião da visita o equipamento não apresentou vistorias do Corpo de Bombeiros e da 
Vigilância Sanitária. 

                                                           
28 Na época de realização do levantamento, foi identificado caso de criança de quatro anos que havia sofrido abuso 

sexual com rompimento do tendão central do períneo, necessitando de intervenção cirúrgica que o sistema de saúde do 

município alegava, na época, não ter condições de realizar. Seria necessária a transferência da criança para Santarém, 

porém o município, também, alegou não ter condições de “promover” a transferência. 
29 “...Sistema de registro e tratamento de informações sobre a garantia dos direitos fundamentais, preconizados pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - colocando-se, pois, como um instrumento para ação dos Conselhos 

Tutelares e dos Conselhos de Direitos, nos níveis Municipal, Estadual e Federal. O SIPIA surgiu da necessidade do 

Estado e da União em capacitar os Conselheiros Tutelares para desenvolverem suas funções, mantendo um sistema 

local de monitoramento contínuo da situação de proteção à criança e ao adolescente, sob a ótica da violação e do 

ressarcimento de direitos, sendo alimentado pelo Conselho Tutelar do município e totalizado pela coordenação estadual. 

Dentre as finalidades, encontra-se a de assegurar aos Conselhos Tutelares um processo de trabalho em consonância 

com as atribuições definidas no artigo nº 136 da Lei 8.069/90 (ECA); Diagnosticar a realidade Estadual visando 

subsidiar o Conselho Estadual e Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Executivo Estadual 

e Executivos Municipais, com vistas à formulação, controle e execução das políticas voltadas à infância e adolescência; 

Favorecer o planejamento e desenvolvimento de ações entre órgãos responsáveis pelas políticas e programas destinados 

à criança e ao adolescente...” Disponível em: 

<http://www.batebyte.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1761>. Acesso em 13 fev. 2014. 
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           CRAS I – Placa de identificação                                                                       Rampa de acesso ao CRAS 

                                                  

Fonte: Acervo do MPPA                                                                                Fonte: Acervo do MPPA 
 

 

                       Recepção                                                                                                       Sala de acolhimento 

                                                 

Fonte: Acervo do MPPA                                                                               Fonte: Acervo do MPPA 

 

                         Sala da coordenação                                                                              Sala da coordenação 

                                                   

Fonte: Acervo do MPPA                                                                               Fonte: Acervo do MPPA 
 

 

                Sala da coordenação                                                                                        Sala da coordenação 

                                                     

Fonte: Acervo do MPPA                                                                               Fonte: Acervo do MPPA 
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                    Sala coordenação                                                                       Sala coordenação 

                                                     

Fonte: Acervo do MPPA                                                                               Fonte: Acervo do MPPA 
 

Sala  do  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimentos                                Sala do Serviço de Convivência e Fortaleci 

de Vínculos (crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)                                   mentos de Vínculos (crianças de 6 a 9 anos) 

                                     

Fonte: Acervo do MPPA                                                                               Fonte: Acervo do MPPA 
 

Cozinha                                                                                                             Copa 

                                                         
Fonte: Acervo do MPPA                                                                                Fonte: Acervo do MPPA 

Copa                                                                                               Serviço de Convivência e Fortalecimento 

dos Vínculos dos Idosos 

                                                                           
Fonte: Acervo do MPPA                                                                                Fonte: Acervo do MPPA 
 
Barracão de eventos comum a todos                                                              Sala do sistema de alimentação dos progra 

os serviços                                                                                                      mas 

                                                      
Fonte: Acervo do MPPA                                                                               Fonte: Acervo do MPPA 
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Sala do sistema de alimentação dos programas                                                Banheiro para portadores de deficiência 

                                                      
Fonte: Acervo do MPPA                                                                               Fonte: Acervo do MPPA 
 
 
           Área de circulação interna/jardim                                                                          Sala de fisioterapia 

                                                     
Fonte: Acervo do MPPA                                                                              Fonte: Acervo do MPPA 
 
 

Sala de fisioterapia                                                                        Sala do Serviço de Convivência e Fortaleci 

mento dos Vínculos (de 15 a 17 anos) 

                                                     
Fonte: Acervo do MPPA                                                                              Fonte: Acervo do MPPA 
 

 

Sala do Serviço de Convivência e Fortalecimento                                      Pátio interno que dá acesso ao Laboratório 

 de Informática 

dos Vínculos (de 15 a 17)                                                                                             

                                                      
Fonte: Acervo do MPPA                                                                                Fonte: Acervo do MPPA 
 

4.1.1 Estrutura física 
No momento da pesquisa o imóvel em que o serviço funcionava atendia às exigências quanto 

aos espaços mínimos exigidos, entretanto, apresentava inadequação quanto às salas utilizadas para 
atendimento individualizado, copa/cozinha, almoxarifado, visto que este espaço funcionava em local 
improvisado, a sala para atendimento individualizado não foi projetada para permitir iluminação e 
ventilação naturais, foi identificada, também, inadequação quanto ao tamanho. 
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O prédio onde se encontrava instalado o equipamento não atendia às determinações 
contidas no Decreto n. 5.296/04 e a norma ABNT NBR 9050:2004, no que diz respeito a permitir a 
acessibilidade. 

 
4.1.2 Equipamentos e materiais 

Quanto aos recursos materiais necessários para o desenvolvimento das atividades, durante 
a visita constatou-se que o centro não dispunha de linha telefônica, possuía quatro computadores 
cuja funcionalidade encontra-se comprometida devido à versão obsoleta destes. Contava com apenas 
um aparelho de televisão para o atendimento das demandas existentes. 

À época foi identificada a inadequação e/ou inexistência de material de expediente 
necessário para o desenvolvimento das atividades. 

O serviço dispunha, mas em quantidade insuficiente para a realização das atividades, dos 
seguintes recursos/materiais: recursos pedagógicos, material socioeducativo, culturais e esportivos, 
precisando, dentre outros, de jogos educativos, livros infantis, jogos de coordenação motora para 
atender aos portadores de necessidades especiais, instrumentos musicais, cadernos, caneta, lápis, 
EVA, caderno de desenho, tinta guache, tecidos, tinta para tecido. 

O CRAS também não tinha à sua disposição transporte próprio, utilizando o carro da 
Secretaria Municipal de Assistência que é utilizado por vários outros equipamentos e que nem 
sempre se encontra em condições de realizar as atividades. Vale ressaltar que a disponibilização do 
veículo estava condicionada ao dia de realização das visitas devendo, também, enfatizar que em 
vários momentos o automóvel ficou parado em decorrência de problemas mecânicos apresentados 
ou pela necessidade de realização de manutenção. 

 
4.1.3 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 

O equipamento, na época da realização da entrevista, funcionava com equipe mínima 
sugerida pelo MDS. Entretanto, boa parte dela trabalhava na condição de contratado, valendo 
destacar que as contratações, por aumentarem a rotatividade da equipe, servem de obstáculo para 
continuidade, eficácia e efetividade dos serviços e ações ofertados no CRAS, servindo, também, para 
obstaculizar o processo de formação permanente (MDS). 

Segundo depoimento do entrevistado foram três o total de cursos realizados até o momento 
da realização da entrevista: gestão de pessoal e ética do trabalho, ética no trabalho, etiqueta no 
trabalho. 

Não foi possível identificar a relação entre as capacitações realizadas e as exigências 
sinalizadas pela equipe técnica quanto às reais necessidades, considerando a dinâmica de 
funcionamento do equipamento. Segundo depoimento técnico, quanto à capacitação, a urgência seria 
de cursos na área pedagógica, voltados para o atendimento do CRAS. 
 
4.1.4 Caracterização dos serviços 

O técnico entrevistado não soube informar sobre os registros nos Conselhos Municipais de 
Direitos da Criança e do Adolescente e da Assistência Social, vistoria do corpo de bombeiros e da 
vigilância sanitária, além de declarar desconhecimento do quantitativo de famílias assistidas, 
declarando desconhecer qualquer informação do diagnóstico prévio cuja realização justificou a 
localização territorial do equipamento. 

O desconhecimento do entrevistado também impossibilitou verificar o atendimento da 
Resolução nº. 16/2010 do Conselho Nacional da Assistência Social (CNAS). 

Em que pese as fragilidades apresentadas pelo município, muitas delas decorrentes da 
ausência de integração entre as dinâmicas econômicas exógenas e a realidade local, conforme 
apresentando na síntese da formação histórica, segundo a opinião do entrevistado, os programas 
existentes no município voltados para o atendimento de situações de violação de direitos de crianças 
e adolescentes, tanto quanto aqueles criados para proporcionar o acesso a direitos básicos, não são 
suficientes para o atendimento das demandas existentes. 

 
4.1.5 Dificuldades encontradas 

O fato de o carro utilizado pelo equipamento não ser próprio e ser compartilhado com outros 
equipamentos da rede, a falta de uma linha telefônica, mesmo considerando que os quatro 
computadores existentes na época estarem conectados à internet, acaba prejudicando a comunicação 
com a rede. 

À época do levantamento as áreas rurais e ribeirinhas estavam descobertas em virtude da 
ausência de transporte adequado. 
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4.2 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS II) Liberdade 
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS II) Liberdade está localizado à Trav. 

Trans Galego, 5º à Trav, 480, bairro Liberdade. Por ocasião da visita a pessoa entrevistada não soube 
informar acerca do CNPJ, dos registros no Conselho de Direitos e no Conselho de Assistência. O Início 
das atividades se deu em 30/06/2010. É considerado um CRAS urbano, funcionando em imóvel 
alugado, com capacidade de atendimento de 5.000 famílias, sua área de abrangência engloba a 
transamazônica até o quilômetro 06. 

Quando questionado acerca do quantitativo de atendimento efetivamente realizado, o 
entrevistado disse desconhecer tal informação, acrescentando que não teve acesso ao diagnóstico 
Sócio Territorial que, elaborado pela Secretaria de Assistência, objetivou justificar, tecnicamente, a 
instalação do equipamento, assim como o aparelhamento necessário para que este possa cumprir os 
objetivos mínimos de atendimento, por território. 

Durante a pesquisa também não foram apresentadas vistorias do Corpo de Bombeiros e da 
Vigilância Sanitária. 

 
4.2. 1 Ambiente físico 

À época da pesquisa do Centro funcionava em prédio alugado e atendia às exigências quanto 
aos espaços mínimos necessários para funcionamento do serviço, entretanto, estes não estão em 
conformidade com o Decreto n. 5.296/04 e a norma ABNT NBR 9050:2004, no que diz respeito a 
permitir a acessibilidade. Foi observado, ainda, inadequação dos espaços com relação ao tamanho, 
iluminação e climatização. 

 
4.2.2 Recursos materiais e socioeducativos 

Quanto aos materiais necessários para o desenvolvimento das atividades, por ocasião da 
visita, o CRAS não apresentava mobiliário adequado e em quantidade suficiente, faltando cadeiras e 
carteiras, armários para arquivar documentação, mesas, entre outros, também não dispunha de linha 
telefônica e acesso à internet. 

O Centro também não dispunha, à época, de transporte próprio, utilizando o carro da 
Secretaria Municipal de Assistência, que nem sempre se encontrava em condições de realizar as 
atividades. Assim, a disponibilização do carro estava condicionada ao dia de realização das visitas 
devendo, também, destacar que em vários momentos o carro encontrou-se parado em decorrência 
de problemas mecânicos apresentados ou pela necessidade de realização de manutenção. 

Constatou-se no momento da coleta de dados que o serviço não dispunha de materiais 
socioeducativos em quantidade, condições e qualidade suficientes para a realização das atividades, a 
exemplo de jogos educativos, livros infantis, jogos de coordenação motora para tender os portadores 
de necessidades especiais, instrumentos musicais, etc. Foi ainda identificada a inadequação e/ou 
inexistência de material de expediente necessário para o desenvolvimento das atividades. 
 
4.2.3 Gestão de pessoas, seleção e capacitação profissional 

Quanto ao corpo de pessoal, o entrevistado não soube precisar o quantifico de técnicos que 
trabalhavam no equipamento, na época de realização da entrevista, ficando de encaminhar relação 
com nome, função e tipo de contrato, sendo que, até o momento de retorno para Belém, a relação não 
tinha sido encaminhada. 

Ainda com relação à equipe técnica, o entrevistado não soube elencar os quesitos utilizados 
para o ingresso dos profissionais no serviço, limitando-se a informar que, com relação ao seu caso, a 
forma de ingresso foi através da contratação. 

Não foi possível identificar a relação entre a capacitação realizada e as exigências sinalizadas 
pela equipe técnica quanto às reais necessidades, considerando a dinâmica de funcionamento do 
equipamento, visto que, segundo o depoimento do entrevistado, até o momento da pesquisa havia 
sido ofertado apenas um curso de capacitação em “relações humanas”. Foi apontada como 
necessidade técnica de cursos a abordagem “sobre atendimento, como funciona a assistência, 
tipificação, desenvolvimento do CRAS, unificação dos serviços...” entre outros. 

 
4.2.4 Dificuldades encontradas 

Como dificuldades, foram apontadas a ausência de instrumentos necessários para a 
comunicação que vinha contribuindo para inviabilizar a interlocução com a rede30. Por outro lado, 
quando ocorre a interlocução com os demais equipamentos, a negação do atendimento é outro 
evento obstaculizador do processo de intercomunicação. 

                                                           
30 Principalmente internet e linha telefônica. 



34 

 

 
 

Em que pese as fragilidades apresentadas pelo município, muitas delas decorrentes da 
ausência de integração entre as dinâmicas econômicas exógenas e a realidade local, segundo a 
“opinião” do entrevistado, os programas existentes no município voltados para o atendimento de 
situações de violação de direitos de crianças e adolescentes, tanto quanto aqueles criados para 
proporcionar o acesso a direitos básicos, não eram suficientes para o atendimento das demandas 
existentes. 

Além disso, as áreas rurais e ribeirinhas estavam descobertas em virtude da ausência de 
transporte adequado. 

 
 

                   Placa de identificação                                                                                            Recepção 

                                           

Fonte: Acervo do MPPA                                                                             Fonte: Acervo do MPPA 
 

 

                           Recepção                                                                                               Sala do Serviço Social  

                                           

Fonte: Acervo do MPPA                                                                             Fonte: Acervo do MPPA 
 

 

               Sala do apoio administrativo                                                                           Barracão de eventos 

                                           
Fonte: Acervo do MPPA                                                                             Fonte: Acervo do MPPA 
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                    Barracão de eventos                                                                                             Projovem 

                                           

Fonte: Acervo do MPPA                                                                             Fonte: Acervo do MPPA 

 

 
                         Cozinha                                                                                                             Cozinha 

                                                        

Fonte: Acervo do MPPA                                                                             Fonte: Acervo do MPPA 

 
 
4.3 O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Flor do Sol 
 
4.3.1 Identificação 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Flor do Sol está 
localizado à Av. Malfredo Barata, n. 484. Boa Esperança. À época do levantamento o dirigente era o 
senhor Raimundo Cruz. É considerado um CREAS Municipal e urbano: abrange todo o município. Foi 
implantado em 08 de agosto de 2008. Funciona em turno de oito horas, no horário das 8h às 18h, 
durante cinco dias da semana, de segunda a sexta feira. O equipamento funcionava em prédio 
alugado. 

Por ocasião da pesquisa o Centro não possuía registro no Conselho Municipal da Criança e 
do Adolescente, nem registro no Conselho Municipal da Assistência Social, tampouco laudo do corpo 
de bombeiros e o responsável pelas informações não soube dizer se possuía CNPJ. 

 
4.3.2 Estrutura física 

À época da coleta de dados o CREAS funcionava em prédio alugado, sem condições de 
acessibilidade para pessoas com deficiência. 

O imóvel não possuía, no momento da visita, sala reservada para realização das reuniões, 
sendo utilizada a mesma onde ocorriam os atendimentos em grupo. Não existia espaço reservado 
para o atendimento e recepção ao público. No local utilizado para o atendimento familiar e em grupo 
não havia móveis suficientes e adequados às atividades realizadas. 

A climatização encontrava-se restrita às salas dos técnicos, e no período de calor a utilização 
das demais áreas tornava-se inviável. Assim, a realização das atividades administrativas, de 
planejamento e reuniões da equipe eram realizadas nas salas dos técnicos. 

 
4.3.3 Equipamentos e materiais 

O Centro, na ocasião da pesquisa, apresentava sérios problemas com relação a seu 
aparelhamento, gerando graves obstáculos para seu funcionamento. Dentre os problemas 
apresentados à época do levantamento, os mais preocupantes, considerando, inclusive, as 
características geográficas e as formas de usos e ocupação do território, eram: 

- Ausência de telefone fixo e de telefone celular; 
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- Não dispunha de veículo próprio, utilizando carro particular31. A prefeitura disponibilizava 
somente o combustível. O entrevistado esclareceu que o carro particular utilizado não era apropriado 
para a realização de atividades nas áreas não pavimentadas, principalmente durante o período 
chuvoso; 

- Apesar de o serviço também abranger o atendimento às comunidades ribeirinhas, a 
exemplo daquelas localizadas em Miritituba, Barreiras, Pedra Branca, Paraná Mirim, entre outras, o 
fato de não possuir, à época, transporte marítimo acabava impossibilitando esse atendimento; 

A falta ou limitação de recursos pedagógicos é mais um fator que dificultava o 
desenvolvimento das atividades, destacando-se que: 

- Os materiais pedagógicos utilizados no equipamento limitavam-se à utilização de panfletos, 
não dispondo de materiais culturais e esportivos, a exemplo de quebra cabeça, jogos de matemática, 
livros infantis, brinquedos de montar, DVDs, jogos de coordenação motora para tender os portadores 
de necessidades especiais, instrumentos musicais, etc.; 

- O CREAS contava com dois computadores, sendo que apenas um encontrava-se conectado 
à internet. Ele não dispunha de fax, nem de aparelho de som, data show, acervo bibliográfico. 

 
4.3.4 Equipe de trabalho 

Durante a visita constatou-se que o quantitativo de pessoal é mais um fator que concorre 
para a ineficiência dos serviços prestados pelo equipamento. O CREAS dispunha de um pedagogo, um 
assistente social, um psicólogo e três orientadores sociais, sendo que, apenas o pedagogo era servidor 
efetivo da prefeitura, valendo destacar que, apesar de limitada, parte da equipe ainda prestava 
serviços no Conselho Municipal de Direitos de Criança e Adolescente e no Conselho Tutelar. Deve-se 
destacar que o equipamento não dispunha de advogado32. 

Somado ao quantitativo, outro fator que dificulta o funcionamento com eficácia do serviço 
referia-se ao vínculo funcional mantido pela maioria dos técnicos que compunham a equipe, visto 
tratar-se de contratos temporários, em que pese o fato da NOB-RH/SUAS ORIENTAR QUE A EQUIPE 
DEVE SER COMPOSTA POR SERVIDORES EFETIVOS, o que acaba inviabilizando a implementação 
efetiva de uma política de capacitação33 ressaltando-se que: 

 
... A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS - NOB-RH/SUAS 
prevê que os profissionais que atuam nos Creas recebam, de forma sistemática e 
continuada, capacitação “...com a finalidade de produzir e difundir conhecimentos 
que devem ser direcionados ao desenvolvimento de habilidades e capacidades 
técnicas e gerenciais, ao efetivo exercício do controle social e ao empoderamento 
dos usuários para o aprimoramento da política pública... (Protocolo de gestão do 
CREAS: referenciais teóricos e operacionais: 2011) 

 
4.3.5 Caracterização dos serviços ofertados 

No que diz respeito ao atendimento ao serviço de proteção social ao adolescente em 
cumprimento de medidas socioeducativa de liberdade assistida (LA) e de prestação de serviços à 
comunidade (PSC), constatou-se, à época, que o serviço não apresentava equipe técnica exclusiva 
deste serviço, nem com preparação específica para sua realização. 

                                                           
31 Segundo informações repassadas pelo entrevistado, o carro particular utilizado era de quem pudesse, no momento 

da necessidade, disponibilizar, mesmo que o carro fosse emprestado de terceiros, ou seja, de pessoas conhecidas dos 

técnicos que trabalhavam, na época de realização do levantamento, no equipamento. 
32 “(...) O atendimento realizado pelo PAEFI junto às famílias pode indicar a demanda de orientação jurídico-social, 

executada por um profissional com formação na área de Direito. Este profissional faz parte da equipe interdisciplinar 

do CREAS. Prioritariamente, a orientação jurídico-social tem a função de acolher através de escuta qualificada, 

atendendo àqueles indivíduos que de acordo com o plano de intervenção apresentam demanda para este serviço, visando 

romper o ciclo da violência e receber orientações e encaminhamentos acerca de seus direitos. 

De acordo com análise do caso, a família receberá as orientações e, se houver necessidade, poderá ser encaminhada 

para atuação da Defensoria Pública Estadual, visando à proposição de ação judicial. É por meio da Defensoria Pública 

que será possível o fortalecimento do direito de defesa e do acesso à justiça em favor da infância, da juventude, ou do 

indivíduo em situação de violação de direitos. Ratificando, o direito de peticionar mediante a defesa (atuação técnico-

judicial), e a possível responsabilização (ação judicial) são de competência da Defensoria Pública Estadual e/ou 

escritórios modelos. Desta forma os diversos atores e serviços, que integram o sistema de garantia de direitos, formam 

uma rede interrelacionada de ações para a proteção dos indivíduos e famílias. Assim, a orientação jurídico-social tem 

como função atender famílias e indivíduos com direitos violados e de acordo com avaliação do caso, proceder às 

orientações e encaminhamentos necessários, visando à proteção e promoção do indivíduo ...” (Protocolo de Gestão do 

CREAS: referenciais teóricos e operacionais - 2011). 
33 Em que pese o fato de que, segundo respostas dadas ao questionário, não foi possível a identificação de uma política 

sistemática de capacitação. A maioria das capacitações apresentadas ocorrendo mais por iniciativa individual. 
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Ademais, pela falta de locais para realização da prestação de serviço à comunidade, os 

adolescentes acabavam prestando serviço no próprio CREAS ou em algumas escolas, contrariando o 
que preconiza a Lei N. 12.594/2012, em seu art. 1434. 

O entrevistado não soube especificar o quantitativo de adolescente que, no momento de 
realização da entrevista, estariam em cumprimento de medida de LA e PSC. 

 
4.4 O Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes 
 
4.4.1 Caracterização do serviço 

O Acolhimento Institucional (AI) é definido como atendimento a crianças e adolescentes que 
tiveram seus direitos violados e que necessitam ser afastados, temporariamente, da convivência 
familiar. O AI é uma medida excepcional e provisória, e só deve ser utilizada como forma de transição, 
uma vez que visa à reintegração familiar. 

Um conjunto de legislações e diretrizes técnicas foram construídos nas últimas décadas com 
o intuito de regulamentar e qualificar o trabalho realizado pelos serviços de AI. Importante destacar 
que estas normas avançam no sentido de romper com a cultura da institucionalização de crianças e 
adolescentes e fortalecer o paradigma da proteção integral. 

O espaço de AI tem nas mãos o grande desafio de oferecer um espaço para o 
desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes, além de participar como integrante da rede de 
apoio afetivo e social. Deve, portanto, apresentar uma adequação das práticas institucionais às 
legislações e parâmetros técnicos vigentes, a necessidade de empreender respostas institucionais 
que atendam as demandas dos acolhidos e o permanente trabalho articulado e intersetorial com a 
rede de proteção social. 

Há também que se considerar que a rotina complexa, além da mudança do perfil dos 
abrigados, onde problemas de saúde mental e drogadição estão cada vez mais presentes, exigem 
respostas institucionais multifacetadas e dinâmicas, além de uma intensa articulação com o poder 
público, especialmente com o poder judiciário e integração com políticas públicas variadas. 

Objetivamente, o espaço de AI tem como propósito de trabalho propiciar às crianças e 
adolescentes ser prioritariamente reintegradas às suas famílias de origem; ou como em muitos casos, 
ser reinseridas socialmente por meio da adoção ou quando atingirem a maioridade aos 18 anos. 

 
4.4.2 Identificação 

O Instituto de Acolhimento Provisório está localizada à Av. Manfredo, 1496. O início das 
atividades data de 17/04/2007. À época do levantamento tinha como celular o número (93) 
91990932. O equipamento funcionava em imóvel alugado, sem identificação externa, situado em área 
residencial de fácil acesso e com suporte de serviços nas áreas da saúde, defesa de direitos e 
educação. 

Até o momento da pesquisa não havia sido realizada vistoria do corpo de bombeiros, 
tampouco possuía registros no Conselho Municipal de Assistência Social e no Conselho Municipal de 
Direitos de Crianças e Adolescente. 

 
4.4.3 População atendida 

A casa atende crianças e adolescentes cujas famílias residam em outros municípios e estados, 
a exemplo de Aveiro, Trairão, Belém e Mato Grosso, não tendo sido especificado pelo entrevistado a 
capacidade de atendimento. 

De acordo com informação do entrevistado, a casa foi alugada pensando numa capacidade 
máxima de atendimento de 20 pessoas, entre crianças e adolescentes. Entretanto, no momento de 
realização da visita técnica, ela estava funcionando com atendimento maior que a sua capacidade 
máxima, ou seja, com 26 atendidos, nas faixas etárias de 0 a 17 anos.  

Destaque-se que na ocasião da pesquisa estava acolhido um adolescente de 17 anos por 
solicitação da juíza local (que solicitou a medida de proteção por uma noite, mas foi relatado que o 
adolescente já se encontrava há mais de trinta dias no acolhimento). Os técnicos que atuam no abrigo 
não foram informados quanto aos motivos que geraram a solicitação. 
 
 

                                                           
34 Afirma que cabe a direção do programa (ao CREAS) “... selecionar e credenciar entidades assistenciais, hospitais, 

escolas ou outros estabelecimentos congêneres, bem como os programas comunitários ou governamentais, de acordo 

com o perfil do socioeducando e o ambiente no qual a medida será cumprida...” 
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4.4.4 Estrutura física 
À época da coleta de dados as instalações físicas não ofereciam condições de acessibilidade 

para pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida, mesmo considerando que a unidade 
atendeu/atende criança com deficiência sensorial (visão). O imóvel possuía três quartos, sendo um 
para meninas, um para meninos e um berçário para os menores. Havia também dois banheiros, um 
deles no quarto do berçário, não tendo sido especificado se existiam banheiros para meninas e 
meninos. No momento da entrevista o espaço não possuía telefone fixo. 
 

4.4.5 Projeto político pedagógico 
Segundo a entrevistada, não há realização de estratégias fundamentais para a realização da 

abordagem familiar em razão das limitações do espaço (falta de materiais, equipamentos e equipe 
técnica), circunstância que impediria a operacionalização do resgate dos laços familiares, tais como: 
- utilização de serviços de identificação/localização de famílias de origem (nuclear ou extensa); - 
oferta de auxílios transportes para a visitação das famílias; - promoção de passeios das crianças e 
adolescentes com suas famílias; - permissão da livre visitação da família (as visitas estão 
condicionadas a dois dias na semana em horário determinado); - Incentivo à participação gradativa 
dos familiares no acompanhamento da saúde e vida escolar das crianças/adolescentes; - 
Encaminhamento para programas de auxílio e proteção à família; - Encaminhamento para programas 
de qualificação profissional. 

Os serviços que mais são acessados são os de saúde e educação, sendo que, quanto à 
comunicação com a Secretaria Municipal de Assistência (considerando o período de realização da 
visita técnica) encontrava-se parcialmente comprometido pelo fato de a Secretária, na época, se 
recusar a receber os gestores dos equipamentos. 
 

4.4.6 Equipe de trabalho e processo de educação permanente 
Na época do levantamento a unidade contava em seu quadro de pessoal com uma psicóloga, 

uma assistente social e uma gestora, sendo que não foi especificado o quantitativo de cuidadores de 
bebês.  

Considerando que a unidade atende situações complexas de violação de direitos, tais como 
as relacionadas a abuso e exploração sexual intrafamiliar em regiões de garimpo, abandono e 
“desintegração” de laços familiares, observou-se na ocasião da entrevista que não havia critérios, tais 
como acúmulo de experiência associada à capacitação técnica, para contratação de profissional, 
tendo sido identificado, no momento de realização da visita técnica, a contratação de profissional 
sem experiência prévia e com pouco tempo de formação superior na área de atuação no abrigo. De 
acordo com relatos dos entrevistados não é feita capacitação específica inicial para os técnicos recém 
contratados. 
 

4.4.7 Trabalho com as famílias 
A abordagem familiar é dificultada pela ausência de recursos, a exemplo de telefone fixo. As 

ligações, quando ocorrem, são realizadas de telefones particulares, estando sempre condicionadas à 
disponibilidade de crédito pessoal. Constatou-se também que o fato de a equipe técnica estar 
incompleta é outro fator que dificulta o trabalho com as famílias e resgate de vínculos. 
 

4.4.8 Desligamento 
Por ocasião da coleta de dados não existia atenção específica para o adolescente que estava 

em fase de desligamento por maioridade, mesmo quando este possuía irmãos mais novos no abrigo. 
Da mesma forma não existia programa de apoio e acompanhamento dos egressos. 
 

4.4.9 Outras observações 
Não existem outras fontes de financiamento. Todos os recursos vêm pela Secretaria de 

Assistência com a qual o equipamento (considerando o momento de realização da visita técnica) 
encontra dificuldades na relação. 
 

5 O SISTEMA ÚNICO DA SAÚDE (SUS) E A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL PARA A 
INFÂNCIA E A JUVENTUDE 
 

5.1 O Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II) 
 

5.1.1 Identificação 
O Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II) está localizado à 6ª rua, s/n. Jardim das Araras. 

O início de suas atividades data de 11/06/2012. 



39 

 

 
 

A capacidade de atendimento e quantidade de usuários atendidos não foram especificados 
pelo entrevistado. 

O Centro funciona de segunda a sexta, das 8h às 14h, funcionando em imóvel alugado. 
 

5.1.2 Estrutura física, equipe de trabalho e funcionamento da Unidade 
Por ocasião da pesquisa as salas ou espaços do imóvel em que o Centro funcionava não 

apresentavam adaptação para permitir a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida. 

O prédio dispunha de sala reservada para a realização dos serviços administrativos, local 
reservado para o atendimento e recepção ao público, sala reservada para o atendimento dos casos, 
ambiente utilizado pela coordenação, um banheiro, cujo uso é compartilhado pelos usuários e 
funcionários. 

O equipamento não dispunha de veículo próprio, não existia estatística de atendimento às 
comunidades ribeirinhas e rurais. 

Quanto à equipe técnica, na época da visita, ela era composta: - de um clínico geral que 
realizava atendimento uma vez por mês; - um farmacêutico concursado; - dois enfermeiros 
contratados; - um assistente social contratado; - um psicólogo contratado; - um terapeuta 
ocupacional contratado; - dois técnicos em enfermagem contratados; - um auxiliar de administração 
contratado. 
 

5.1.3 Projeto terapêutico 
Durante a entrevista foi informado que não existia controle social dos serviços prestados e o 

projeto terapêutico não era discutido com o usuário. 
 

5.1.4 Apoio matricial 
À época da coleta de dados foi relatado que não existia equipe de matriciamento. Os contatos 

com as unidades e hospitais era realizado por telefone. 
 

5.1.5 Trabalho em rede 
O CAPS realizava também, na época da entrevista, articulação com CREAS, CRAS, Secretaria 

de Habitação e escolas, sempre através de contatos telefônicos. 
 

5.1.6 Organização do cuidado ao paciente: integração, intersetorialidade e coordenação do cuidado 
Na ocasião da coleta de dados o serviço não dispunha de sistema de internação. Estando o 

usuário em crise, este era encaminhado para o hospital municipal que, por sua vez, não tinha 
enfermaria psiquiátrica. O acompanhamento dos casos de internação era feito através de prontuário 
e contato com o médico que estaria realizando o atendimento no outro hospital. 

O CAPS realizava todos os serviços relativos ao atendimento de crianças e adolescentes com 
uso, abuso, dependência de álcool e/ou outras drogas. Não existia atendimento prioritário. 

Quanto à organização e cuidado com o paciente, o CAPS não realizava, à época: - seguimento 
ambulatorial psiquiátrico; - monitoramento do seguimento ambulatorial clínico; - retaguarda formal 
para internação psiquiátrica; - quanto à internação clínica, só realizava atendimento de emergência; 
- integração com outros recursos comunitários (associações, comércio local, cursos, SESI, SENAI); - 
articulação com o Poder Judiciário e MPE. 

Quanto à integralidade do cuidado, a entrevistada relatou que o Centro: - não utilizava 
protocolos objetivando a integralidade do cuidado; - não existia treinamento para contenção física. 
 

5.1.7 Intervenção psicofarmacológica 
Em relação à intervenção psicofarmacológica, o serviço não realizava controle laboratorial 

específico dos pacientes em uso de psicofármacos, até a data da pesquisa. 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Mônica Rei Moreira Freire 

Promotora de Justiça 
Coordenadora do Centro de  

Apoio Operacional da Infância e Juventude 
Brenda Corrêa Lima Ayan  

Promotora de Justiça 
Promotora de Justiça Auxiliar do 

Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude 
 

A Constituição Federal (CF) de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
pautados na concepção de Estado Democrático de Direito, apontam para a responsabilidade do 
Estado na cobertura das necessidades sociais da população infanto-juvenil. 
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Nesses moldes, a proposta da rede de atendimento aos direitos da criança e do adolescente 
é orientada pelo princípio de assegurar, universalmente, a proteção aos direitos dessa faixa etária. 

Apesar dos descaminhos sofridos no processo de implementação do ECA, a ideia de proteção 
tem constituído uma meta a ser perseguida por todos aqueles que apostam nas premissas colocadas 
tanto pela CF quanto pelo ECA, isto na pressuposição de políticas sociais articuladas 
intersetorialmente para a consecução da proteção integral aos direitos da criança e do adolescente. 

É nesse contexto que surge o debate sobre a integralidade da atenção aos direitos da criança 
e do adolescente vinculados à organização e gestão do sistema das políticas para a infância e para a 
juventude, tanto sobre os diferentes serviços destinados a eles quanto às mais diversas políticas 
sociais para esse segmento populacional. 

Quando se discute a integralidade da atenção, a intersetorialidade desponta como o grande 
desafio para a eficácia e para a efetividade das ações da rede de atendimento aos direitos da criança 
e do adolescente, à medida que seus objetivos e metas são atingidos. 

O desafio é posto na medida em que a fragmentação e a desarticulação das ações públicas 
para a infância e para a juventude estão presentes, impossibilitando o atendimento das necessidades 
desse segmento em sua integralidade. Observa-se, então que a população infanto-juvenil é onerada 
pela desarticulação das políticas públicas para a infância. As demandas desse grupo são 
encaminhadas de setor em setor, sem que obtenham a satisfação integral de suas necessidades. 

A criança, o adolescente e sua família na busca de seus direitos têm de se submeter a um 
pluralismo de ações, tais como o preenchimento de um mesmo cadastro em inúmeras instituições, a 
realização das mesmas entrevistas em diversos órgãos sem que tenha a satisfação integral para suas 
demandas. Nesse sentido, é urgente superar a fragmentação das políticas públicas para a infância e 
para a juventude. 

O Levantamento realizado na rede de atendimento aos direitos da criança e do adolescente 
no município de Itaituba permitiu contribuir para a reflexão e o repensar da proteção integral aos 
direitos da criança e do adolescente no estado do Pará e as atribuições de cada um dos componentes 
Inter setoriais do sistema de garantias de direitos em relação a eles. 

No contexto das ações em rede, ele possibilitou identificar a noção de integralidade que 
incide diretamente sobre as políticas públicas, na seleção dos problemas prioritários, nos 
planejamentos racionalmente efetuados e na organização de serviços que permitam, numa rede de 
atenção psicossocial, tornar concretas as questões relativas à operacionalização da atenção às 
crianças e aos adolescentes como sujeitos de direito. 

A partir do Levantamento foi possível também depreender quatro eixos de problemas e 
dificuldades no município estudado, conforme exposto abaixo: 

1 A existência de conflito quanto aos papéis de cada ente no modelo de gestão compartilhada 
da rede de proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente; 

2 A fragilidade do suporte aos municípios, por parte dos governos federal e estadual, para a 
condução da política no nível local; 

3 A ausência de autonomia e subordinação dos municípios nas decisões sobre as linhas de 
ação da política de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente; 

4 A baixa participação da população na fiscalização das ações da rede de promoção e direito 
da criança e do adolescente. 

Outro aspecto observado se refere à lentidão no processo de municipalização dos serviços, 
especialmente no que concerne à transferência da responsabilidade do nível estadual para o 
municipal, além da falta de clareza sobre as respectivas competências, muito embora a 
municipalização do atendimento à criança e ao adolescente seja a primeira diretriz traçada pelo ECA, 
em seus artigos 1º e 88, inciso I, com vista à proteção integral. 

Com a municipalização das políticas e programas, permite-se que a criança, o adolescente e 
suas famílias sejam atendidos em seu próprio território, mantendo seus vínculos afetivos e culturais, 
em cumprimento ao disposto nos artigos 4º, caput, 19 e 100 do ECA, evitando que eles precisem se 
deslocar do município em busca de atendimento para suas necessidades. 

Outra tendência observada no Levantamento realizado é que os Conselhos Tutelares (CT) 
apresentam certas dificuldades para agir na defesa de direitos de crianças e adolescentes. Essa 
situação está relacionada, em grande medida, ao conjunto de condições simbólicas e materiais 
disponibilizados para a sua instalação e funcionamento, dentre elas: 

A precariedade da infraestrutura disponibilizada para o seu funcionamento. Estão incluídos 
neste conjunto quesitos como espaço físico e materiais de consumo inadequados ou insuficientes. 

No que concerne ao nível de legitimidade dos CT, destaca-se que há tanto o entendimento da 
legitimidade como prescritiva, ou seja, como conferida pela própria legislação, quanto a 
compreensão desta como resultante de um conjunto de fatores, entre eles o processo de escolha por 
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parte da comunidade. Nesse sentido, estão presentes fatores que conduzem ao debate da 
legitimidade e, por conseguinte, afetam o desempenho dos CT, tais como o desconhecimento da 
população e dos componentes da rede sobre o CT; a dificuldade para o exercício da prática colegiada 
exigida ao CT; a disputa político-partidária nos processos de escolha e a baixa participação social da 
população, a partidarização política no interior dos CT e as estratégias, muitas vezes articuladas por 
executivos municipais, para tornar o CT subordinado à prefeitura, esvaziando-o politicamente. 

Associados aos fatores elencados acima, está a vinculação administrativa ao Poder Executivo 
municipal. São relevantes as questões colocadas e que interrogam sobre quem o CT representa e 
quem lhe confere legitimidade. 

Ainda no tocante às dificuldades enfrentadas pelos CT para o exercício de suas atribuições, 
situa-se um terceiro conjunto de fatores, constituído pelas falhas na política de atendimento, que 
muitas vezes não oferece o serviço ou o faz de maneira precária. 

A análise dos resultados obtidos pelo Levantamento apontou fatores como a insuficiência da 
rede de políticas públicas para atender à demanda e garantir a proteção à infância, inclusive levando 
os agentes a executarem atribuições alheias às suas; dificuldades de diálogo entre a rede; falta de 
acompanhamento sistemático das situações de violência doméstica denunciadas, dos 
encaminhamentos realizados e da continuidade dos procedimentos; reincidência na prática da 
violação de direitos diante das condições precárias de vida das famílias, associada à ausência de 
proteção social por parte do estado; predomínio de relações burocráticas entre os diversos 
componentes do sistema, além da ausência de rede de proteção integral à criança e ao adolescente, 
caracterizada por instituições e programas funcionando desarticuladamente, lacuna que contribui 
para a não restituição do direito violado. 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), por exemplo, embora tenham sido um inequívoco 
avanço na humanização da assistência psiquiátrica, apresenta falhas estruturais (prédios mal 
adaptados para o serviço), capacidade técnica limitada pelo número insuficiente de profissionais e 
dificuldades de articulação com toda a rede de serviços do sistema de garantias. 

Na unidade visitada, à época, constatou-se a insuficiência de quadro de pessoal, falta de 
retaguarda para emergências e para leitos psiquiátricos, ausência de supervisão e capacitação. 
Segundo a legislação relativa ao CAPS, a equipe que foi apresentada atende aos quesitos mínimos 
exigidos. Todavia, cabe ponderar que a utilização de servidores temporários para ocupar funções 
permanentes prejudica a realização de capacitação, além de prejudicar o comprometimento técnico 
com a política de Estado, pelo comprometimento com a gestão que é responsável pela contratação. 

Além disso, o não registro do CAPS no Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará 
(CRM/PA), na condição de unidade de assistência em saúde que realiza procedimentos médicos, é 
outro fator que está em desacordo com a legislação em vigor. 

Por exigência legal, todos os serviços de saúde que prestam atendimento médico têm de 
possuir registro no CRM; sem esse cadastramento, os serviços escapam às fiscalizações do Conselho, 
que avaliam as condições de trabalho e de funcionamento dos centros de atenção. 

Entre as inúmeras funções atribuídas aos CAPS pela Portaria nº 336/2002-MS/GM, de 19 de 
fevereiro de 2002, o matriciamento das equipes de atenção básica constitui um dos pilares do 
modelo. Cabe aos CAPS orientar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) sobre como proceder para com 
os pacientes de atenção primária em saúde mental e seria de se esperar que eles fossem vinculados 
mais sistematicamente aos serviços de assistência à saúde da família. Essa função, de caráter 
integrador, inclui seminários e, até mesmo, supervisão dos casos. O CAPS não consegue dar cobertura 
técnica para a rede de saúde de sua área de abrangência, conforme previsto pela Portaria referida 
acima, assim como não possui formalmente instituída a supervisão clínico-institucional para sua 
equipe. 

Os CAPS também precisam manter diálogo com hospitais psiquiátricos e gerais para onde 
serão encaminhados pacientes que necessitam de internação. 

Em relação à Assistência Social no município de Itaituba, grande parte do vínculo trabalhista 
dos servidores do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) é precário. Urge, portanto, que o 
município desprecarize a relação trabalhista com os servidores da rede de assistência social. A meta 
a atingir, de acordo com o pacto de aprimoramento acordado com o Ministério do Desenvolvimento 
Social (MDS) é de 60% de trabalhadores do SUAS de nível superior e médio com vínculo de servidor 
estatutário ou empregado público. No que se refere ao coordenador, a Norma Operacional Básica de 
Recursos Humanos do Suas (NOB/RH/SUAS) determina que o cargo seja ocupado por servidor de 
vínculo efetivo. 

Ainda sobre a assistência, há necessidade de investimento da gestão na educação continuada, 
bem como no compartilhamento das informações, principalmente os dados constantes nos 
diagnósticos, entre a SEMAS e os CRAS e CREAS. 
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No que concerne à infraestrutura dos prédios, observou-se que há necessidade que o 
município depreenda esforços para melhoria da qualidade do serviço, já que eles não apresentavam 
boas condições de habitabilidade. Além disso, a carência de equipamentos, principalmente de 
veículo, é fator que dificulta demasiadamente as atividades inerentes aos CRAS e CREAS. 

No que diz respeito ao Acolhimento Institucional (AI), verifica-se que a ausência de registro 
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e no Conselho Municipal 
de Assistência Social (CMAS) sinalizam para o não atendimento da necessidade de discussão e 
participação de toda rede de atendimento à infância e juventude local, indicando a não integração 
com as demais políticas instituídas, em especial a preservação dos vínculos familiares. 

Além disso, a falta de estrutura física e de material, além da insuficiência de equipe de 
trabalhadores comprometer a abordagem familiar, prejudicando o primeiro princípio da lógica de 
funcionamento do acolhimento, ou seja, o da preservação dos vínculos familiares em face do caráter 
excepcional e provisório da medida. 

Outro fator que prejudica a abordagem familiar diz respeito à insuficiência do quadro de 
pessoal, apontada como um dos principais entraves para o funcionamento adequado do 
equipamento. A unidade funciona de forma dissociada de outras políticas necessárias para tornar o 
“acolhimento” algo excepcional e transitório, conforme preconiza o ECA. Pelas entrevistas realizadas, 
foi possível perceber que, para a maioria absoluta dos casos, o “acolhimento” torna-se algo somente 
reversível com a chegada da maioridade legal e o consequente desligamento, abrupto, do 
adolescente. 

A centralização das decisões referentes ao funcionamento de questões relativas ao cotidiano 
de funcionamento do abrigo nas mãos de diretoria pertencente à Secretaria de Assistência, por sua 
vez, acaba engessando decisões cotidianas, a exemplo do fornecimento de alimento, deixando o 
serviço descoberto no que diz respeito a seu funcionamento básico. 

No geral, a rede de atendimento à criança e ao adolescente no município de Itaituba trabalha 
com o modo formal de encaminhamentos, o que leva a uma fragmentação das respostas, produzindo 
a sensação de sobrecarga ou de insatisfação tanto para o cidadão, quanto para as equipes 
profissionais. Portanto, ainda que o plano de ação de cada equipe organize o trabalho para garantir 
os resultados esperados do serviço sob sua responsabilidade, conforme consta das diversas 
tipificações, há que se ter uma referência compartilhada, cujas balizas são a intersetorialidade dos 
serviços, a integralidade das ações, a matricialidade sociofamiliar e o território. 

Este Relatório consolida um esforço do Ministério Público do Estado do Pará para estruturar 
um sistema de monitoramento da rede de atendimento à criança e ao adolescente. Com sua 
publicação, propõe-se iniciar um amplo debate municipal em torno da questão da infância e da 
adolescência e, com isso, mobilizar a sociedade e o poder público em prol do enfrentamento à 
exclusão social desse segmento etário que ainda prevalece entre nós. 

E, por fim, como já dito anteriormente, deseja-se que as autoridades, os profissionais, bem 
como todos que atuam na área da infância e juventude de posse das informações constantes no 
Relatório assenhoreiem-se do seu conteúdo para intervir em prol da efetividade dos direitos da 
criança e do adolescente. Trata-se de fortalecer um processo que se espera, permita a todos se 
engajar. 
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