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Apresentação
O Brasil registra uma necessidade histórica de sistemas de dados e
informações que possam orientar o monitoramento com o enfoque nos
Direitos da criança e do adolescente. Neste sentido, o Fórum Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente (FNDCA), implementou o “Sistema
de Monitoramento de Direitos da Infância e Adolescência, baseado em
dados estatísticos”, pautado na experiência da Fundação Annie E. Casey
(AECF) consolidada no “Guia Metodológico para a Construção de um
Sistema de Indicadores sobre a Infância. O Projeto ganhou concretude
com o apoio de relevantes parceiros que acreditaram na sua importância
e necessidade. Para o desenvolvimento do projeto foi criado um Comitê
Gestor do Sistema de Monitoramento composto por Entidades que
representam o Secretariado do Fórum Nacional DCA e por organizações
apoiadoras e incentivadores do Sistema, a saber: Plan Brasil, Visão Mundial,
Conselho Federal de Psicologia – CFP, Central Única dos Trabalhadores
– CUT, Kindernothilfe – KNH Brasil, Instituto C&A e Rede Marista de
Solidariedade. O Instituto Marista de Assistência Social - IMAS assumiu
a responsabilidade pela realização da etapa I do Sistema que consiste
na elaboração do Relatório de Monitoramento de Dados da Infância e
Adolescência Brasileira - Cadê Brasil.
O referencial metodológico utilizado na execução do projeto está
orientado no sentido de realização de uma compilação de dados que
representem um panorama sobre a situação dos direitos da criança e do
adolescente no Brasil, a fim de possibilitar o acesso a informações dos
dados gerados por fontes oficiais, porém muitas vezes apresentados de
forma dispersa, em diferentes tipos e períodos, concernentes as diversas
áreas estreitamente relacionadas com a temática. Uma vez sistematizados
e a partir da seleção dos aspectos considerados relevantes e prioritários, é
possível realizar o monitoramento por meio de medições, caracterizações,
séries históricas e análise dos dados e informações presentes no relatório,
e inclusive fornecer subsídios a diagnósticos sobre as realidades em que
vivem estes sujeitos de direitos.
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O relatório contempla 59 indicadores distribuídos em nove
dimensões,inspiradas na convenção dos Direitos da ONU: Demografia,
Cidadania, Saúde, Educação, Habitação, Economia, Justiça, Participação e
Legislação,todos os dados oriundos de fontes oficiais.

Cadê Brasil, Demografia?
Em 2010, a população infanto-juvenil de 0 a 17 anos de idade no
Brasil representou 45.886.531(81,52%) pessoas em área urbana e
10.403.637(18,48%) pessoas em área rural. Na faixa etária entre 10 a 14 anos
obtivemos o maior percentual, sendo 30,47% do sexo feminino e 30,52%
do sexo masculino e no que tange o menor percentual contemplamos a
faixa etária de 15 a 17 com 18,54% do sexo feminino e 18,27% do sexo
masculino. Os dados revelam ainda que em 2010 o Brasil registrou 347.229
crianças e adolescentes indígenas. Deste total, destacamos o Estado do
Amazonas com o maior percentual de população indígena, 24,39% que
representa numericamente 84.698 habitantes nativos.
Em relação a Raça e Cor das crianças e adolescentes de 0 a 17 anos,
segundo dados de 2010, se declararam pardos 48,14% (27.101.351),
brancos 44,15%(24.851.242), pretos 6,15% ( 3.462.884) e índios 0,61%
(347.229). O Estado da Bahia se destacou com a maior população preta:
18,11%, ou seja, 627.200 crianças e adolescentes afrodescendentes.
As Taxas de Natalidade (por 1.000 habitantes) entre 2007 e 2009 revelam
que houve uma Diferença Percentual de (-1,51%) de 16,56% em 2007 para
15,05% em 2009. As maiores quedas ocorreram em Alagoas (-6,66%),
Roraima (-6,52%) e Amapá (-5,86%). Os estados do Acre (24,44), Roraima
(22,95) e Amapá (22,82) apresentaram as maiores taxa, enquanto Minas
Gerais (12,61) e Rio Grande do Sul (12,25) destacam com as menores taxas.
Mesmo apresentando quedas nas taxas de 2007 para 2009, os Estados
Amapá e Roraima ainda estão entre os que apresentam a maior taxa de
natalidade entre sua população.
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Cadê Brasil, Cidadania?
Destacamos o percentual de menores de 1 ano de idade sem registro no
Brasil. O dado passou de 3,10% (160.262) em 2008 para 6,17% (167.532)
em 2010. Os Estados de Roraima (15,54%), Amazonas (12,77%) e Acre
(9,5%) sem registro.
Apontamos também que 15.511.965 (39,21%) crianças e adolescentes
de 6 a 17 anos foram beneficiados por programas de transferência de
renda acompanhados pela educação em 2010. Destacamos as maiores
porcentagens nos Estados: Bahia 57,49% (1.794.144), São Paulo 20,22%
(1.538.935) e Minas Gerais 20,22% (1.442.507).

Cadê Brasil, Saúde?
Entre os anos de 2008/2012, a taxa de mortalidade infantil (por 1.000
nascidos vivos) – caiu nos Estados de Amapá (-5,49%), Roraima (-3,74%)
e Sergipe (-2,75%). Em contrapartida, as localidades de Rondônia (1,93%),
Distrito Federal (0,85%) e Tocantins (0,82%) apresentaram índices mais
elevados de mortalidade infantil.
Já a taxa percentual de cobertura de vacinação da população menor de
1 ano de idade, sem imunológico de sarampo, em 2010 foi de 93,79%, o
que significa uma diferença de 12,33% em relação a 2009, quando a taxa
foi de 81,46%. Os Estados do Paraná (16,60%), Santa Catarina (15,69%)
e Minas Gerais (15,19%) apresentaram a maiores diferenças percentuais
na cobertura da taxa de vacinação, enquanto que o Distrito Federal foi a
única Unidade da Federação que apresentou redução (-3,89%) nesta taxa
de cobertura, passando de 83,80% para 79,91%.
Na distribuição percentual de mortes de causas externas por homicídios no
Brasil, entre os anos de 2008/2009, apresentamos a seguinte classificação
por faixa etária e estado:
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De 5 a 14 anos
• 713 casos em 2008
• 707 casos em 2009
• Acre (-8,12%)
• Piauí (-5,44%)
• São Paulo (-3,88%)
• Roraima (33,96%)
• Amapá (26,72%)
• Tocantins (22,05%)
De 15 a 17 anos
• 3.377 casos em 2008
• 3.590 casos em 2009
• Roraima (22,17%)
• Piauí (13,87%)
• Amazonas (11,07%)
• Tocantins (-15,87%)
• Distrito Federal (-5,90%)
• Acre (-5,57%)

Gravidez na Adolescência
Houve ainda uma diminuição na distribuição percentual de mães
adolescentes. Na faixa etária entre 12 a 14 anos tínhamos, em 2008,
registro de 28.293 casos já em 2009 um registro de queda para 27.643
casos. Na avaliação da população infanto-juvenil de 15 a 17 anos, 2008
apresentou 260.446 casos e em 2009 esse número caiu para 257.534.

Cadê Brasil, Educação?
Em 2010, a população de 0 a 3 anos no Brasil era de 10.925.893 crianças.
Deste universo, 880.368 crianças foram matriculadas em creche o que
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corresponde a um percentual de 8,06%. Em relação à faixa etária entre a
população de 4 a 6 anos, apresentamos um total de 8.696.672 crianças.
Deste número, há registros de 3.505.233 que foram matriculadas em préescola, ou seja, 40,31%.
Escola em Área Urbana
• Tivemos um total de 80.873 escolas na área urbana. Entre elas,
apontamos que 2.142 (2,65%) não possuem banheiro dentro do
prédio escolar.
Escolas em Área Rural
• Apresentamos quantitativamente 79.087 escolas na área rural em
todo o Brasil. Em 27.685 (35,01%) desses espaços não há banheiro
dentro do prédio escolar.
Acesso para as pessoas com Deficiência
Destacamos que no ano de 2010, do total de 160.297 escolas públicas, em
146.669 não possuem acesso para pessoas com deficiência ou banheiro
adaptado, (91,69%).
E das 3.197 escolas exclusivas de Educação Especial, 1.963 não possuem
sala de recursos.
Veja também:
O número de alunos ingressantes no 1º. Ano do Ensino Médio com idade
irregular apresentou aumentou entre os anos 2008/2010.
2008 –> 1.259.483 (55,66%) 		
2010 –> 1.309.019 (57,43%)
Na taxa bruta de transição do Ensino Fundamental ao Ensino Médio entre
De 6 a 10 anos
1.516 matrículas
• 1.085 de 1ª. a 4ª. série
• 346 de 5ª. a 8ª. série
• 85 Ensino Médio

De 11 a 14 anos
40.579 matrículas
• 10.351 de 1ª. a 4ª. série
• 29.186 de 5ª. a 8ª. série
• 1.042 Ensino Médio

De 11 a 14 anos
40.579 matrículas
• 10.351 de 1ª. a 4ª. série
• 29.186 de 5ª. a 8ª. série
• 1.042 Ensino Médio
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os anos de 2008/2010, o Brasil passou de 68,05% para 68,69%.
O número de matrículas públicas na Educação de Jovens e Adultos (EJA)
em 2010 revela os seguintes dados:
Tivemos ainda no Brasil o registro que 37.504.000 crianças e adolescentes
de 5 a 17 anos que foram alfabetizados em 2009 (86,36%). Desse universo,
os Estados que apresentaram os maiores percentuais de alfabetização
foram: Santa Catarina, 90,45% (1.165.000) e Paraná 90,36% (2.138.000).
Em contrapartida, as unidades da federação com menores índices foram:
Pará com 77,99% (1.612.000) e Piauí com índice percentual de 78,41%
(643.000).

Cadê Brasil, Habitação?
Em 2009, as condições estruturais de residência da população de 0 a 17
anos apresentou os seguintes dados:
Urbana
•
1.919.789 sem água encanada;
•
17.552.206 não possuem rede de esgoto;
•
81.494 não possuem energia elétrica;
•
658.517 vivem em residência com construção precária.
Rural
•
•
•
•

4.054.364 sem água encanada;
7.497.806 não possui rede de esgoto;
837.638 não possuem energia elétrica;
938.161 vivem em residência com construção precária.
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Cadê Brasil, Economia?
A distribuição percentual e número de famílias com filhos Entre 0 e 17 anos
de Idade com Renda Mensal de Até Dois Salários Mínimos – 2008/2009.
Chefiadas pelos Pais
30.284.418 famílias
73,03%

Chefiadas pelas Mães
11.182.641 famílias
26,97%

A população economicamente ativa ocupada na faixa etária de 12 a 17
anos de idade, em 2009, representou 3.876.995 pessoas, com destaque
para:
Maiores Distribuição Percentual
• Piauí (91,87%)
• Maranhão (90,91%)
• Acre (90,2%)

Menores Distribuição Percentual
• Distrito Federal (50,88%)
• São Paulo (65,45%)
• Amapá (66,73%)

Cadê Brasil, Justiça?
Constatamos que 12.041 adolescentes em 2010 estavam cumprindo
medida socioeducativa de privação de liberdade. Deste total, 11.463 do
sexo masculino e 578 do sexo feminino. As maiores concentrações, por
unidade da federação, estão em São Paulo com (5.107), Pernambuco
(1.023) e Paraná (778).
Homicídios
O número de homicídios na população de 15 a 24 anos, por raça/cor, entre
os anos de 2002 a 2009 teve a seguinte classificação:
Brancos
• 2002 -> 6.596
• 2009 -> 4.430

Negros
• 2002 -> 11.321
• 2009 -> 13.049
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Recomendações
• Importância do CADÊ enquanto:
•
Ferramenta para incidência política e controle social
• Documento subsídio para aprofundamento temático
• Documento subsídio para construção dos Planos Decenais Estaduais;
• Registro e compilação de dados história da situação de direitos da
criança e do adolescente
• Propulsor de campanhas junto às diversas mídias, a fim de dar
visibilidade ao tema da infância e juventude;
• Fortalecimento da atuação junto aos conselhos e Fóruns DCA
Estaduais para mobilização local e pressão política para os Estados
melhorem seus indicadores;
• Fonte de inspiração e orientação aos estados e sociedade civil para
que foquem suas estratégias de incidência política nos principais
indicadores.

Parceiros Apoiadores

Realização

