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O UNICEF, agência das Nações Unidas presente em 191 países, tem a res-
ponsabilidade de conhecer e enfrentar, com governos e sociedade, as múl-
tiplas vulnerabilidades que impedem a garantia dos direitos das crianças 
em todo o mundo. O relatório Situação da Infância e da Adolescência 
Brasileira 2009 – O Direito de Aprender: Potencializar avanços e reduzir 
desigualdades faz parte desse compromisso, que orienta e dá sentido à 
atuação do UNICEF no Brasil. Neste resumo executivo, serão apresentados 
os principais pontos levantados pela publicação.

O relatório mostra que o país vem vivenciando, desde o final do século XX, 
um período de melhoria significativa em todos os indicadores que medem as 
oportunidades de acesso, permanência, aprendizagem e conclusão da Educação 
Básica. A análise da evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Bási-
ca (Ideb) revela progressos que devem ser comemorados: mais de 70% dos mu-
nicípios brasileiros superaram ou atingiram as metas do Ideb referentes aos anos 
iniciais do Ensino Fundamental para 2007, acordadas com o Ministério da Educa-
ção (MEC), no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).

É exatamente essa capacidade demonstrada pelo Brasil em melhorar os indi-
cadores educacionais que nos permite afirmar que é possível, sim, universalizar 
o direito de aprender para todas as crianças e adolescentes. Para que os avan-
ços alcancem cada um deles, é preciso que o país trate de maneira especial as 
parcelas mais vulneráveis da população, reconhecendo e valorizando a nossa 
diversidade. Por isso, o relatório aponta as desigualdades presentes no cenário 
educacional brasileiro, especialmente as étnico-raciais, regionais e socioeconô-
micas, além daquelas relacionadas à inclusão de crianças com deficiência. 

A agenda da efetiva universalização do direito de aprender exige um olhar 
cuidadoso sobre esses desafios, uma ação em colaboração entre os três níveis 
de governo e uma articulação cada vez maior entre governo e sociedade. Acre-
ditamos que essa ação colaborativa, aliada à coordenação crescente entre ini-
ciativas governamentais e as da sociedade, seja fundamental para potencializar 
os avanços em curso, direcionando-os para a redução efetiva das iniquidades.

 Marie-Pierre Poirier

Representante do UNICEF no Brasil 

mensagem da Representante 
do unicef no Brasil

apreSentação
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O UNICEF escolheu o Direito de 
Aprender como questão orientadora 
de sua atuação na área de educação 
no Brasil. Essa busca da aprendiza-
gem como direito está presente em 
importantes articulações de organiza-
ções sociais e da iniciativa privada no 
país e cada vez mais direciona as po-
líticas públicas educacionais nos três 
níveis de governo. O tema demons-
tra a mudança de foco de análise da 
educação pública brasileira, saindo 
de aspectos meramente quantitativos 
e agregando uma perspectiva qualita-
tiva, que necessariamente envolve a 
garantia do direito de aprender.

Grandes investimentos têm sido 
realizados desde a década de 90 com 
o objetivo de ampliar o acesso à edu-
cação. Como resultado, hoje o país es-
tá muito próximo da universalização 
do Ensino Fundamental. Segundo a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios (Pnad), do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), de 
2007, 97,6% das crianças entre 7 e 14 
anos1 estão na escola, o que represen-
ta cerca de 27 milhões de estudantes.

1  Até 2010, o Ensino Fundamental deverá ter nove anos de duração 
e será obrigatório para a faixa etária de 6 a 14 anos.

educação para  
todos

Os 2,4% que permanecem fora 
da escola podem parecer pouco, 
mas representam cerca de 680 mil 
crianças de 7 a 14 anos, segundo 
dados da Pnad 2007. As mais atin-
gidas são as oriundas de popula-
ções vulneráveis, como as negras, 
indígenas, quilombolas, pobres, 
sob risco de violência e explora-
ção, e com deficiência. Ou seja, as 
desigualdades presentes na socie-
dade ainda têm um importante re-
flexo no ensino brasileiro.

Do total de crianças excluídas 
da escola, cerca de 450 mil são ne-
gras e pardas. A maioria vive no 
Norte e Nordeste, regiões que apre-
sentam os mais altos índices de po-
breza do país e as menores taxas 
de escolaridade.

Para garantir a universalização 
do acesso à escola, outros grandes 
desafios para o país encontram-se 
no atendimento das crianças na Edu-
cação Infantil e dos adolescentes de 
15 a 17 anos no Ensino Médio. Esses 
representam, hoje, o maior contin-
gente fora da escola.

O atendimento às crianças de 
até 5 anos tem aumentado no Brasil, 
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em razão da adoção de uma série 
de medidas para garantir o acesso 
à creche e à Pré-escola em todo 
o país. De acordo com dados da 
Pnad 2007, 17,1% das crianças de 
até 3 anos frequentam creches. No 
caso das crianças entre 4 e 5 anos, 
70,1% estão na Pré-escola. Ou seja, 
quanto mais próximas da faixa etá-
ria em que a escolaridade é obriga-
tória, maior é a taxa de escolariza-
ção das crianças.

Também é grande o número de 
adolescentes e jovens que não estu-
dam. De acordo com análise da Pnad 
2007 realizada pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea), 
82,1% dos adolescentes entre 15 e 17 
anos frequentam a escola. No entan-
to, desse total, 44% não concluíram 
o Ensino Fundamental e apenas 48% 
cursavam o Ensino Médio, o nível que 
seria adequado a essa faixa etária.

Embora o panorama da educação 
no Brasil tenha melhorado de forma 
geral, alguns grupos da população 
ainda se encontram em situação mais 
vulnerável quando se trata do pleno 
exercício do direito de aprender. En-
tre eles estão as meninas e os meni-
nos que vivem no campo, os indíge-
nas, os quilombolas e as crianças e 
os adolescentes com deficiência.  

A trajetória educacional dos 

adolescentes em conflito com 

a lei é em geral marcada por 

repetências e situações de 

abandono e evasão escolar. 

Segundo levantamento1 

nacional sobre o atendimento 

1  Esse é o estudo de abrangência nacional mais recente  
sobre o tema. Ainda em 2009, a Secretaria Especial  
dos Direitos Humanos e o Ipea devem lançar um novo 
mapeamento sobre a situação das unidades de execução  
das medidas de privação de liberdade.

institucional de adolescentes 

em conflito com a lei, publicado 

pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea) em 

2003, 51% dos adolescentes 

que cumpriam privação de 

liberdade (a mais severa das 

medidas socioeducativas) 

não frequentavam a escola no 

momento do ato infracional. 

Apesar de a maioria deles (76%) 

Adolescentes em conflito com a lei

Quanto mais próximas  
da faixa etária em que a  
escolaridade é obrigatória,  
maior é a taxa de 
escolarização das crianças



Nos últimos anos, esses grupos 
tornaram-se foco de políticas públi-
cas específicas e de ações desenvol-
vidas por diferentes organizações da 
sociedade civil. Com isso, verificou-se 
uma melhora nos indicadores edu-
cacionais relativos a eles. Mas ainda 
há enormes desafios a enfrentar pa-
ra garantir a essas crianças e a esses 
adolescentes o acesso à escola e a 
uma educação de qualidade. 

As crianças e os adolescentes das 
zonas rurais do Brasil2 – que incluem 
os que vivem em comunidades indíge-
nas e quilombolas – são as mais vul-
neráveis às desigualdades verificadas na 
educação brasileira. De acordo com o 

2  Ao longo desta publicação, as referências às desigualdades 
entre o meio urbano e a zona rural não significam uma visão 
homogeneizadora das condições de vida das crianças e dos 
adolescentes dessas localidades. É preciso considerar as 
desigualdades socioeconômicas existentes dentro de cada um 
desses contextos sociais.

documento Panorama da Educação do 
Campo, publicado pelo Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep/MEC) em 2007, 
com base em dados da Pnad 2004, a 
escolaridade média da população de 15 
anos ou mais que vive na zona rural 
corresponde a quase metade do índice 
da população urbana. E as diferenças 
permanecem grandes em todas as re-
giões do país, até naquelas em que a 
taxa de escolaridade é mais alta.

eDucAçãO inDÍGenA  
e QuilOmBOlA
Em relação aos povos indígenas, ain-
da há muitos obstáculos que impe-
dem o pleno exercício do direito à 
educação. A maioria das escolas não 
apresenta infraestrutura adequada 
a seu funcionamento e a qualidade 

ter entre 16 e 18 anos – e, 

portanto, idade suficiente para 

cursar o Ensino Médio –, quase 

90% não haviam concluído o 

Ensino Fundamental. Cerca 

de 6% eram analfabetos. Em 

São Paulo, estado que hoje 

concentra pelo menos 34% da 

população dos adolescentes 

que cumprem medidas 

socioeducativas em meio 

fechado no país, os índices 

de defasagem educacional são 
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evidentes. Segundo informações 

da Fundação Casa (Centro de 

Atendimento Socioeducativo 

ao Adolescente), dos 3.050 

alunos matriculados em abril 

de 2008 em suas 131 Unidades 

de Internação, Internação 

Provisória ou Internação 

Sanção, apenas 98 cursavam 

a série adequada à sua idade. 

Quase 97% dos adolescentes 

estavam pelo menos um ano 

atrasados em seus estudos.



Situação da infância e da adoleScência BraSileira 20098

ainda deixa a desejar. Entretanto, 
houve grandes avanços nos últimos 
anos, em razão da adoção de novas 
políticas voltadas para a educação in-
dígena. O número total de estudantes 
indígenas no Brasil chegou a 176.7143, 
em 2007, o que representa crescimen-
to de 50,8% em cinco anos. 

Também houve uma expansão 
significativa no número de matrícu-
las nos anos finais do Ensino Fun-
damental (da 5a à 8a série) no perío-
do de 2002 a 2007, muito maior que 
no primeiro segmento (96% ante 
29,3%). No Ensino Médio, o cresci-
mento foi significativamente maior, 
de 665% entre 2002 e 2007. No en-
tanto, o número de estudantes in-
dígenas nesta etapa ainda é muito 
reduzido (4,8% do total de alunos).

Assim como acontece com a edu-
cação indígena, nos últimos anos o 
Censo Escolar tem registrado uma evo-
lução da oferta educacional em comu-
nidades quilombolas. Em 2006, o nú-
mero de escolas localizadas em áreas 

3  Dados da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização  
e Diversidade (Secad) do MEC.

remanescentes de quilombos cresceu 
94,4% em relação a 2005, chegando a 
1.283 unidades e 161.625 matrículas. 
Em geral, a educação oferecida nessas 
comunidades é bastante precária. As 
escolas frequentemente estão distantes 
das casas dos alunos, não apresentam 
infraestrutura adequada ao seu funcio-
namento e poucas conseguem ofere-
cer o Ensino Fundamental completo.

cRiAnçAs cOm DeficiênciA
As crianças com deficiência também 
enfrentam graves problemas de ex-
clusão e discriminação. Embora se-
ja obrigação do Estado promover e 
garantir o respeito à igualdade de 
direitos a todos, é muito difícil que 
a educação dessas crianças passe do 
nível Fundamental. Os dados do Cen-
so Escolar 2007 confirmam a dificul-
dade de progressão nos estudos das 
crianças com deficiência: enquanto 
70,8% cursam o Ensino Fundamental, 
apenas 2,5% estão no Ensino Médio.

O atendimento tem, no entanto, au-
mentado no país, em razão da adoção 
de uma política de educação inclusiva. 
De acordo com dados do Censo Esco-
lar, houve uma evolução nas matrícu-
las na Educação Especial, de 337.326 
em 1998 para 654.606 em 2007 – um 
crescimento de 94%. No que se refere 
ao ingresso em classes comuns do en-
sino regular, o aumento foi de cerca de 
597%, passando de 43.923 alunos em 
1998 para 304.882 em 2007.

O atendimento às 
crianças com deficiência 
tem aumentado no país, 
em razão da adoção de 
uma política inclusiva



AmPliAçãO DA 
escOlARiDADe OBRiGAtÓRiA
A garantia do direito de aprender no 
Brasil passa pela inclusão da Pré-esco-
la e do Ensino Médio na escolarização 
obrigatória, de forma a universalizar o 
acesso também a essas etapas da edu-
cação, com qualidade, para assegurar 
o pleno desenvolvimento de crianças 
e adolescentes dos 4 aos 17 anos. Hoje 
a escolaridade obrigatória restringe-se 
ao Ensino Fundamental com 9 anos 
de duração, envolvendo crianças e 
adolescentes dos 6 aos 14 anos.

A progressiva obrigatoriedade do 
Ensino Médio está prevista na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB). Para fazer com que a totalida-
de de crianças e jovens tenham aces-
so a esse nível de ensino, é preciso al-
cançar também a universalização da 
conclusão do Ensino Fundamental, 
tanto para os estudantes que estão na 
idade correta quanto para os jovens 
e adultos que ainda não tiveram a 
oportunidade de fazê-lo. O acesso à 
Pré-escola aos 4 anos e ao Ensino 
Médio na idade correta é hoje uma 
realidade ao alcance de um número 
reduzido de crianças e adolescentes.

inteRsetORiAliDADe
A articulação entre a educação e as 
demais políticas públicas também 
tem importância estratégica na ga-
rantia dos direitos das crianças. É 
por meio de esforços conjuntos que 

se pode atingir maior efetividade na 
melhoria da sua qualidade de vida.

Um exemplo bem-sucedido de in-
tersetorialidade é o Programa BPC na 
Escola, que realiza o acompanhamen-
to e o monitoramento do acesso e da 
permanência na escola das crianças e 
adolescentes com deficiência, na fai-
xa etária até 18 anos, que recebem o 
Benefício da Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC).

O principal resultado do BPC na 
Escola até o momento foi dar visibi-
lidade à situação de exclusão escolar 
de crianças e adolescentes com de-
ficiência provenientes de famílias 
de baixa renda. Em 2007, dos 370.313 
beneficiários do BPC, 262.187 – o equi-
valente a 70,74% – não estudavam.

Além disso, as ações conjuntas 
entre ministérios e entre os estados 
e os municípios que aderiram ao 
programa têm possibilitado um aten-
dimento integrado das suas necessi-
dades específicas e a promoção mais 
ampla de suas potencialidades.

A universalização do direito de 
aprender exige uma articulação cada 
vez maior entre diferentes setores do 
poder público e entre governo e socie-
dade. Esse esforço conjunto é funda-
mental para potencializar os avanços e 
reduzir as iniquidades, garantindo que 
o atendimento e a proteção a nossos 
meninos e meninas se tornem de fato 
integrais, como estabelece a Conven-
ção sobre os Direitos da Criança.

aprender no BraSil 9
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Grandes obstáculos 
a superar

aprender no SeMiÁrido 11

Para contribuir com o compromisso 
brasileiro de garantir a universalidade 
dos direitos de suas crianças e de seus 
adolescentes, desde 2004 o UNICEF tem 
como uma de suas grandes prioridades 
atuar efetivamente na redução das desi-
gualdades presentes no Semiárido1. Na 
região, que concentra alguns dos piores 
indicadores sociais do país, vivem cerca 
de 13 milhões de meninos e meninas. 
Desses, mais de 70% são pobres.

O Semiárido Brasileiro (SAB)2 se 
estende territorialmente por 11 estados 
e mais de 1.400 municípios. Com área 
equivalente à de países como a Fran-
ça e a Alemanha somadas, a região 
é marcada pelas desigualdades e por 
uma série de novos e velhos desafios, 
como o processo de desertificação e 
as questões climáticas globais3.

Os indicadores educacionais evi-
denciam um contexto em que mui-

1  O Pacto Um Mundo para a Criança e o Adolescente do Semiárido 
considera 1.417 municípios como integrantes do SAB, com base 
em características climáticas e regionais e na solicitação de 
representantes dos próprios estados e municípios. Nessa soma, 
estão incluídos municípios do Maranhão e do Espírito Santo,  
que legalmente não fazem parte da região.

2  O SAB corresponde a 74,3% do território do Nordeste. Por isso, ao 
longo do texto usaremos também os dados disponíveis da região.

3  “Crianças e Adolescentes: Situação no Semi-árido Brasileiro”, 
de Peter Spink e Ilka Camarotti; Programa Gestão Pública  
e Cidadania e UNICEF/2007.

tas crianças e adolescentes não têm 
seu direito de aprender plenamen-
te garantido. Mais da metade (53%) 
dos brasileiros acima de 15 anos de 
idade que não sabem ler nem es-
crever está no Nordeste. Na região, 
eles representam 20% da população 
acima de 15 anos de idade, ou o 
dobro da média nacional. A popu-
lação acima de 15 anos do Nordeste 
é a menos escolarizada do país: tem 
apenas seis anos de estudo, ante os 
7,3 anos da média nacional (Ipea/
Pnad 2007). No Nordeste, a frequência 
de jovens de 15 a 17 anos ao Ensi-
no Médio fica em 34% (Pnad 2007), 
bem abaixo da média registrada nas 
regiões Sul e Sudeste (55% e 58,8%, 
respectivamente).

Uma criança no Semiárido leva, em 
média, 11 anos para concluir o Ensino 
Fundamental de oito anos. Uma parce-
la significativa de meninos e meninas 
não aprende o esperado: no Nordeste, 
12,8% das crianças de 10 anos, idade 
em que deveriam estar terminando os 
anos iniciais do Ensino Fundamental,  
não sabem ler e escrever – no Brasil 
5,5% de crianças na mesma faixa etá-
ria estão nessa condição.
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Na primeira etapa de ingresso das 
crianças na Educação Básica, os es-
tados do Semiárido estão em ligeira 
vantagem em relação aos índices na-
cionais. A média de atendimento de 
crianças de 4 e 5 anos nos municí-
pios da região é de 47,3%, ante 42,8% 
(Inep 2007) na média nacional. 

No Ensino Médio, o abandono é 
um dos principais desafios a ser venci-
dos. Enquanto a média nacional ficava, 
em 2005, em 15%, em seis estados do 
Semiárido (Alagoas, Bahia, Pernambu-
co, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergi-
pe) esse percentual foi de 20% ou mais. 

neGROs e inDÍGenAs 
sãO Os mAis excluÍDOs
Também é crítica na região a questão 
da inclusão de crianças e adolescentes 
negros e indígenas ao sistema educa-

cional. No Brasil, apenas 1,77% das 
crianças brancas de 7 a 14 anos estão 
fora da escola, ante 3,28% de negros 
e 9,84% de indígenas. Em boa parte 
dos estados do Semiárido, a desigual-
dade é bem mais gritante. A taxa de 
exclusão das crianças e dos adoles-
centes negros é maior em Alagoas 
(12,50%), Paraíba (7,14%), Maranhão 
(6,25%) e Ceará (4,09%). Na parcela 
da população indígena, as piores ta-
xas de exclusão estão no Maranhão 
(62,50%) e Sergipe (11,11%).

Em 2003, a pesquisa “Crianças e 
Adolescentes no Semi-árido Brasileiro” 
(sic)4, do UNICEF, revelou que essa 
região tinha os indicadores mais des-
favoráveis em relação à população da 
faixa etária em questão. Com base nes-

4 José Farias Gomes Filho, Recife, UNICEF, 2003. 

Na classe multisseriada da 

professora Iolanda Maria de Santana, 

na Escola Municipal Luiz José de 

Santana, em Lagoa de Itaenga, a 

64 quilômetros do Recife (PE), os 

alunos refletem com propriedade 

sobre um tema difícil: a violência. 

“Violência é bater na mulher... no 

filho”, define prontamente Sandro 

Epifânio do Nascimento, de 6 anos.

Os aprendizados são resultado 

de um trabalho realizado durante 

todo o ano de 2008 nas escolas do 

campo de Lagoa de Itaenga, na Zona 

da Mata pernambucana. Com base 

na constatação de que a violência 

estava presente nas casas de 

muitos estudantes, os professores 

decidiram criar o projeto Educação 

no Campo – Educando para a Paz.

Educação contextualizada
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se diagnóstico, o UNICEF começou a 
articular parceiros entre as três esferas 
de governo – federal, estadual e mu-
nicipal – e a sociedade civil visando 
mudar esse quadro. Essas articulações 
resultaram, em 2004, na assinatura da 
primeira edição do Pacto Um Mundo 
para a Criança e o Adolescente do Se-
miárido. A segunda edição foi lançada 
em 2007, com vigência até 2010, para 
renovar o compromisso com a melho-
ria das condições de vida das crianças 
e dos adolescentes do Semiárido. 

A uniãO fAZ A fORçA
nO semiÁRiDO
No âmbito dos estados e municípios o 
Pacto foi alavancado pelo Selo UNICEF 
Município Aprovado. A ideia foi lan-
çada como estratégia para estimular 
a organização e o trabalho comunitá-

rio no Ceará. Sua primeira edição foi 
realizada em 2000. A partir da quarta 
edição, em 2006, o UNICEF ampliou o 
Selo para os 11 estados do Semiárido, 
elegendo-o como uma das principais 
ferramentas de mobilização do Pacto.

Para promover mudanças na si-
tuação de violação dos direitos das 
crianças e dos adolescentes do Semiá-
rido, é preciso uma forte articulação in-
tersetorial. Segundo o estudo “Crianças 
e Adolescentes: Situação no Semi-árido 
Brasileiro” (sic), coordenado por Peter 
Spink e Ilka Camarotti, do Programa 
Gestão Pública e Cidadania, da Fun-
dação Getulio Vargas, ela já começa a 
fazer parte prioritária da atuação públi-
ca por meio de compromissos como 
o Pacto e instrumentos de apoio às 
ações e às articulações locais, como 
o Selo UNICEF Município Aprovado. 

A abordagem do tema foi feita 

com base na Proposta Educacional 

de Apoio ao Desenvolvimento 

Sustentável (Peads), desenvolvida 

há 17 anos pelo Serviço de 

Tecnologia Alternativa (Serta), 

organização sem fins lucrativos 

que trabalha com educação 

no campo. A metodologia 

parte dos pressupostos de 

que a escola deve construir 

conhecimentos úteis às famílias 

e de que o aprendizado pautado 

no contexto de vida da criança 

é mais prazeroso e eficiente. 

Com o apoio do UNICEF, ela 

é aplicada em dez municípios do 

Semiárido pernambucano, por meio 

do projeto Jovens pela Educação 

e Convivência com o Semiárido. 

A iniciativa oferece apoio a dez 

escolas que já se destacavam na 

utilização da Peads. A ideia é que elas 

se tornem referência em educação 

integral e contextualizada, servindo 

de inspiração para toda a rede.
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Conhecida internacionalmente pela 
exuberância de sua biodiversidade 
e pela importância estratégica para 
a vida no planeta, a Amazônia Le-
gal Brasileira conta hoje com mais 
de 23 milhões de habitantes, sendo 
cerca de 40% de crianças e adoles-
centes até 17 anos, segundo dados 
da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad), de 2007. É a po-
pulação mais jovem de todo o país. É 
também nessa extensa área geográ-
fica – 5.033.072 km2 – que vivem co-
munidades centenárias: indígenas, qui-
lombolas, ribeirinhas, além de pessoas 
de várias partes do Brasil e do mundo, 
numa rica mistura de culturas.

É nesse cenário de riquezas natu-
rais, diversidade cultural e desigual-
dades sociais que se insere a ques-
tão educacional. Embora importantes 
conquistas tenham sido obtidas nos 
últimos 15 anos, os estados da Ama-
zônia Legal Brasileira ainda têm mais 
de 90 mil adolescentes analfabetos e 
cerca de 160 mil meninos e meninas 
entre 7 e 14 anos fora da escola.

O Norte é onde, segundo a 
Pnad/2007, há menos crianças de até 
3 anos de idade em creches: 7,5%, sen-

do que a média nacional é de 17,1%. 
A Pnad também revela que o acesso 
às creches na região não é equitativo. 
Entre as crianças que vivem em famí-
lias empobrecidas, a taxa de frequên-
cia escolar era de 4,9%. Nas mais ricas, 
com mais de três salários mínimos de 
rendimento mensal familiar per capita, 
a taxa de frequência era de 21,1%.

Para alcançar a universalização da 
Educação Básica, os governos preci-
sarão, além de superar os obstáculos 
que têm dificultado o acesso a creches 
e pré-escolas, voltar sua atenção para 
a outra ponta do sistema: o Ensino 
Médio – também ainda não obrigató-
rio no Brasil. No Norte, apenas 36% 
dos meninos e das meninas de 15 a 17 
anos cursavam essa etapa em 2007. 

A dificuldade de ingresso é refle-
xo, sobretudo, de fatores majoritaria-
mente socioeconômicos, agravados 
por problemas internos do próprio 
sistema escolar. Baixa qualificação 
dos professores, instalações precá-
rias, transporte inadequado e falta de 
material pedagógico contextualizado 
são alguns dos fatores responsáveis 
por diminuir o interesse dos estudan-
tes nas aulas e, consequentemente, 
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por retê-los ao longo do Ensino Fun-
damental, impedindo que avancem 
para o Ensino Médio.

Entre os meninos e as meninas 
de 7 a 14 anos que vivem no Nor-
te, 93,2% estavam cursando o Ensi-
no Fundamental em 2007, aponta a 
Pnad. A média nacional era de 94,6%. 
O percentual de crianças nessa faixa 
etária que não sabem ler e escrever 
também vem caindo. Em 1997, era de 
17,1%. Atualmente, é de 12,1%, ante 
8,4% da média nacional. 

RecORtes POPulAciOnAis
Na análise da educação na Amazô-
nia Legal, é fundamental levar em 
consideração as peculiaridades dos 
sujeitos de direito mais excluídos. 
Indígenas e negros, que segundo 
o IBGE (Pnad 2007) representam 
75,4% dos habitantes do Norte, de-
têm, ao lado das pessoas que vivem 
no campo, os piores indicadores da 
região. Problemas como a existência 
de crianças e adolescentes em idade 
escolar que não sabem ler e escrever 
e a persistência de elevada distor-

ção idade-série, o que compromete 
o acesso ao Ensino Médio na idade 
adequada, são ainda mais graves 
para esses segmentos populacionais. 
Segundo a Pnad de 2007, 82,7% dos 
analfabetos de 15 anos ou mais que 
vivem no Norte são pretos ou pardos, 
o que evidencia a desigualdade racial.

A região apresenta também a con-
centração da maioria dos alunos indí-
genas nas primeiras séries da Educação 
Básica. De acordo com o Educacenso 
2007, para cada 3,3 estudantes matri-
culados nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, apenas 1 está nos anos 
finais. Em 2002, essa relação era de 
5,1 para 1 e, em 2006, de 3,67 para 
1. Os dados indicam uma ampliação 

A pergunta “O que eu vou fazer 

da vida?” está na cabeça de 

adolescentes e jovens brasileiros, 

e é à ausência de respostas e 

perspectivas que especialistas 

creditam parte da responsabilidade 

pelos altos índices de evasão no 

Ensino Médio no país. Numa 

das áreas mais pobres do Brasil, 

conhecida por Baixada – Campos 

e Lagos Maranhenses, no 

Ampliando 
horizontes

Indígenas e negros 
detêm, ao lado das 
pessoas que vivem 
no campo, os piores 
indicadores da região
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contínua da oferta de todo o Ensino 
Fundamental nas escolas indígenas, 
mas a proporção ainda é hoje muito 
maior do que a registrada nas esco-
las não indígenas, de 1,3 aluno nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental 
para 1 nos anos finais. Em relação 
ao acesso ao Ensino Médio, de cada 
16,3 alunos indígenas no Ensino Fun-
damental e na Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) Fundamental, 1 está no 
Ensino Médio (considerando Ensino 
Médio e EJA Médio). Essa relação era 
de 86,4 para 1, em 2002, o que mos-
tra uma tendência de expansão do 
acesso a esse nível de ensino.

É importante sublinhar, entretan-
to, que diversos programas somados 

às políticas específicas para indíge-
nas e quilombolas começam, atual-
mente, a incorporar as particulari-
dades da Amazônia. Desde o início 
de 2008, o UNICEF também vem 
intensificando suas ações na região 
com a realização da Agenda Criança 
Amazônia. A iniciativa foi construí-
da com base na experiência do Selo 
UNICEF Município Aprovado – de-
senvolvido desde 2000 no Semiári-
do Brasileiro –, e parte do princípio 
que, se cada município priorizar os 
direitos infanto-juvenis e construir 
políticas públicas para garanti-los,  
todos darão um salto importante na 
conquista de um presente e de um 
futuro mais dignos e sustentáveis.

Maranhão, dentro da Amazônia 

Legal, os Centros de Ensino Médio 

e Profissionalizante (CEMPs) 

buscam reverter esse quadro 

estimulando o protagonismo juvenil 

e oferecendo oportunidades para 

que os jovens descubram o que 

querem para o próprio futuro.

Os centros estão dentro 

de um conjunto integrado de 

ações específicas para a região, 

o Jovem Cidadão. O programa é 

desenvolvido pela ONG Formação, 

que foi criada por educadores 

populares e tem sede em São 

Luís, em parceria com o UNICEF 

e a Fundação W. K. Kellog. Seus 

professores recebem formação 

continuada e acompanhamento 

pedagógico constante.  

Os objetivos estratégicos são 

estimular o protagonismo juvenil 

e o desenvolvimento local. 

Um diferencial do projeto é a 

incubadora social para viabilizar 

empreendimentos dos jovens. 

“A ideia é mostrar que eles têm 

outras opções além de prestar 

concurso público ou trabalhar 

nos canaviais de São Paulo”, 

diz Regina Cabral, responsável 

pela incubadora na Formação.
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enfrentando  
a invisibilidade
Há menos de um século, as cidades 
brasileiras abrigavam 10% da po-
pulação nacional. Atualmente, são 
82%1. A aceleração do processo de 
urbanização nos últimos anos dina-
mizou a vida nas grandes cidades, 
produzindo novas arquiteturas, lin-
guagens e manifestações culturais 
e artísticas. A concentração popula-
cional nas grandes cidades também 
contribuiu, por outro lado, para a 
precarização dos serviços públicos, 
a falta de oportunidades, o aumento 
do desemprego e do subemprego, 
a degradação do meio ambiente e a 
queda significativa nos níveis de qua-
lidade de vida.

O crescimento das desigualdades 
socioeconômicas se manifesta de 
forma clara na lógica da ocupa-
ção espacial dos territórios urba-
nos. As populações vulneráveis 
se concentram, em grande me-
dida, em comunidades marcadas 
pela falta de estruturas básicas, 
como saneamento, pavimentação, 
iluminação pública, áreas de lazer 
e limpeza urbana, bem como pela 

1  Fonte: O Direito à Cidade, Ministério das Cidades, disponível em 
www.cidades.gov.br 

dificuldade de acesso à educação 
de qualidade, a serviços de saúde, 
segurança e lazer adequados.

Em relação à educação, há pou-
cos dados sobre como o direito de 
aprender vem sendo (ou não) ga-
rantido nessas comunidades. Em 
geral, o retrato do ensino em co-
munidades populares dos grandes 
centros urbanos tem sido traçado 
por estudos e pesquisas sobre a 
violência nas principais capitais 
brasileiras. Estudiosos do assunto 
começam a se interessar pelo im-
pacto da violência sobre o proces-
so educacional das crianças.

As estatísticas relacionadas à 
Educação Básica nas comunida-
des populares dos centros urba-
nos são de difícil obtenção em 
muitos municípios por falta de 
levantamentos sistemáticos da si-
tuação nessas áreas. Os indica-
dores do Ministério da Educação 
(MEC), assim como todos os da-
dos obtidos com base na Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicí-
lios (Pnad) feita anualmente pelo 
IBGE, referem-se aos municípios 
e não a bairros e comunidades.
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Apesar de possuir características ter-
ritoriais diferentes entre si, a maio-
ria das comunidades populares dos 
grandes centros urbanos enfrenta 
problemas semelhantes: a segregação 
urbana e a desigualdade de oportu-
nidades no direito à educação. O fato 
de as escolas estarem localizadas em 
bairros estigmatizados pode impac-
tar negativamente na qualidade do 
ensino. Em geral, quanto pior a con-
dição sociourbana, pior o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Bási-
ca (Ideb)2. Quanto menos política de 
Pré-escola, pior o Ideb. Quanto mais 
alta a taxa de homicídio, menor o 

2  A Dimensão Metropolitana da Questão Social: Ensaio 
Exploratório, Observatório das Metrópoles e Instituto de Pesquisa 
e Planejamento Urbano e Regional (Ippur), da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, 2008.  

Educação para a igualdade racial
“Eu sou negro e a senhora é de outra 

cor, mas eu não devo olhar para a 

senhora pela cor e sim pelo que a 

senhora é.” O autor da frase é Diego 

Araújo, aluno da 6a série do Ensino 

Fundamental. Diego tem apenas 

13 anos, mas já sabe dizer o que 

impede as pessoas de se verem como 

iguais: o preconceito. “Queria que o 

preconceito parasse”, reforça o jovem 

que vive na Baixada Fluminense, no 

Rio de Janeiro, com a mãe e dois irmãos. 

Diego é um dos 1.860 alunos da 

Escola Municipal Unidade Integrada 

de 1o grau, em São João de Meriti, 

atendida pelo projeto Territórios 

de Educação para Igualdade Racial 

(Tepir). O projeto tem como 

principal objetivo fortalecer a 

implantação das leis nos 10.639/03 

e 11.645/08, que determinam a 

inclusão da temática História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena no 

currículo oficial da rede de ensino. 

Ideb. Para municípios com 130 homi-
cídios por 100 mil habitantes (média 
observada em municípios da região 
metropolitana da cidade do Rio de 
Janeiro), por exemplo, o Ideb estima-
do é de 3,8 (anos iniciais). Já nos que 
apresentam uma taxa de 85 homicí-
dios por 100 mil habitantes (média 
em municípios fora da região metro-
politana do Rio de Janeiro), ele sobe 
para 4,0 (anos iniciais).

escOlAs RePRODuZem  
As DesiGuAlDADes
O risco de uma criança que mora em 
uma comunidade popular ter atraso 
escolar na 4a série do Ensino Funda-
mental, por exemplo, é 16% maior do 
que o de uma criança que mora em 
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outros bairros3. No Ensino Médio, o 
problema passa pela inexistência de 
escolas localizadas nas comunidades 
populares que ofereçam esta etapa da 
Educação Básica. Grandes comunida-
des do Rio de Janeiro, como Jacarezi-
nho, Maré e Rocinha, não registram 
escolas de Ensino Médio4.

Essas comunidades sofrem ainda 
com outros sérios comprometimentos, 
como a alta rotatividade do corpo do-
cente. A ocorrência de agressões físicas 
e a presença de tráfico e/ou consumo 
de drogas nas escolas reduzem, por 
exemplo, em aproximadamente 38% 

3  A Cidade contra a Escola: Segregação Urbana e Desigualdades 
Educacionais em Grandes Cidades da América Latina, Letra 
Capital Editora, 2008, Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro e Ruben 
Kaztman (organizadores).

4 Relatório Rio Como Vamos: Indicadores da Cidade, 2008.

a probabilidade de as turmas terem o 
mesmo professor de Língua Portugue-
sa durante o ano letivo5. A rotatividade 
de docentes tem impacto direto na ga-
rantia do direito de aprender.

Todos esses problemas não são 
recentes, mas começaram a ser prio-
ridade nos últimos anos. Em 2007, o 
MEC criou o Grupo de Trabalho (GT) 
das Capitais e Grandes Cidades mo-
tivado pelo número significativo de 
estabelecimentos com baixo Ideb em 
municípios maiores. Coordenado pela 
Secretaria de Educação Básica, o GT é 
um fórum que reúne periodicamente 
os secretários de Educação das capi-
tais dos estados e de cidades com po-
pulação próxima a 200 mil habitantes. 

O UNICEF também espera con-
tribuir para diminuir as disparidades,  
discriminações e violações nas comu-
nidades populares, por meio de uma 
plataforma de atuação estratégica. 
A Plataforma dos Centros Urbanos visa 
estimular a articulação entre comuni-
dade, sociedade e governo para garan-
tir o direito de crianças e adolescentes.

5  Relação entre Violência nas Escolas e Proficiência dos Alunos, de 
Edson Severnini, 2007.

Quanto pior a condição 
sociourbana, pior o Índice 

de Desenvolvimento da 
Educação Básica

Em agosto de 2008, o Tepir,  

com o apoio do UNICEF, ofereceu 

um curso de africanidade para  

58 docentes da rede municipal  

de São João de Meriti.  

Os professores capacitados tornam-se  

multiplicadores. O principal 

objetivo é oferecer aos professores 

mais informação sobre a cultura 

africana e as alternativas para 

trabalhar o tema na sala de aula. 

Além de capacitar educadores, o 

Tepir formou jovens contadores de 

histórias para atuar na comunidade 

e nas escolas públicas da região.
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todos juntos pelo 
direito de aprender
Hoje, há cada vez mais expec-
tativas da sociedade em relação 
à educação, não apenas no que 
se refere ao acesso e à qualidade 
das escolas, mas também ao seu 
papel na promoção da cidadania 
e no respeito à diversidade, assim 
como no enfrentamento de pro-
blemas como o trabalho infantil, 
a violência doméstica e a explo-
ração sexual1.

A escola é uma instituição im-
portante na garantia dos direitos das 
crianças e dos adolescentes, mas so-
zinha ela tem um alcance limitado. 
Para que assuma o seu papel no en-
frentamento dos graves problemas 
que afetam meninas e meninos bra-
sileiros e interferem no seu direito 
de aprender, é preciso não apenas 
que a escola se fortaleça, mas todo 
o Sistema de Garantia de Direitos, 
do qual a escola faz parte.

A ideia é que todos atuem de 
forma convergente. Caso contrário, 
o atendimento à criança e ao adoles-
cente torna-se segmentado, e a prote-

1  No III Congresso Mundial de Enfrentamento da Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes, realizado no Rio de Janeiro, 
em 2008, os participantes apontaram a escola como principal 
instituição de combate ao problema.

ção – que deveria ser integral – aca-
ba sendo parcial e inconsistente.

Quase dezenove anos depois da 
promulgação do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, ainda há uma sé-
rie de problemas e desafios a ser 
vencidos para consolidar a imple-
mentação desse sistema e garantir 
de fato às crianças e aos adolescen-
tes o pleno exercício da cidadania. 

A despeito desses problemas, 
alguns avanços começam a ocorrer. 
No Semiárido, por exemplo, estu-
do realizado pelo Programa Gestão 
Pública e Cidadania, da Fundação 
Getulio Vargas, e pelo UNICEF 
aponta para sinais claros do início 
de uma articulação maior entre as 
instituições com responsabilidade 
em relação aos direitos de crianças 
e adolescentes. Segundo o estudo, a 
relativa clareza (pelo menos teórica) 
do papel dos conselhos tutelares e 
municipais e dos seus conselheiros 
e conselheiras e a disposição de 
seus membros em assumir um pa-
pel ativo na defesa dos direitos das 
crianças e dos adolescentes podem 
ajudar na formação de um novo pa-
norama em relação ao tema.



Situação da infância e da adoleScência BraSileira 200924



25dadoS e indicadoreS

 números revelam 
avanços e desafios
O Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) foi criado 
pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep/MEC) em 2007 e reúne 
em um só indicador dois conceitos 
importantes para a qualidade da 
educação: fluxo escolar e desem-
penho nas avaliações. O indicador, 
que vai de zero a 10, é calculado 
com base nos dados sobre aprova-
ção escolar, obtidos no Censo Es-
colar, e médias de desempenho nas 
avaliações do Inep, o Saeb – para 
os estados e para o país – e a Prova 
Brasil – para os municípios. Com o 
Ideb, ampliam-se as possibilidades 
de mobilização da sociedade em 
favor da educação, uma vez que o 
índice permite comparações nacio-
nais e expressa em valores os re-
sultados mais importantes da edu-
cação: aprendizagem e fluxo. Essa 
combinação conduz a um equilíbrio 
nos sistemas de ensino: se um sis-
tema retiver seus alunos para obter 
resultados de melhor qualidade no 
Saeb ou na Prova Brasil, o fator flu-
xo será alterado, indicando a neces-
sidade de melhoria. Se, ao contrá-

rio, o sistema apressar a aprovação 
do aluno, o resultado das avaliações 
terá o mesmo efeito.

O Ideb também é importan-
te por ser condutor das políticas 
públicas voltadas para a melho-
ria da educação, uma ferramenta 
de acompanhamento das metas 
do Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE) para a Educação 
Básica. O PDE estabelece como 
meta que em 2022 o Ideb do Bra-
sil seja 6,0 – média que corres-
ponde a um sistema educacional 
de qualidade comparável à dos 
países desenvolvidos.

Mais de 70% dos municípios 
brasileiros conseguiram alcançar ou 
superar as metas estabelecidas pelo 
Inep/MEC para os anos iniciais do 
Ensino Fundamental no último biê-
nio. Essa evolução teve reflexos po-
sitivos não apenas na qualidade da 
educação mas também em outros 
indicadores sociais relacionados à 
infância e à adolescência em todo o 
país. Para garantir o pleno exercício 
dos direitos das crianças e dos ado-
lescentes, ainda temos, no entanto, 
muitos desafios pela frente.



Situação de atingimento da meta do Ideb, 2007*

Municípios %

Não atingiu a meta 951 17,1

Atingiu a meta 368 6,6

Superou a meta 3.703 66,6

Sem informação 542 9,7

Metas do Ideb

Para que o Brasil atinja o nível de qualidade 
educacional em termos de proficiência  
e rendimento dos países desenvolvidos, 
o Ideb deve evoluir da média nacional, 
3,8, registrada em 2005, para um Ideb 
igual a 6,0, na primeira fase do Ensino 
Fundamental, até 2021. Com o objetivo  
de monitorar essa evolução e compartilhar 
os esforços necessários para chegar a esse 
índice, o Inep/MEC estabeleceu metas 
intermediárias para o país, os estados, 
os municípios e as escolas, que serão 
apresentadas bienalmente até 2021.
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66,6%

9,7%
17,1%

6,6%

O mapa do Ideb

*Anos iniciais
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A versão resumida do relatório Situação da 
Infância e da Adolescência Brasileira 2009 
apresenta os principais avanços e desafios 

do país como um todo na garantia do direito 
de aprender. Traz ainda um panorama da 

educação na Amazônia, no Semiárido e nas 
comunidades populares dos centros urbanos, 
áreas consideradas prioritárias pelo UNiCEF.  
A íntegra da publicação está disponível em

 www.unicef.org.br
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