
1ª edição
Belém - Pará

2012

Autores

Prof. Dr. Alberto Damasceno

Prof. Dr. Carlos Maciel

Profa. Dra. Émina Santos

Profa. Dra. Eucilene Porto

Prof. Dr. Paulo de Tarso Oliveira



Copyrigth © 2012. Grupo de Estudos em Educação em Direitos Humanos, Editora Estudos Amazônicos.

Todos os direitos desta edição estão reservados à Editora Estudos Amazônicos

Reprodução proibida.  Art. 184 do Código Penal e Art. 30  da Lei 5.988/73

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Reitor

Prof. Dr. Carlos Edilson de Almeida 
Maneschy

Vice-Reitor
Prof. Dr. Horácio Schneider

Diretora do ICED
Profa. Dra. Ana Tancredi

Autores
Prof. Dr. Alberto Damasceno
Prof. Dr. Carlos Maciel
Profa. Dra. Émina Santos
Profa. Dra. Eucilene Porto
Prof. Dr. Paulo de Tarso Oliveira

Organizadores
Prof. Dr. Alberto Damasceno
Profa. Dra. Émina Santos

Coordenação do GEEDH 
Prof. Dr. Alberto Damasceno
Profa. Dra. Émina Santos
Profa. Dra. Ney Cristina Oliveira

Colaboradores 
Adriana Dias
Caio Oliveira
Claudnira Cysne
Diego Brandão
Ricardo Figueiredo
Rodrigo Rodrigues Neto
Sâmia Mota
Terezinha Arnaud
Vanessa Costa

Equipe do GEEDH
Adriana Dias
Aline Costa
Caio Oliveira
Diego Brandão
Ricardo Figueiredo
Rodrigo Rodrigues Neto
Sâmia Mota
Vanessa Costa

Capa
Leg

Fotos

Neil Palmer (gentilmente cedidas sem ônus pelo 
CIFOR – Center for International Forestry Research)

Impressão: Gráfica Santa Marta
Tiragem: 1.000



Dedicatória

 Dedicamos este CRIANÇÁRIO a todas as instituições 
governamentais e não-governamentais e a todos os militantes da 
causa dos Direitos Humanos, que consagram seus esforços pessoais e 
institucionais em prol da garantia, promoção, defesa e reparação dos 
direitos de Crianças e Adolescentes na Amazônia.

 Movimento de Emaús – MRE

 CEDECA EMAÚS

 CIDADE DE EMAÚS

 Escolas da Rede Pública Estadual

 Escolas das Redes Públicas Municipais

 Escolas da Rede Privada de Belém

 Escolas da Rede Privada de Ananindeua

 Forum de Erradicação do Trabalho Infantil

 Forum de Enfrentamento à Violência Sexual

 CEDCA – PA

 Centro Cultural Belém Amazônia Rádio Margarida

 UNICEF

 SODIREITOS

 Grupo de Estudo e Apoio à Adoção – RENASCER

 Divisão de Atendimento ao Adolescente – DATA

 Espaço de Acolhimento Provisório Infantil – EAPI

 FUNPAPA

 Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Juventude –  
 CAPSI

 Promotoria de Justiça, Infância e Juventude – MP

 Juizado da Infância e Juventude – Belém

 Casa da Criança

 Secretaria de Justiça e Direitos Humanos

 PROPAZ – GE

 Conselhos Tutelares

 Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente



4



5

Lista de Siglas

ABRAPIA Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à  

  Infância e Adolescência

AIDS  Acquired Immune Deficiency Syndrome or Acquired  

  Immunodeficiency Syndrome

DASIS  Departamento de Análise da Situação de Saúde

DATASUS Departamento de Informática do Sistema Único de  

  Saúde do Brasil

DEED  Diretoria de Estatística Educacional

DEVINFO Database System Endorsed by The United   

  Nations Development Group For Monitoring Human  

  Development

DST  Doenças Sexualmente Transmissíveis 

DTDIE Diretoria de Tecnologia e Disseminação de   

  Informações Educacionais

ENEM  Exame Nacional do Ensino Médio

GEEDH Grupo de Estudos em Educação em Direitos Humanos

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICED  Instituto de Ciências da Educação

IDEB  Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

IDH  Índice de Desenvolvimento Humano

IDI  Índice de Desenvolvimento Infantil

INEP  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais



6

LDB  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

MMA  Ministério do Meio Ambiente

MEC   Ministério da Educação

MS  Ministério da Saúde

OCA  Observatório Amazônico da Criança e do Adolescente

PNAD  Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

PNUD  Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

RIPSA  Rede Interagencial de Informações para a Saúde

SAEB  Sistema de Avaliação da Educação Básica

SIDRA  Sistema IBGE de Recuperação Automática

SIM  Sistema de Informações Sobre Mortalidade

SINASC Sistema de Informações Sobre Nascidos Vivos

SI-PNI  Sistema de Informações do Programa Nacional de  

  Imunizações 

SM  Salário Mínimo

SVS  Secretaria de Vigilância em Saúde

UFPA  Universidade Federal do Pará

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a  

  Ciência e a Cultura

UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância



7

Lista de Tabelas

Tabela 1: População Geral e de Crianças e Adolescentes na  

  Região Amazônica.

Tabela 2: Taxa Média de Crescimento Anual da População  

  Residente.

Tabela 3: Taxa de analfabetismo de alunos na faixa etária de 10  

  a 14 anos, por estados e Brasil, no período de 2001 a  

  2010.

Tabela 4: Taxa de aprovação do Ensino Fundamental, 1ª a 4ª  

  série e anos iniciais, por estados e Brasil, no período  

  de 2001 a 2010.

Tabela 5: Taxa de aprovação do Ensino Fundamental, 5ª a 8ª  

  série e anos finais, por estados e Brasil, no período de  

  2001 a 2010.

Tabela 6:  Taxa de reprovação do Ensino Fundamental, 1ª a 4ª  

  série e anos iniciais, por estados e Brasil, no período  

  de 2001 a 2010.

Tabela 7: Taxa de reprovação do Ensino Fundamental,   

  5ª a 8ª série e anos finais, por estados e Brasil, no  

  período de 2001 a 2010.

Tabela 8: Taxa de abandono do Ensino Fundamental, 1a a 4a  

  série e anos iniciais, por estados e Brasil, no período  

  de 2001 a 2010.

Tabela 9: Taxa de abandono do Ensino Fundamental, 5ª a 8ª  

  série e anos finais, por estados e Brasil, no período de  

  2001 a 2010.

Tabela 10: IDEB do Ensino Fundamental, anos iniciais, por  

  estados e Brasil, no período de 2005, 2007 e 2009.



8

Tabela 11: IDEB do Ensino Fundamental, anos finais, por   

  estados e Brasil, no período de 2005, 2007 e 2009.

Tabela 12: Taxa de mortalidade Neonatal Precoce (0 a 6 dias)  

  por 1.000 nascidos vivos, por estados, no período de  

  2001 a 2010.

Tabela 13: Taxa de mortalidade neonatal tardia (7 a 27 dias)  

  por 1.000 nascidos vivos, por estados, no período de  

  2001 a 2010.

Tabela 14: Taxa de mortalidade pós-neonatal (28 a 364 dias) por  

  1.000 nascidos vivos, por estados, no período de 2001  

  a 2010.

Tabela 15:  Taxa de mortalidade em crianças de 1 a 4 anos por  

  1.000 habitantes nos estados da Região Amazônica de  

  2001 a 2010.

Tabela 16:  Taxa de mortalidade em crianças de 5 a 9 anos por  

  1.000 habitantes nos estados da Região Amazônica de  

  2001 a 2010.

Tabela 17: Taxa de mortalidade em crianças de 10 a 14 anos por  

  1.000 habitantes nos estados da Região Amazônica de  

  2001 a 2010.

Tabela 18: Proporção de nascidos vivos com baixo peso (até  

  2500g) por estados e Brasil, no período de 2001  

  a 2009.

Tabela 19:  Percentual de crianças menores de cinco anos com  

  baixo peso por estados, no período de 2007 a 2011.

Tabela 20: Cobertura Vacinal em crianças menores de um ano  

  na Região Amazônica no período de 2001 a 2010.

Tabela 21:  Proporção de nascidos vivos de mães com consultas  

  de pré-natal na Região Amazônica no período   

  de 2001 a 2009.



9

Tabela 22:  Taxa de trabalho infantil e ranking com menores  

  de 5 a 14 anos, por estados, até o dia 4 de maio de  

  2011.

Tabela 23:  Taxa de trabalho infantil com menores de 10 a 15,  

  por estados, no período de 2001 a 2009.

Tabela 24:  Proporção de pessoas com baixa renda    

  (menor que 1/2 sm), por estados, no período de  

  2001 a 2009. 

Tabela 25:  Proporção de crianças com baixa renda (menor  

  que 1/2 sm), por estados, no período de 2001 a  

  2009. 

Tabela 26:  Percentual de jovens grávidas na adolescência   

  segundo faixa etária. Brasil, 2003.

Tabela 27:  Índice de GINI da renda domiciliar per capita,   

  por estados, no período de 2001 a 2009.

Tabela 28:  Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), por  

  estados, no período de 2004 a 2006.

Tabela 29:  Índice de Desenvolvimento Infantil (IDI), por   

  estados, nos anos de 1999, 2001 e 2004.



10



11

Lista de Gráficos

Gráfico 1:  Proporção de Crianças e Adolescentes por Região –  

  2009.

Gráfico 2:  Taxa de analfabetismo de menores com idade   

  de 10 a 14 anos, por estados e Brasil, no período de  

  2001 a 2010.

Gráfico 3:  Taxa de aprovação do Ensino Fundamental, 1ª a 4ª  

  série e anos iniciais, por estados e Brasil, no período  

  de 2001 a 2010.

Gráfico 4:  Taxa média de aprovação do Ensino Fundamental,  

  1ª a 4ª série e anos iniciais, por estados e Brasil, no  

  período de 2001 a 2010.

Gráfico 5:  Taxa de aprovação do Ensino Fundamental,   

  5ª a 8ª série e anos finais, por estados e Brasil, no  

  período de 2001 a 2010.

Gráfico 6:  Taxa média de aprovação do Ensino Fundamental,  

  5ª a 8ª série e anos finais, por estados e Brasil,   

  no período de 2001 a 2010.

Gráfico 7:  Taxa de reprovação do Ensino Fundamental,   

  1ª a 4ª série e anos iniciais, por estados e Brasil,   

  no período de 2001 a 2010.

Gráfico 8:  Taxa média de reprovação do Ensino Fundamental,  

  1ª a 4ª série e anos iniciais, por estados e Brasil,   

  no período de 2001 a 2010.

Gráfico 9:  Taxa de reprovação do Ensino Fundamental, 5ª a 8ª  

  série e anos finais, por estados e Brasil, no período  

  de 2001 a 2010.

Gráfico 10:  Taxa média de reprovação do Ensino Fundamental,  

  5ª a 8ª série e anos finais, por estados e Brasil,   

  no período de 2001 a 2010.

Gráfico 11:  Taxa de abandono do Ensino Fundamental,   

  1ª a 4ª série e anos iniciais, por estados e Brasil, no  

  período de 2001 a 2010.



12

Gráfico 12:  Taxa de abandono do Ensino Fundamental,   

  5ª a 8ª série e anos finais, por estados e Brasil, no  

  período de 2001 a 2010.

Gráfico 13:  IDEB do Ensino Fundamental, anos iniciais, por  

  estados e Brasil, no período de 2005, 2007 e 2009.

Gráfico 14:  IDEB do Ensino Fundamental, anos finais, por   

  estados e Brasil, no período de 2005, 2007 e 2009.

Gráfico 15:  Taxa de mortalidade Neonatal Precoce (0 a 6 dias)  

  por 1.000 nascidos vivos, por estados, no período de  

  2001 a 2010.

Gráfico 16:  Taxa de mortalidade Neonatal Tardia (7 a 27 dias)  

  por 1.000 nascidos vivos, por estados, no período  

  de 2001 a 2010.

Gráfico 17:  Taxa de mortalidade Pós-Neonatal (28 a 364 dias) 

  por 1.000 nascidos vivos, por estados, no período de  

  2001 a 2010.

Gráfico 18:  Taxa de mortalidade em crianças de 1 a 4 anos  

  por 1.000 habitantes nos estados da Região   

  Amazônica de 2001 a 2010.

Gráfico 19:  Taxa de mortalidade em crianças de 5 a 9 anos  

  por 1.000 habitantes nos estados da Região   

  Amazônica de 2001 a 2010*.

Gráfico 20:  Taxa de mortalidade em crianças de 10 a 14 anos por  

  1.000 habitantes nos estados da Região Amazônica de  

  2001 a 2010.

Gráfico 21:  Proporção de nascidos vivos com baixo peso   

  (até 2.500g), por estados e Brasil, no período de 2001 

  a 2009.

Gráfico 22:  Percentual de crianças menores de cinco anos com  

  baixo peso por estados, no período de 2007 a 2011.

Gráfico 23:  Cobertura Vacinal em crianças menores de um ano  

  na Região Amazônica no período de 2001 a 2010.

Gráfico 24:  Taxa de trabalho infantil com menores de  

  5 a 14 anos, por estados, até o dia 4 de maio de 2011. 



13

Gráfico 25:  Proporção de pessoas com baixa renda    
  (menor que 1/2 sm), por estados, no período de  
  2001 a 2009.

Gráfico 26:  Proporção média de pessoas com baixa renda (menor  
  que 1/2 sm), por estados, no período de 2001 a 2009.

Gráfico 27:  Proporção de crianças com baixa renda (menor que  
  1/2 sm), por estados, no período de 2001 a 2009.

Gráfico 28:  Proporção média de crianças com baixa renda   
  (menor que 1/2 sm), por estados, no período de  
  2001 a 2009.  

Gráfico 29:  Percentual de jovens grávidas na adolescência  
  segundo faixa etária. Brasil, 2003.

Gráfico 30:  Média do Índice de GINI da renda domiciliar per  
  capita, por estados, no período de 2001 a 2009.

Gráfico 31:  Índice de Desenvolvimento Humano, por estados, no  
  período de 2004 a 2006.

Gráfico 32:  Índice de Desenvolvimento Infantil (IDI), por   
  estados, nos anos de 1999, 2001 e 2004.



14



15

Lista de Figuras

Figura 1:  Taxa de analfabetismo de menores com idade de  

  10 a 14 anos, por estados, nos anos de 2001 e 2010. 

Figura 2:  Taxa de aprovação do Ensino Fundamental, 1ª a 4ª  

  série e anos iniciais, por estados, nos anos de   

  2001 e 2010. 

Figura 3:  Taxa de aprovação do Ensino Fundamental, 5ª a 8ª  

  série e anos finais, por estados, nos anos de   

  2001 e 2010. 

Figura 4:  Taxa de reprovação do Ensino Fundamental,   

  1ª a 4ª série e anos iniciais, por estados, nos anos de  

  2001 e 2010. 

Figura 5:  Taxa de reprovação do Ensino Fundamental,   

  5ª a 8ª série e anos finais, por estados, nos anos de  

  2001 e 2010. 

Figura 6:  Taxa de abandono de alunos do Ensino    

  Fundamental, 1a a 4a série e anos iniciais,   

  por estados, no anos de 2001 e 2010. 

Figura 7:  Taxa de abandono de alunos do Ensino    

  Fundamental, 5ª a 8ª série e anos finais,    

  por estados, no anos de 2001 e 2010. 

Figura 8:  IDEB do Ensino Fundamental, anos iniciais, por  

  estados, nos anos de 2005, 2007 e 2009. 

Figura 9:  IDEB do Ensino Fundamental, anos finais, por   

  estados, nos anos de 2005, 2007 e 2009. 

Figura 10:  Taxa de mortalidade Neonatal Tardia (7 a 27 dias)  

  por 1.000 nascidos vivos, por estados, no período  

  de 2001 a 2010.



16

Figura 11:  Taxa de mortalidade pós-neonatal (28 a 364 dias) por  

  1.000 nascidos vivos, por estados, no período   

  de 2001 a 2010. 

Figura 12:  Taxa de  notificação de AIDS por faixa etária, no  

  período de 2001 a 2010.

Figura 13:  Proporção de nascidos vivos de mães com consultas  

  de pré-natal por estado da Região Amazônica, no  

  período de 2001 a 2009.

Figura 14:  Taxa de trabalho infantil com menores de   

  5 a 14 anos, por estados, até o dia 4 de maio de 2011.

Figura 15:  Taxa de trabalho infantil com menores de   

  10 a 15 anos, por estados, nos anos de 2001 e 2009. 

Figura 16:  Proporção de pessoas com baixa renda (menor que  

  1/2 salário mínimo), por estados, nos anos de   

  2001 e 2009.

Figura 17:  Proporção de crianças com baixa renda (menor que  

  1/2 salário mínimo), por estados, nos anos de   

  2001 e 2009.

Figura 18:  Percentual de jovens grávidas na adolescência na  

  faixa etária de 10 a 14 e de 15 a 19 anos,    

  por estados no ano de 2003.

Figura 19:  Índice de GINI da renda domiciliar per capita, por  

  estados, nos anos de 2001 e 2009.

Figura 20:  Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), por  

  estados, nos anos de 2004, 2005 e 2006. 

Figura 21:  Índice de Desenvolvimento Infantil (IDI),   

  por estados, nos anos de 1999, 2001 e 2004. 



17

Sumário

Página 18:  Prefácio.

Página 24:  Apresentação.

Página 32:  Notas Técnicas.

Página 36:  Indicadores Educação.

Página 76:  Indicadores Saúde.

Página 110:  Indicadores Risco Social.

Página 141:  Considerações finais.

Página 149:  Referências Bibliográficas.

 



18

Prefácio

A importância do “Criançário” para a construção de um novo pensar 

das políticas públicas na Amazônia.

Ana Celina Bentes Hamoy1

 Historicamente, as políticas para crianças e adolescentes 

no Brasil sempre foram construídas sem base de indicadores que 

pudessem dar suporte às necessidades esperadas. Em alguns 

momentos históricos foi embasada na mera orientação religiosa2, 

quando então as crianças de tenra idade eram as que mereciam 

algum tipo de proteção, pois se assemelhavam à imagem de Jesus. 

As décadas de 70 e 80 foram anos de muita negação de direitos às 

crianças e quando o Estado pensava em algum tipo de atendimento, 

não para protegê-las no sentido garantista de proteção, mas em nome 

de uma “proteção” que discriminava, alijava a família, apenas fazia 

com que fossem afastadas do olhar da sociedade trancafiando-as em 

verdadeiras “masmorras” como animais irracionais, nos conhecidos 

internatos para menores. 

 Todo este aprendizado histórico fez com que o alerta social 

buscasse por caminhos mais humanizados, pautados em dinâmicas 

de busca por garantia de direitos muito marcadas pelo que ficou 

conhecido como o que preconizou Norberto Bobbio de “Era dos 

Direitos”3. 

 O Brasil, orientado por todo um movimento de luta pela 

democratização de busca por ideais de um estado de direito 

1 | Advogada. Coordenadora do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente 

Emaús (Cedeca-Emaús), advogada da Associação Nacional dos Centros de Defesa 

(Anced), membro do Conselho Estadual de Segurança Pública, especialista em 

Instituições Jurídicas e Sociais da Amazônia.

2 | Para aprofundar estudo sobre as políticas para a infância, conferir Angela 

Pinheiro, em “Crianças e adolescentes no Brasil: Porque o abismo entre a lei e a 

realidade”. Universidade Federal do Ceará (UFC). Fortaleza, 2006. 

3 | Para aprofundar o tema, conferir Norberto Bobbio, A era do direitos, Ed. 

Campus, 2004.
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orientado por princípios de respeito aos direitos humanos, no final 

da década de 80, aprovou uma nova ordem constitucional que 

veio impor princípios e regras para a construção de políticas de 

direitos humanos às crianças e adolescentes, pois adota orientação 

de proteção integral universal, não mais sendo permitida qualquer 

forma de discriminação e de “apartação” entre crianças ditas 

regulares e às ditas irregulares.

 Em 1990, com as orientações trazidas pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente, há a necessidade de todo um 

reordenamento para serem implantadas as políticas para a 

infância. Não mais era suficiente pensar em ações, projetos, 

programas para esta ou aquela idade, mas sim, impõe-se um novo 

paradigma no qual a criança e o adolescente, sujeitos de direitos, 

devem ser entendidos como pessoas cuja universalidade desses 

direitos será sempre disponibilizada para acesso, evitando que a 

proteção integral seja fragilizada ou mesmo negada por ação ou 

omissão da família, da sociedade e do estado.

 Entretanto, mudou-se o ordenamento, mas ainda há um longo 

caminhar para que se possa realmente observar uma universalização 

das políticas de proteção às crianças e adolescentes.

 Todos os novos espaços criados – conselhos de direitos 

e conselhos tutelares - ainda são espaços que lutam para serem 

estabelecidos como de suma importância dentro do novo paradigma 

garantista. Enquanto são criados conselhos apenas para formalizar 

uma exigência legal, muitas crianças deixam de acessar direitos, 

passam a constituir “números” nas estatísticas de letalidade e as 

políticas públicas, infelizmente, ainda pouco são criadas tendo como 

base à realidade social de seus locais de implantação.

 Na Região Amazônica Brasileira, a história, além de não ser 

diferente, é um pouco mais agravada, pois vista como vazio humano. 

Para se ter uma ideia, pode-se destacar que a Região Norte do 
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país (território que concentra a maior parte da região), apesar de 

ser responsável por quase 50% da área total da federação, possui 

uma densidade demográfica que não chega a cinco habitantes 

por km2, sofrendo, ainda hoje, com a histórica e irregular política 

de estímulo à ocupação, implantada por governos autoritários 

que dirigiram o país, concebida como a terra da riqueza, que 

deve servir a todos, mas pouco pensada em suas populações 

tradicionais, que hoje colhem o descaso das políticas públicas 

e sofrem com o extermínio de suas tradições. Essas populações 

vivem na incerteza do que esperar de gestões que não conseguem 

perceber que nenhuma política desenvolvimentista deve ser 

concebida sem considerar as especificidades e as condições de 

vida na região.

 Essa forma de fazer política pública, que não é fundada em 

indicadores políticos, econômicos e sociais, precisa ser alterada, pois 

isso fragiliza as conquistas obtidas na década de 90, fazendo com que 

o “amadorismo da gestão política” traga poucas mudanças para a 

diminuição das desigualdades sociais.

 A importância do “Criançário da Amazônia 2012” se dá 

principalmente por contribuir com a leitura dos impactos sociais 

que políticas mal planejadas e mal embasadas podem provocar 

nas famílias amazônicas. Além do mais, servirá de contribuição 

para que os gestores públicos possam ter um olhar diferenciado na 

implantação de seus projetos e programas.

 Observa-se que os conselhos de direitos quase nunca 

deliberam políticas públicas fundamentadas em diagnósticos capazes 

de responder às demandas estabelecidas para o bom resultado de 

uma política de proteção a crianças e adolescentes. O Criançário 

servirá, também, como um bom instrumento de indicadores, que 

poderá subsidiar as ações desses órgãos, fazendo com que possam ter 

meios de medição de resultados das políticas aprovadas.
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 É inegável que a contribuição da academia para a melhoria das 

metodologias de análise de indicadores sociais se faz extremamente 

necessária e o Criançário não só vem contribuir metodologicamente 

com uma análise de mais fácil leitura, mas também disponibiliza 

um monitoramento mais próximo da situação da criança na 

Amazônia, servindo de estímulo a um melhor controle social das 

políticas públicas, como também fazendo com que gestores públicos 

possam medir os resultados de gestão de políticas públicas a partir 

da melhoria das condições de vida do público infantil com simples 

leitura dos dados disponibilizados da inovadora publicação.

 Vive-se hoje grandes desafios para a satisfação da melhoria 

da qualidade de vida de todas as pessoas. Como afirma Flávia 

Piovesan, em sua tão conhecida obra Direitos Humanos e Justiça 

Internacional (2006. p.7), o maior desafio dos direitos humanos na 

contemporaneidade é a garantia do direito de dignidade. E não se 

pode negar que quando se fala em Amazônia esse desafio deve ser 

multiplicado, levando em consideração as dimensões geográficas, 

de limitado acesso a condições mínimas de habitabilidade (pode-se 

destacar que na Região Norte, do total de crianças com idades entre 

0-14 anos, 16,8%4 vive em domicílios sem as mínimas condições de 

saneamento básico, em um espaço demográfico desconhecido e 

precarizado no acesso a políticas públicas).

 O debate sobre os direitos da infância e da adolescência 

no Brasil perpassa por quatro grades temas: acesso à educação de 

qualidade, enfrentamento à letalidade, rompimento de um ciclo 

de violência que culpabiliza adolescentes, mas não lhe garante 

condições mínimas para acesso à proteção e sucesso na vida adulta 

além de, finalmente, garantia de condições dignas para vida em 

sociedade, onde a não violência e a boa convivência com a família e 

a comunidade possam nortear uma trajetória marcada pelo respeito 

e dignidade. Estas questões podem ser melhor enfrentadas  com 

análise dos indicadores descritos no Criançário, pois como admitir 

4 | Fonte: (SIS/IBGE/-2011).
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que em um país com tantas garantias ainda haja um percentual de 

8,4% de crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 14 anos (caso 

do Estado de Rondônia) trabalhando, ou ainda, que o Estado do 

Pará possua um percentual de 8,10% de crianças e adolescentes na 

faixa etária de 10 a 14 anos analfabetas. Como aceitar estes dados 

em um país que tem em sua Constituição Federal a educação como 

direito público subjetivo, mas que, na realidade, este direito seja 

indisponível?

 Não resta dúvida que todo esse cenário é resultado de uma 

política governamental que pensa enfrentar as questões sociais 

com estratégias baseadas, quase que exclusivamente, na segurança 

pública, restritas à “repressão” a qualquer custo ou à adoção local de 

modelos ditos vitoriosos em outros territórios e contextos, como, por 

exemplo, o programa “Tolerância Zero”, de Nova York, considerado, 

para alguns, o grande exemplo mundial de combate à criminalidade, 

para outros, implantação de um sistema de discriminação e imposição 

de ordem a determinados seguimentos sociais, lhe dando como 

opção o encarceramento.5

 Finalmente, não se pode concluir sem saudar os responsáveis 

pelo Criançário, não só pela oportunidade de disponibilizarem análise 

de indicadores de forma simples, mas, sobretudo, por trazerem à 

sociedade brasileira o conhecimento mais detalhado da realidade de 

crianças na Amazônia, gerando um descortinamento das políticas mal 

planejadas e que buscam, no desenvolvimento extrativista desregrado, 

ou mesmo em um desenvolvimento destruidor das potencialidades 

amazônicas, um caminho que resulta na exclusão, desconsidera 

as populações tradicionais e faz com que as consequências sejam 

vivenciadas pelo seguimento social, que deveria ser prioridade absoluta 

em qualquer pensar de políticas públicas.  

 Não resta dúvida que o Criançário deverá ser publicado a 

cada ano com análise detalhada do andamento de piora ou melhoria 

das condições de vida das crianças e adolescentes da Amazônia, isso 

5 | Para conferir um debate crítico sobre o “Tolerância Zero”, sugere-se a leitura de 

Löic Waccquant em “As Prisões da Miséria” . Ed. Zahar, 2001.
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não só ajudará a compreender os rumos de uma gestão voltada 

para a melhoria das condições de vida na Amazônia, mas também, 

impulsionará condições para uma cobrança social de busca de 

rompimento com as grandes desigualdades.
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Apresentação

A proposta de criar uma publicação anual sobre a situação da 

criança amazônica não é recente. O OCA, Observatório Amazônico 

da Criança e do Adolescente, surgiu como amadurecimento da 

experiência de extensão denominada projeto Multicampisocial, do 

Grupo de Estudos em Educação em Direitos Humanos (GEEDH), 

composto por professores, pós-graduandos e graduandos do Instituto 

de Ciências da Educação da Universidade Federal do Pará, situada 

na Amazônia brasileira.

Esta iniciativa foi criada com os objetivos de realizar diagnósticos 

em diferentes âmbitos, registrando de forma sistemática dados 

sobre essa população, e de subsidiar estudos a partir de indicadores 

de educação, saúde e situação de risco social, com vistas a revelar 

aspectos da situação da criança e do adolescente em âmbito regional 

para implementação de políticas públicas que respondam de forma 

adequada as demandas do segmento infanto-juvenil na Amazônia 

Brasileira.

O documento “A Amazônia e os objetivos de desenvolvimento do 

milênio”, da Articulação Regional Amazônica (CELENTANO e 

VEDOVETO, 2011, 5), reforça essa importância ao constatar que 

[...] há uma profunda falta de informação 

sobre a realidade das diferentes amazônias, 

situação que impede a promoção de políticas 

e iniciativas regionais para a conservação e 

desenvolvimento sustentável.

Em relação à importância de observarmos sistemática e 

periodicamente a situação da criança, não há muito o que declarar. 

Esta deve ser prioridade absoluta, sempre. Não há porque tergiversar 

ou elucubrar sobre esse princípio. Por isso, cremos que uma primeira 

explicação sobre esta obra se deve à sua denominação. O termo 
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criançário foi cunhado por entendermos que, assim como outros 

construtos intelectuais, à criança devemos um legado periódico 

e permanente de estudos e informações que dotem sua rede de 

proteção de mais uma ferramenta na luta em defesa de seus direitos. 

É por isso que, em meio a uma produção de anuários, dicionários, 

calendários e semelhantes, um tributo a essa classe de cidadãos 

secundarizados nas políticas públicas à contrapelo dos ditames legais 

— basta atentarmos para o pouco efetivo direito constitucional à 

educação — é necessário e fundamental.

VIARO (2012) nos diz que o sufixo “ário” surge com o sentido 

primitivo de “relativo a” e é sempre com esse valor que entrará em 

nossa língua, embora haja palavras mais vetustas que não tenham 

esse sentido. O que importa para nós é que, entendendo que a 

língua é viva, suas expressões são resultados de uma visão e de uma 

experiência sociocultural, daí ser essencial que nos apossemos de 

mais um conceito que, priorizando a criança, projeta-a como objeto 

central e defende a sua centralidade em uma sociedade que se quer 

justa e solidária. Deste modo, as crianças amazônidas, segmento 

da população mais afetado pelas mazelas de um desenvolvimento 

desumano, insustentável e predatório são o foco desta obra.

Ainda somos uma região em transição, marcada a ferro pela mácula 

da pobreza, pela negligência de governos e pela ganância de 

salteadores com sotaques e gravatas. Por essa razão, os movimentos 

sociais devem ter papel preponderante, auxiliados por informações 

organizadas que lhes proporcionem recursos para a realização 

de uma missão que parece ser interminável, contra o inimigo 

(aparentemente invencível) da injustiça. Estes devem ser, mais do 

que nunca, intransigentes e proativos, pois as perspectivas de futuro 

não existem sem a ação coordenada de pessoas de bem para um bem 

coletivo e urgentemente necessário.

Como prova disso um recente estudo do IMAZON (2010) 

demonstra que
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[...] os Objetivos do Milênio têm obtido 

algumas melhoras na Amazônia, mas a 

região continua aquém da média nacional 

para a maioria dos indicadores avaliados. Ao 

comparar a evolução histórica dos indicadores 

avaliados neste estudo, a maioria melhorou 

entre 1990 e 2009 (ou data mais recente) 

nos estados da Amazônia. Entretanto, como 

mostramos no decorrer do estudo, essa melhoria 

ainda é insatisfatória na maioria dos casos. 

Das 15 metas avaliadas, apenas uma foi 

alcançada na região e outras duas poderão ser 

atingidas até o prazo de 2015. (CELENTANO 

e VERÍSSIMO, 2010, 73).

Preliminarmente, deve-se ressaltar que muitos dos discursos 

comuns sobre a Região Amazônica constituíram-se em construções 

ideológicas distantes da realidade regional, especialmente porque 

não conseguiram dar conta da diversidade e complexidade deste 

espaço, uma vez que eram “(...) elaborações que não passaram 

pelo valor das realizações coletivas que conferem o sentido de 

autenticidade à ação social dos grupos humanos” (COELHO, 1994, 

p. 84).

Por isso mesmo, a Amazônia não pode ser vista sob uma ótica natural, 

mas como um produto histórico resultante das ações objetivas do 

homem sobre ela nos diversos momentos de sua construção. Pensá-

la de forma natural é idealizar um território como um lócus sagrado, 

tanto para o bem quanto para o mal, obliterando assim as condições 

de conhecê-la em suas potencialidades e limitações. 

A rigor, essas formas ideológicas de explicações sobre a região 

impedem, tanto que ela seja conhecida em suas características 

histórico-sociais, sua fundamentação a legitimidade social daqueles 

que participam e constroem a Amazônia.
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Sobre a população que habita a Amazônia Legal6 é relevante destacar 

a proporcionalidade do segmento infanto-juvenil em relação à 

totalidade de seus habitantes, conforme pode ser identificado na 

Tabela 1.

Tabela 1: População Geral e de Crianças e Adolescentes na Região 

Amazônica.

Área
População total (milhares)

População de crianças e 
adolescentes (milhares)

Percentual da população de 
crianças e adolescentes

1991 2008 2009 1991 2008 2009 1991 2008 2009

Brasil 146.816 189.953 191.796 60.254 57.244 56.810 41,0 30,1 29,6

Reg. 
Amazônica

16.983 24.737 25.082 8.399 9.235 9.123 49,4 37,3 36,4

Rondônia 1.133 1.519 1.531 537 523 512 47,4 34,4 33,4

Acre 417 692 705 214 275 274 51,4 39,8 38,9

Amazonas 2.103 3.399 3.455 1.070 1.353 1.303 50,9 39,8 37,7

Roraima 218 421 430 100 163 169 45,8 38,8 39,3

Pará 4.949 7.367 7.479 2.460 2.784 2.814 49,7 37,8 37,6

Amapá 289 626 640 152 237 244 52,7 37,8 38,1

Tocantins 918 1.303 1.316 449 462 457 48,9 35,4 34,7

Maranhão 4.930 6.400 6.469 2.515 2.478 2.398 51,0 38,7 37,1

Mato Grosso 2.026 3.010 3.057 902 960 952 44,5 31,9 31,1

Fonte: IBGE/PNAD.

A concentração total de crianças e adolescentes em relação à totalidade 

de habitantes na Região Amazônica é de 36,4%, significativamente 

superior à média nacional de 29,6%. A análise dos dados no intervalo 

de 1991 a 2009 demonstra uma redução da população infanto-juvenil 

na ordem de 11,4% no plano nacional e de 13,0% nesta Região, o 

que evidencia uma tendência geral de diminuição deste segmento 

no Brasil. 

6 | Para efeito didático, embora a Amazônia Legal não compreenda a totalidade 
geográfica dos estados de Mato Grosso e do Maranhão, os dados destes estados 
serão incorporados integralmente aos indicadores dos demais estados da 
Amazônia.



28

Os dados desagregados por estados da Amazônia Legal revelam que 

a concentração da população de crianças e adolescentes assume 

um amplo leque de variação desde 31,1% em Mato Grosso a 39,3% 

em Roraima. Certamente, estes gradientes devem implicar em 

particularidades próprias em relação às demandas sobre as políticas 

públicas geradas pelas diferentes concentrações do segmento de 

crianças e adolescentes em cada estado desta região, o que requisita 

uma atenção diferencial das políticas de estado destinadas ao 

atendimento dos direitos dessa população, seja do ponto de vista 

orçamentário, seja em seu aspecto técnico e político.

No que diz respeito à proporção de crianças e adolescentes em 

relação ao total de habitantes nas diversas regiões brasileiras (dados 

de 2009), particularmente a Região Norte tem a maior concentração 

deste segmento com o índice de 37,1% enquanto as demais regiões 

apresentam os seguintes índices: CO 30,5%; SU 27,3%; SE 26,4%; 

NE 33,2%, conforme pode ser visualizado no Gráfico 1. 

Gráfico 1: Proporção de Crianças e Adolescentes por Região – 2009.
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Um exemplo está na maior incidência da população de crianças 

e adolescentes na Região Norte que, mesmo com a tendência de 

diminuição nas últimas décadas, requisita um cuidado específico 

tanto no planejamento, quanto na gestão de programas, serviços e 

projetos de políticas públicas destinadas a este segmento social.

Esta requisição assume relevância, especialmente quando se 

analisam os demais indicadores sociais que traduzem a realidade da 

reprodução social das crianças e adolescentes na Amazônia legal. 

Particularmente a análise da taxa média anual de crescimento 

populacional da Amazônia legal expõe que a concentração 

de crianças e adolescentes nesta região permanecerá a maior 

das demais regiões brasileiras por um largo período de tempo, 

visto que todos os estados que a compõem têm um índice de 

crescimento populacional superior ao índice nacional, conforme 

pode ser identificado na Tabela 2.

Tabela 2: Taxa Média de Crescimento Anual da População Residente.

Área
Taxa média geométrica de crescimento anual da população residente (%)

1991/2000 2000/2010

Brasil 1,64 1,17

Região Norte 2,86 2,09

Rondônia 2,24 1,25

Acre 3,29 2,78

Amazonas 3,31 2,16

Roraima 4,58 3,34

Pará 2,54 2,04

Amapá 5,76 3,45

Tocantins 2,61 1,80

Maranhão 1,54 1,52

Mato Grosso 2,40 1,94

Fonte: IBGE.
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Como pode ser visualizada, a taxa de crescimento anual da população 

residente no território brasileiro apresenta uma tendência de 

redução nas duas últimas décadas, indo de 1,64% em 1991 para 

1,17% em 2010. Embora na Região Norte ocorra também esta 

tendência de redução, passando de 2,86% em 1991 para 2,09% em 

2010, esta região tem a maior taxa de crescimento populacional em 

relação às demais regiões brasileiras. Em relação à taxa nacional, o 

dado regional é superior em aproximadamente 79%. 

Esta realidade resulta da combinação de dois fatores: o crescimento 

vegetativo da população residente e o fator migratório que tem 

promovido o deslocamento de indivíduos de outras partes do Brasil 

para os estados da Amazônia Legal em busca de novas oportunidades. 

Este último fator fica mais evidente quando se consideram os dados 

desagregados por estado na Região Norte, sendo os estados de 

Roraima e do Amapá os que apresentam as maiores taxas nacionais 

de crescimento populacional com 3,34% e 3,45%, respectivamente.

É crível afirmar que este crescimento populacional deve incidir 

sobre as condições de vida desta população, uma vez que o aumento 

demográfico acelerado, sem o correspondente investimento em 

políticas públicas que promovam a ampliação de ofertas de serviços 

públicos, impacta em problemas sociais de diversas ordens em curto, 

médio e longo prazo.

Como vemos, os desafios são alarmantes! Daí a necessidade de 

conhecermos um pouco mais sobre a situação da infância em uma 

região como a Amazônia, uma engrenagem complexa e gigantesca, 

mas emperrada, que se move aos trancos por estar afetada pela 

ferrugem do descaso que a torna vítima da distribuição desigual das 

riquezas auferidas no país. Prova disso é a própria Lei de Diretrizes 

Orçamentárias de 2012, de cujo montante total de recursos, menos 

de 10% está destinado à Região Norte. Dito de outro modo, dentre 

os dez estados que receberam menos recursos da União, seis são da 

Amazônia, com exceção de Maranhão, Pará e Amazonas.
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Em síntese, a Amazônia, os brasileiros amazônidas e o mundo 

têm conhecimento do potencial e da capacidade de contribuição 

ativa dessa região para o desenvolvimento planetário. Ao lado da 

disseminação de uma cultura de responsabilidade histórica em 

relação a esse “inferno verde” cada vez menos verde, impõem-

se a obrigação de priorizá-la como eixo de reconciliação entre o 

desenvolvimento sustentável e a justiça social. Por tudo isso, nossas 

crianças são muito mais que esperança de futuro, são um presente 

que grita.

Alberto Damasceno

Carlos Alberto Maciel

Émina Santos

Eucilene Porto

Paulo de Tarso Oliveira
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Notas Técnicas
Para a realização desta publicação, foram utilizados dados das áreas 

da educação, saúde e risco social, referentes a crianças e adolescentes 

dentro dos limites da macrorregião da Amazônia Brasileira, nos 

termos da portaria ministerial do Ministério do Meio Ambiente nº 

28, datada de 24 de Janeiro de 2008, que considera todos os estados 

da Região Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia 

e Tocantins), mais os estados do Mato Grosso e Maranhão, como 

pertencentes à Amazônia Legal. 

A elaboração deste trabalho se deu em três etapas. A primeira 

consistiu em coletar os dados no período de Dezembro de 2011 

a Fevereiro de 2012. Após o término desta etapa os dados foram 

sistematizados com a utilização do Microsoft Office Excel 2007, 

para a geração de tabelas e gráficos, e o Programa DevInfo 6.0, para 

geração de mapas. Em terceiro lugar, foram feitos comentários 

críticos a partir dos dados coletados. Vale ressaltar que todas as 

informações foram retiradas de fontes oficiais. 

Educação 
Para a área da educação foram elencados os seguintes 

indicadores: Percentual de alunos matriculados na Pré-Escola 

e no Ensino Fundamental; Taxa de analfabetismo de alunos 

na faixa etária de 10 a 14 anos; Taxa de aprovação do Ensino 

Fundamental, séries iniciais e finais; Taxa de reprovação do 

Ensino Fundamental, séries iniciais e finais; Taxa de abandono 

do Ensino Fundamental, séries iniciais e finais; IDEB do Ensino 

Fundamental, séries iniciais e finais. 

Nesta etapa do trabalho, é importante ressaltar que, a partir do ano 

de 2006, a Lei n° 11.274 alterou dispositivos da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, transformando a duração do ensino 
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fundamental, de oito séries para nove anos, estabelecendo que seu 

público inicial passaria a ser constituído por crianças a partir dos seis 

anos. Por essa razão, informações que abordem esse nível de ensino 

virão identificadas no Criançário como séries/anos.

Os dados referentes à Educação foram coletados do site do MEC e 

do INEP, com exceção da Taxa de Analfabetismo e IDEB arrecadados 

no site do PNAD e SAEB, respectivamente. É importante destacar 

que para o calculo da Taxa média de aprovação e Taxa média de 

reprovação utilizou-se a fórmula abaixo: 

Onde,

 - Média Aritmética;

 - Soma de todas as observações da variável (neste caso as 

taxas de aprovação e reprovação);

n - Número de observações.

Os comentários sobre os indicadores foram feitos pelo Prof. 

Dr. Alberto Damasceno e pela Profa Dra. Émina Santos, ambos 

membros do GEEDH – Grupo de Estudos em Educação em Direitos 

Humanos vinculado ao Instituto de Ciências da Educação – ICED da 

Universidade Federal do Pará.
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Saúde
Entre os indicadores na área de saúde foram selecionados para 

compor esse estudo, indicadores clássicos como: Taxa de mortalidade 

neonatal precoce, Taxa de mortalidade precoce tardia e Taxa de 

mortalidade pós-neonatal; Taxa de mortalidade infantil por faixa 

etária (em crianças de um a quatro anos, de cinco a nove anos e 

de dez a 14 anos); Taxa de notificação de AIDS por faixa etária 

(em crianças de um a quatro anos, de cinco a nove anos e de dez 

a 14 anos); Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer 

(até 2.500g); Percentual de crianças menores de cinco anos com 

baixo peso; Cobertura vacinal em crianças menores de um ano e a 

Proporção de nascidos vivos de mães com consultas de pré-natal. A 

análise adotou os dados de acordo com a residência da mãe, e/ou 

dos nascidos vivos e/ou da população por faixa etária.

O período corresponde de 2001 a 2010, com exceção dos indicadores 

“Proporção de nascidos vivos com baixo peso a nascer” (2001 a 2009) 

e “Percentual de crianças menores de cinco anos com baixo peso” 

(2001 a 2011), tendo como fonte a base de dados do Sistema de 

Informação de Mortalidade, Sistemas de Nascidos Vivos, Sistema de 

Informações do Programa de Imunização, Sistema de Informações 

de AIDS, disponível no Banco de dados do Sistema Único de Saúde 

do Ministério da Saúde (DATASUS).

Os comentários sobre os indicadores de saúde foram feitos pelo 

Prof. Dr. Paulo de Tarso Oliveira, que integra o Departamento de 

Monitoramento e Avaliação do SUS do Ministério da Saúde, e pela 

Dra. Eucilene Alves Santana Porto que atua na Coordenação da Sala 

de Apoio à Gestão Estratégica do Departamento de Monitoramento 

e Avaliação do SUS do Ministério da Saúde.
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Risco Social
Na área do risco social, elencamos cinco indicadores: Taxa de trabalho 

infantil e Ranking com menores de 5 a 14 anos e de 10 a 15; Proporção 

de pessoas com baixa renda (menor que 1/2 SM); Proporção de 

crianças com baixa renda (menor que 1/2 SM); Percentual de 

jovens grávidas na adolescência segundo faixa etária; Índice de GINI 

da renda domiciliar per capita; Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH); Índice de Desenvolvimento Infantil (IDI).

A coleta dos dados relacionados a este tema está em diversas fontes, 

tais como: PNAD, Ministério da Saúde, IBGE, PNUD e UNICEF. É 

importante destacar que para calculo da média das proporções de 

pessoas com baixa renda, e de crianças com baixa renda e Índice de 

GINI da renda domiciliar per capita utilizou-se a fórmula abaixo: 

Onde,

 - Média Aritmética;

 - Soma de todas as observações da variável (neste caso as 

taxas de aprovação e reprovação);

n - Número de observações.

Os comentários sobre esses indicadores foram feitos pelo Prof. Dr. 

Carlos Maciel que coordena o Programa Infância e Adolescência 

(PIA), Programa de Extensão vinculado à Faculdade de Serviço 

Social do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade 

Federal do Pará. 
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Introdução à Análise Descritiva
dos Indicadores da Educação

Desde o ano de 1940, por influência da UNESCO, o IBGE passou 

a utilizar a expressão “capaz de ler e escrever um bilhete simples” 

para mensurar o grau de alfabetização de uma pessoa. Antes disso, 

o simples fato de assinar o próprio nome, ou a impossibilidade 

de fazê-lo, distinguia o cidadão como alfabetizado ou analfabeto, 

respectivamente.

O Censo do ano 2000 manteve inalterada a definição, considerando 

alfabetizada a pessoa “capaz de ler e escrever um bilhete simples no 

idioma que conhecia. Aquela que aprendeu a ler e escrever, mas 

esqueceu e a que apenas assinava o próprio nome foi considerada 

analfabeta” (IBGE Apud FERRARO, p. 991, 2011).

Aparentemente marginal, essa discussão se reveste de grande 

importância, pois essa caracterização foi decisiva para transformar 

o analfabetismo em um estigma a partir do último quartel do 

século XIX, quando a Câmara e o Senado do Império, entre 1878 

e 1881, aprovaram a Lei Saraiva que “estabeleceu e sacramentou 

a incapacidade política de quem não soubesse ler ou escrever” 

(FERRARO, p. 992, 2011).

Em um artigo recente, NICOLAU (2012), buscando entender a 

relação entre o analfabetismo e a influência política, concluiu 

a partir do estudo do economista americano Peter Lindent que 

“o sucesso de democratização, particularmente a expansão do 

sufrágio masculino, antecedeu, em muitos países, a expansão da 

escola primária. Quando a população mais pobre entra no processo 
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político ela passa a ter canal de comunicação com o governo. 

Assim, é possível lutar para transferir recursos governamentais 

para a escola pública. Afinal, os filhos da elite já estudaram em 

escolas particulares” (NICOLAU, 2012).

Nunca é demais lembrar que a Constituição Federal define a educação 

como direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, além 

de visar ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Se temos 

claro que essas não são metas simples e fáceis de serem atingidas, 

também não precisamos de muito esforço para concluir que ainda 

estamos muito longe de alcançá-las.

Entretanto, o caminho para lograr o êxito pretendido já é conhecido. 

Prova disso são os resultados satisfatórios das instituições federais 

que ofertam educação básica no que tange aos exames nacionais 

(referenciados internacionalmente) em relação às outras escolas 

públicas. Nenhuma escola estadual ou municipal aparece entre as 

cem primeiras do Enem. As escolas públicas que se destacaram são 

colégios de aplicação de universidades, colégios militares, escolas 

federais e escolas técnicas (G1, 2011), o que nos permite concluir 

que um dos fatores responsáveis pelo êxito das federais é a criação 

de condições capazes de garantir um padrão mínimo de qualidade, 

tal como determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB). CARA (2011), por seu turno, defende que os principais 

insumos educacionais são a remuneração condigna dos profissionais 

da educação com política de  carreira, formação continuada, número 

adequado de alunos por sala de aula, oferta e devida utilização de 

equipamentos e materiais.  

A Constituição 
Federal define 

a educação 
como direito de 
todos e dever 

do Estado e da 
família.
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A qualidade na educação básica, requerida em discursos 

governamentais, difundida por estudiosos e defendida por 

entidades da área, necessita de investimentos que são considerados 

imprescindíveis. Soares (2002) afirma que grande parte da literatura 

divide os determinantes do desempenho de alunos em duas 

categorias: as variáveis relativas à família e ao aluno, por um lado, e 

as variáveis relativas à escola, por outro. Segundo essa categorização, 

a renda da família ou sua origem socioeconômica seria comparada 

com o nível socioeconômico do corpo discente e docente.

Em termos analíticos essa classificação pode ser acertada, todavia não 

apresenta utilidade para o tomador de decisão na área da política 

educacional, mesmo porque ele não tem ingerência sobre o contexto 

familiar ou socioeconômico de professores e estudantes. Por outro 

lado, isso não significa que não existam condições de interferência 

positiva no contexto escolar.

[...] os insumos pedagógicos são caracterizados 

por aquelas variáveis sobre as quais os gestores 

da educação têm, ou deveriam ter algum 

controle: condições físicas da escola, salário 

e sistemas de incentivos para professores, 

treinamento de professores, métodos de 

ensino, sistemas de avaliação, e assim por 

diante. É claro que, na prática, restrições 

legais, financeiras e institucionais limitam 

o escopo de ação dos gestores de escolas ou 

redes educacionais, mas, em princípio, são 

variáveis que se encontram sob o controle do 

estado. (SOARES, 2002).
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Até porque já não é mais aceitável a tese que vincula dificuldades 

de aprendizagem ou resultados negativos dos alunos de uma 

determinada rede municipal à pobreza do município. Se é possível a 

relação de carência de recursos de toda ordem com o fenômeno do 

fracasso, também é aceitável a ideia de que, uma função fundamental 

da educação é a de modificar o círculo vicioso da pobreza; aliás, o 

sistema educacional deve contribuir para que as crianças saiam da 

condição de vulnerabilidade social de seu nascimento e desenvolvam 

habilidades e destrezas que lhes possibilitem ter uma vida melhor do 

que a de seus pais (PARANDEKAR, 2008).

Os poucos aspectos explorados até aqui já compõem um quadro de 

significativa complexidade, mas não podem se constituir em obstáculos 

definitivos e incontornáveis para as necessárias mudanças almejadas. 

A educação na Amazônia, seja por negligência, incapacidade técnica 

ou falta de vontade política, em que pesem os avanços conquistados 

na última década, ainda continua a ser um desafio importante para 

gestores dos três entes federados e a sociedade civil, pois as melhorias 

observadas a partir dos dados disponíveis ainda não conseguiram 

superar as carências retratadas nos indicadores observados a seguir.

Analfabetismo de crianças e 
adolescentes
entre 10 e 14 Anos

Na Tabela 3, verifica-se crescimento do analfabetismo de alunos na 

faixa etária de 10 a 14 anos em toda a região, com exceção do Acre, 

em que a taxa de analfabetismo vem diminuindo desde 2005, menos 
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no ano de 2010, quando aumenta significativamente em todos os 

estados da Amazônia. 

Os dados da Tabela 3 comprovam que dos nove estados componentes 

da região, seis apresentaram crescimento no número de crianças 

analfabetas ao longo da última década, com o seguinte desempenho 

negativo: Rondônia 0,6; Acre 4,7; Amazonas 4,5; Roraima 3,5; Pará 

2,6 e Amapá 4,9 pontos percentuais.

Por seu turno, os demais estados do Tocantins, do Maranhão e do 

Mato Grosso conseguiram diminuir o analfabetismo em 5, 1,5 e 0,3 

pontos percentuais respectivamente, seguindo tendência da média 

nacional.

Tabela 3: Taxa de analfabetismo de alunos na faixa etária de 10 a 14 

anos, por estados e Brasil, no período de 2001 a 2010.

 Estados

Taxa de Analfabetismo

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brasil 4,20 3,80 3,50 3,80 3,40 3,00 3,10 2,80 2,50 3,90

Rondônia 1,40 2,20 1,60 1,00 1,00 1,90 0,60 1,00 1,80 2,00

Acre 3,20 7,60 5,20 6,40 10,20 7,20 7,20 4,10 3,70 7,90

Amazonas 3,70 4,30 2,70 4,00 2,10 2,40 3,30 3,10 1,30 8,20

Roraima 2,50 4,70 0,50 1,50 0,80 1,00 0,40 1,80 1,00 6,00

Pará 5,50 5,50 6,50 8,70 8,10 6,40 5,90 4,70 5,40 8,10

Amapá 0,00 2,70 2,20 1,10 1,10 0,70 0,70 0,10 0,40 4,90

Tocantins 8,60 5,90 4,40 4,40 4,00 3,90 2,10 2,50 2,00 3,60

Maranhão 11,00 7,60 9,80 11,00 10,10 9,30 12,20 6,40 6,40 9,50

Mato Grosso 2,70 1,80 1,40 1,80 1,50 0,20 1,50 2,20 1,20 2,40

Fonte: PNAD/IBGE.

Nenhuma 
escola estadual 
ou municipal 

aparece 
entre as cem 
primeiras do 

Enem.
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Gráfico 2: Taxa de analfabetismo de menores com idade de 10 a 14 

anos,  por estados e Brasil, no período de 2001 a 2010.
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Fonte: PNAD/IBGE.

Nota: Adaptado da Tabela 3.

A Figura 1 demonstra que o Estado do Maranhão apresentou maior 

taxa de analfabetismo em 2001, na escala percentual de 9,15 a 12,20, 

seguido pelo Estado do Tocantins na escala de 6,10 a 9,14, sendo 

maior até que a taxa do Brasil que é de 4,20%. No ano de 2010 o 

Estado do Maranhão permaneceu com a maior taxa de analfabetismo, 

agora seguido pelos estados do Pará, Amazonas e Acre, ambos na 

escala percentual de 6,10 a 9,14, superando a taxa nacional que foi 

de 3,90% neste ano.

Não é mais 
aceitável a tese 

que vincula 
dificuldades de 
aprendizagem 
ou resultados 
negativos dos 

alunos de uma 
determinada 

rede municipal 
à pobreza do 
município.
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Figura 1: Taxa de analfabetismo de menores com idade de 10 a 14 

anos, por estados, nos anos de 2001 e 2010.

Total

0,00 -3,04

3,05 - 6,09

6,10 - 9,14

9,15 -12,20

Valores Perdidos ou Faltantes

20102001

Fonte: IBGE. 

Nota: Adaptação no Sistema DevInfo 6.0.

Dos nove estados 
componentes 

da região, seis 
apresentaram 
crescimento 
no número 
de crianças 

analfabetas ao 
longo da última 

década.
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Aprovação de crianças e 
adolescentes nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental

No que se refere à taxa de aprovação no Ensino Fundamental (anos 

iniciais), os dados apontam uma média histórica crescente na década, 

com todos os estados apresentando desempenho positivo.

Tabela 4: Taxa de aprovação do Ensino Fundamental, de 1ª a 4ª série 

e anos iniciais, por estados e Brasil, no período de 2001 a 2010.

Estados

Taxa de Aprovação do Ensino Fundamental, anos iniciais

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brasil 84,50 85,20 85,00 83,80 81,60 81,60 85,80 87,00 88,50 89,90

Rondônia 86,60 88,50 88,40 86,70 83,70 82,40 85,20 86,60 87,20 87,50

Acre 81,40 86,60 87,80 87,80 78,40 74,80 82,00 81,80 84,70 85,80

Amazonas 80,50 80,90 81,40 78,00 77,20 72,90 82,40 80,10 80,10 81,90

Roraima 89,10 89,70 89,30 90,30 84,50 85,10 85,10 88,30 90,70 91,90

Pará 75,90 78,50 77,50 74,70 70,10 66,20 67,20 72,40 77,80 83,40

Amapá 85,10 84,60 84,40 83,70 78,70 79,10 78,30 81,30 82,90 86,90

Tocantins 77,00 85,40 85,40 84,80 87,00 83,80 92,60 89,90 91,30 91,40

Maranhão 81,90 82,20 81,00 78,60 79,20 76,50 86,60 84,70 87,30 89,30

Mato Grosso 80,70 83,20 81,10 82,20 82,20 82,40 91,10 92,00 94,30 95,70

Fonte: MEC/INEP/Deed.
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Verifica-se que o Estado do Mato Grosso é o único que vem 

demonstrando crescimento constante em suas taxas a partir de 

2003. Em 2010 as maiores taxas estão concentradas em Mato Grosso, 

Roraima e Tocantins, com 95,70%, 91,90% e 91,40%, respectivamente. 

Já os estados com menor taxa de aprovação no mesmo ano foram 

Amazonas e Pará, com 81,90% e 83,40%, respectivamente. 

Como dito anteriormente, a taxa de aprovação foi crescente em 

todos os estados, com a seguinte melhora entre os anos de 2001 

e 2010: Rondônia 0,9; Acre 4,4; Amazonas 1,4; Pará 7,5; Amapá 

1,8; Maranhão 7,4 pontos percentuais. Destacam-se os estados 

do Tocantins e Mato Grosso com ascensão de 14,4 e 15 pontos 

percentuais, respectivamente.

Gráfico 3: Taxa de aprovação do Ensino Fundamental, de 1ª a 4ª 

série e anos iniciais, por estados e Brasil, no período de 2001 a 2010.
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Fonte: MEC/INEP/Deed.
Nota: Adaptado da Tabela 4.
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Avaliando a média de aprovação, anos iniciais, calculada entre as 

taxas apresentadas pelos estados da Amazônia Legal, no período de 

2001 a 2010, destaca-se o Estado de Roraima que, em média, teve 

o melhor desempenho de todos os outros com 88,40%, inclusive 

superando a média nacional de 85,29%. Por outro lado, ressalta-se a 

situação do Pará, com a pior média: 74,37%.

Gráfico 4: Taxa média de aprovação do Ensino Fundamental, de 1ª 

a 4ª série e anos iniciais, por estados e Brasil, no período de 2001 a 

2010.

88,40% 
86,86% 86,49% 86,28% 

85,29% 

83,11% 82,73% 82,50% 

79,54% 

74,37% 

65,00% 

70,00% 

75,00% 

80,00% 

85,00% 

90,00% 

Roraima  Tocantins  Mato Grosso  Rondônia Brasil Acre Maranhão  Amapá  Amazonas Pará  

T
a

x
a

 M
é

d
ia

 

Fonte: MEC/INEP/Deed.

Nota: Adaptado da Tabela 4.

A Figura 2 demonstra que no ano de 2001 o Estado de Roraima 

apresentou maior taxa de aprovação na escala percentual de 88,34 a 

95,70, seguido dos estados do Amapá, Maranhão, Acre e Rondônia 

na escala de 80,96 a 88,33. Já no ano de 2010, foram os estados do 

Maranhão, Mato Grosso, Tocantins e Roraima que apresentaram as 

maiores taxas.
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Figura 2: Taxa de aprovação do Ensino Fundamental, de 1ª a 4ª série 

e anos iniciais, por estados, 2001 e 2010.

Fonte: MEC/INEP/DTDIE.

Nota: Adaptação no Sistema DevInfo 6.0.
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Os dados 
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Taxa de aprovação de alunos 
nos anos finais do Ensino 
Fundamental

A Tabela 5 e o Gráfico 5 apresentam a taxa de aprovação no Ensino 

Fundamental – séries/anos finais. Nelas, verifica-se que o Estado do 

Mato Grosso é o único que vem demonstrando crescimento desde 

2005 em suas taxas de aprovação. Em 2010 as maiores taxas de 

aprovação estão concentradas nos estados do Mato Grosso, Acre e 

do Tocantins, com 93,90%; 88,90% e 86,00%, respectivamente. Já 

os estados com menor taxa de aprovação são Rondônia e Pará, com 

76,10% e 79,20%, respectivamente.

No que se refere à taxa de aprovação no Ensino Fundamental, 

séries/anos finais, dispostas na Tabela 5, temos o seguinte quadro de 

crescimento entre 2001 e 2010: Acre 4,3; Amazonas 3,4; Pará 1; Amapá 

1,7; Tocantins 5,8 e Mato Grosso com o significativo crescimento de 

19,2 pontos percentuais.

Destaca-se 
o Estado de 

Roraima que, 
em média, 

teve o melhor 
desempenho de 
todos os outros,  

inclusive 
superando 
a média 

nacional.
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Tabela 5: Taxa de aprovação do Ensino Fundamental, de 5ª a 8ª série 

e anos finais, por estados e Brasil, no período de 2001 a 2010.

Estados

Taxa de Aprovação do Ensino Fundamental, anos finais

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brasil 82,50 82,30 81,50 79,00 77,00 77,00 79,80 79,90 81,30 82,70

Rondônia 78,00 81,20 81,00 77,90 72,80 73,80 73,20 74,50 76,10 76,10

Acre 84,60 84,10 87,60 87,60 82,90 82,10 86,60 86,10 88,40 88,90

Amazonas 76,80 71,40 70,80 71,60 68,50 69,20 76,10 73,50 76,20 80,20

Roraima 90,10 86,40 86,50 85,10 80,50 81,10 81,00 82,50 84,00 84,20

Pará 78,20 79,70 80,50 77,10 74,10 75,30 68,80 76,80 78,30 79,20

Amapá 83,20 84,20 85,80 85,10 85,30 85,00 82,60 83,50 84,20 84,90

Tocantins 80,20 84,30 84,30 84,60 84,60 83,90 85,90 85,10 86,50 86,00

Maranhão 85,20 86,30 85,60 81,50 80,20 75,60 82,80 80,70 83,30 83,30

Mato Grosso 74,70 74,60 72,60 69,40 69,30 72,40 81,70 84,00 89,90 93,90

Fonte: MEC/INEP/Deed.

Alguns dos estados analisados apresentam desempenho histórico 

negativo, demonstrando decréscimo de 2001 para 2010 em suas 

taxas de aprovação. São eles: Rondônia 1,9; Roraima 5,9 e Maranhão 

com 1,9 pontos percentuais. Destaca-se o desempenho do Estado 

do Mato Grosso, que alcançou um crescimento de 19,2 pontos 

percentuais, seguido pelos estados do Tocantins com 5,8; Acre com 

4,3; Amazonas com 3,4; Amapá com 1,7; Pará com 1 ponto percentual, 

todos superando a média nacional de crescimento na ordem de 0,2 

pontos, quando comparados os anos inicial e final da década.
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Gráfico 5: Taxa de aprovação do Ensino Fundamental, de 5ª a 8ª 

série e anos finais, por estados e Brasil, no período de 2001 a 2010.
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Fonte: MEC/INEP/Deed.

Nota: Adaptado da Tabela 5.

Ao se avaliar a média calculada para as séries/anos finais, a 

situação apresentada muda substancialmente no Estado do Acre 

que assume a melhor posição em relação aos outros, obtendo 

em média 85,89% de taxa de aprovação, ficando acima da média 

nacional que é de 80,30%, superando-a em cerca de 5,6 pontos 

percentuais. Em contrapartida, o Estado do Amazonas apresenta 

a pior situação, com 73,43.
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Gráfico 6: Taxa média de aprovação do Ensino Fundamental, de 5ª a 

8ª série e anos finais, por estados e Brasil, no período de 2001 a 2010.
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Fonte: MEC/INEP/Deed.

Nota: Adaptado da Tabela 5.

A Figura 3 demonstra que no ano de 2001 o Estado de Roraima 

apresentou maior taxa de aprovação, na escala percentual de 88,34 

a 95,70, seguido dos estados do Amapá, Maranhão e Acre na escala 

de 80,96 a 88,33, sendo maior até que a taxa brasileira que é de 

82,50%. Já no ano de 2010; os estados do Acre e Mato Grosso (88,34 

a 95,70) apresentaram maiores taxas de analfabetismo, superando a 

taxa nacional de 82,70%.

Mato Grosso é o 
único que vem 
demonstrando 

crescimento 
desde 2005 em 
suas taxas de 
aprovação. 
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Figura 3: Taxa de aprovação do Ensino Fundamental, de 5ª a 8ª série 

e anos finais, nos anos de 2001 e 2010.

Fonte: MEC/INEP/DTDIE.

Nota: Adaptação no Sistema DevInfo 6.0.
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Reprovação de alunos das 
séries/anos iniciais do Ensino 
Fundamental

Tabela 6: Taxa de reprovação do Ensino Fundamental, de 1ª a 4ª 

série e anos iniciais, por estados e Brasil, no período de 2001 a 2010.

Estados
Taxa de Reprovação do Ensino Fundamental, anos iniciais

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brasil 8,90 9,10 9,60 10,70 10,40 12,70 11,00 10,10 9,20 8,30

Rondônia 6,70 7,30 7,40 9,00 8,60 12,70 11,70 11,10 11,00 10,80

Acre 6,00 4,90 4,60 4,60 6,40 16,30 14,70 13,20 10,70 10,40

Amazonas 9,80 11,00 10,50 12,60 12,50 16,60 15,30 13,70 14,60 13,20

Roraima 6,50 6,30 6,60 6,70 6,40 10,30 10,50 9,60 7,60 6,70

Pará 11,20 11,50 11,70 13,20 13,10 21,30 21,40 19,90 16,00 11,60

Amapá 10,70 12,20 11,90 12,60 9,20 16,10 17,10 15,70 14,80 11,00

Tocantins 6,10 6,60 6,60 9,00 8,00 11,80 8,30 8,50 7,50 7,70

Maranhão 8,80 9,20 10,00 11,50 10,80 14,00 11,40 10,90 9,50 8,00

Mato Grosso 5,70 6,20 6,40 7,00 5,90 7,70 6,80 5,70 4,20 3,60

Fonte: MEC/INEP/Deed

Apesar do Gráfico 7 demonstrar que todos os estados apresentaram 

quedas consideráveis em suas taxas de reprovação a partir de 2006 e 

2007 até 2010, se compararmos os índices exibidos em 2001 e 2010, 

sete das nove unidades da federação que compõem a Amazônia Legal 

indicaram um aumento, sendo os estados de Rondônia 4,1, Acre 4,4, 

Amazonas 3,4, Roraima 0,2, Pará 0,4, Amapá 0,3 e Tocantins com 1,6 

pontos percentuais. Maranhão e Mato Grosso foram os únicos que 

demonstraram um desempenho positivo, diminuindo em 0,8 e 2,1 

pontos percentuais suas respectivas taxas de reprovação nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental.
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Gráfico 7: Taxa de reprovação do Ensino Fundamental, de 1ª a 4ª 

série e anos iniciais, por estados e Brasil, no período de 2001 a 2010.
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Fonte: MEC/INEP/Deed

Nota: Adaptado da Tabela 6.

Quanto à taxa média de reprovação do Ensino fundamental séries/

anos iniciais de todos os estados, demonstradas no Gráfico 8, nota-se 

que a situação ainda está longe da ideal, pois ainda persistem taxas 

que vão de cerca de 6 a 15%, com o Pará apresentando a maior taxa, 

com 15,09%, enquanto Mato Grosso apresenta a menor taxa, com 

5,92%. Considerando a taxa média nacional de 10%, os estados da 

Amazônia Legal variam bastante de situação, uma vez que 4 estados 

permanecem acima desta média, sendo eles: Pará (15,09%), Amapá 

(13,13%), Amazonas (12,98%) e Maranhão (10,41%).

A situação 
apresentada 

muda 
substancialmente 

no Estado do 
Acre, que assume 
a melhor posição 
em relação aos 

outros.
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Gráfico 8: Taxa média de reprovação do Ensino Fundamental, de 

1ª a 4ª série e anos iniciais, por estados e Brasil, no período de 

2001 a 2010.

Fonte: MEC/INEP/Deed.

Nota: Adaptado da Tabela 6.

A Figura 4 demonstra que no ano de 2001 os estados do Pará, 

Amazonas, Amapá e Maranhão apresentaram as maiores taxas 

de reprovação, na escala percentual de 7,53 a 12,15. Já no ano 

de 2010 apenas o Estado do Amazonas apresentou maior taxa de 

analfabetismo, situando-se na escala de 12,16 a 16,78.
Os estados 
do Pará, 

Amazonas, 
Amapá e 

Maranhão 
apresentaram 

as maiores 
taxas de 

reprovação.
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Figura 4: Taxa de reprovação do Ensino Fundamental, de 1ª a 4ª 

série e anos iniciais, por estados, nos anos de 2001 e 2010.

Fonte: MEC/INEP/DTDIE.

Nota: Adaptação no Sistema DevInfo 6.0

Anos Iniciais

2,90 - 7,52

7,53 - 12,15

12,16 - 16,78

16,79 - 21,40

Valores Perdidos ou Faltantes

20102001
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Reprovação de alunos nas 
séries/anos finais do Ensino 
Fundamental

Neste aspecto, verifica-se que Mato Grosso e Acre são os únicos que 

têm diminuído, desde 2006, suas taxas de reprovação. Em 2010 as 

maiores taxas estão concentradas nos estados de Rondônia e Pará, 

com 18,70% e 12,90%, respectivamente. Já os estados com menor 

taxa são Acre e Mato Grosso, com 6,10% e 4,50%, respectivamente.

Tabela 7: Taxa de reprovação do Ensino Fundamental, de 5ª a 8ª 

série e anos finais, por estados e Brasil, no período de 2001 a 2010.

Estados

Taxa de Aprovação do Ensino Fundamental, anos finais.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brasil 7,50 8,00 9,00 10,60 10,90 13,40 13,50 13,90 13,40 12,60

Rondônia 9,00 9,10 8,70 10,70 10,60 16,40 17,30 19,10 18,60 18,70

Acre 4,30 5,20 4,20 4,20 5,10 7,80 7,50 7,50 6,60 6,10

Amazonas 7,20 8,20 7,60 11,30 9,90 13,70 13,00 14,00 12,60 10,80

Roraima 4,10 6,90 7,50 8,40 9,20 12,50 13,50 13,10 11,80 11,70

Pará 9,10 8,30 8,80 9,90 10,00 11,30 14,30 13,20 12,90 12,90

Amapá 9,40 7,50 6,00 6,70 4,10 7,80 10,40 11,10 10,70 10,60

Tocantins 2,90 4,50 4,50 7,00 8,40 9,50 10,80 11,20 10,40 11,00

Maranhão 5,10 4,90 4,60 6,30 6,50 11,90 11,00 11,60 10,60 10,70

Mato Grosso 5,30 7,30 7,10 8,70 7,30 9,30 9,20 8,90 5,60 4,50

Fonte: MEC/INEP/Deed
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Identifica-se que de 2001 para 2010, somente o Estado do Mato Grosso 

demonstra uma queda de 0,8 pontos percentuais nas reprovações 

nos anos finais do Ensino Fundamental.

Os demais estados demonstram desempenho negativo, apresentando 

aumento de seus índices de reprovação nas séries/anos finais do 

Ensino Fundamental, na seguinte ordem: Rondônia 9,7; Acre 1,8; 

Amazonas 3,6; Roraima 7,6; Pará 3,8; Tocantins 8,1; Maranhão 5,6 e 

Amapá, com 1,2 pontos percentuais. Destaque-se que este último já 

começou a década com índice bastante elevado.

Gráfico 9: Taxa de reprovação do Ensino Fundamental, de 5ª a 8ª 

série e anos finais, por estados e Brasil, no período de 2001 a 2010.
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Nota: Adaptado da Tabela 7.

No ano de 
2010 todos 
os estados 

conseguiram 
fazer com que 
mais crianças 
permanecessem 

nas escolas.
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Verifica-se no Gráfico 10 que o Estado de Rondônia apresenta 

em média a maior taxa de reprovação nos anos finais do Ensino 

Fundamental, com 13,82%, valendo ressaltar que é o único 

estado acima da média nacional. Por outro lado, o Estado do Acre 

apresentou, em média, a menor taxa, com 5,85%.

Gráfico 10: Taxa média de reprovação do Ensino Fundamental, 

de 5ª a 8ª série e anos finais, por estados e Brasil, no período de 

2001 a 2010.
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Fonte: MEC/INEP/Deed.

Nota: Adaptado da Tabela 7.

A Figura 5 demonstra que no ano de 2001 os estados do Pará, Amapá 

e Rondônia apresentaram maiores taxas de reprovação, na escala 

percentual de 7,53 a 12,15. Já no ano de 2010, com um crescimento 

quase generalizado, o Estado de Rondônia apresentou maior taxa de 

analfabetismo, na escala de 16,79 a 21,40.
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Figura 5: Taxa de reprovação do Ensino Fundamental, de 5ª a 8ª 

série e anos finais, por estados, nos anos de 2001 e 2010.

Anos Finais

2,90 - 7,52

7,53 - 12,15

12,16 - 16,78

16,79 - 21,40

Valores Perdidos ou Faltantes

20102001

Fonte: MEC/INEP/DTDIE.

Nota: Adaptação no Sistema DevInfo 6.0
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Taxa de abandono escolar nas 
séries/anos iniciais do Ensino 
Fundamental

De 2003 a 2005, verifica-se que a maioria dos estados diminuiu suas 

taxas de abandono no Ensino Fundamental séries/anos iniciais. Em 

2005 Amazonas e Pará obtiveram a maior taxa, com 10,5% e 12,50%, 

respectivamente. Por outro lado, Roraima e Tocantins apresentaram 

as menores taxas, com 4,60% e 4,40%, respectivamente.

Tabela 8: Taxa de abandono do Ensino Fundamental, de 1ª a 4ª série 

e anos iniciais, por estados e Brasil, no período de 2001 a 2010.

Estados

Taxa de Abandono do Ensino Fundamental, anos iniciais

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brasil 8,2 5,7 6,6 6,5 5,7 - 3,2 2,9 2,3 1,8

Rondônia 7,6 4,2 5,3 5,4 4,9 - 2,8 2,3 1,8 1,7

Acre 14,6 8,5 10,6 10,5 8,9 - 6,3 5,0 4,6 3,8

Amazonas 12,0 8,1 10,2 11,1 10,5 - 6,9 6,2 5,3 4,9

Roraima 5,1 4,0 4,6 4,9 4,6 - 2,4 2,1 1,7 1,4

Pará 15,2 10,0 13,1 14,4 12,5 - 8,4 7,7 6,2 5,0

Amapá 5,2 3,2 4,7 4,8 4,8 - 3,5 3,0 2,3 2,1

Tocantins 12,2 8,0 7,7 6,5 4,4 - 2,0 1,6 1,2 0,9

Maranhão 10,8 8,6 9,6 10,5 9,5 - 4,6 4,4 3,2 2,7

Mato Grosso 12,5 10,6 12,0 10,6 9,9 - 3,0 2,3 1,5 0,7

Fonte: MEC/INEP/Deed.
Nota: Os dados de 2006 não estão disponíveis no site do INEP.



Relatório Criançário 2012 | Educação

Vale ressaltar que, comparando os números de 2001 e 2010 à 

taxa nacional diminuiu (6,4 pontos percentuais), fato também 

observado em todos os estados que compõem a Amazônia Legal 

com destaque para Mato Grosso, Tocantins, Acre e Pará, com 

decréscimo de 11,8, 11,3; 10,8 e 10,2, respectivamente. Situação 

bem representada no Gráfico 11.

Gráfico 11: Taxa de abandono do Ensino Fundamental, de 1ª a 4ª 

série e anos iniciais, por estados e Brasil, no período de 2001 a 2010.
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Fonte: MEC/INEP/Deed.

Nota: Adaptado da Tabela 8.
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A Figura 6 demonstra, pelo clareamento geral do mapa, de 2001 

para 2010, uma melhora quase generalizada da situação com relação 

à taxa de abandono. No ano de 2001 os estados do Acre, Amazonas, 

Mato Grosso, Pará e Tocantins apresentavam maiores taxas de 

abandono, na escala percentual de 11,5 a 15,2. No ano de 2010 todos 

os estados conseguiram fazer com que mais crianças permanecessem 

nas escolas, com suas taxas se concentrando nas duas primeiras 

escalas percentuais (0,7 a 7,8).

Figura 6: Taxa de abandono do Ensino Fundamental, de 1ª a 4ª série 

e anos iniciais, por estados, no anos de 2001 e 2010.

Anos Iniciais (até a 4ª série)

0,7 - 4,2

4,3 - 7,8

7,9 - 11,4

11,5 - 15,2

Valores Perdidos ou Faltantes

20102001

Fonte: MEC/INEP/Deed.

Nota: Adaptação no Sistema DevInfo 6.0

Somente o estado 
do Mato Grosso 

demonstra 
uma queda 

de 0,8 pontos 
percentuais 

nas reprovações 
nos anos finais 

do Ensino 
Fundamental.
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Taxa de abandono escolar nas 
séries/anos finais do Ensino 
Fundamental

Verifica-se, na Tabela 9, que no período de 2001 a 2010, os estados 

que tiveram as maiores taxas foram o Amazonas com 20,4% em 

2002 e o Mato Grosso com 21,1% em 2003. No entanto, tal cenário 

serve também para demonstrar o esforço destes dois estados para 

fazer com que os adolescentes permanecessem nas escolas a partir 

dos anos referidos. O Mato Grosso, de 2003 a 2010, apresentou uma 

queda de 19,5 pontos percentuais, seguido pelo Estado do Amazonas 

que de 2002 a 2010 obteve um declínio de 11,4 pontos. 

Tabela 9: Taxa de abandono do Ensino Fundamental, de 5ª a 8ª série 

e anos finais, por estados e Brasil, no período de 2001 a 2010.

Estados
Taxa de abandono

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brasil 11,4 9,7 10,5 10,6 9,6 - 6,7 6,2 5,3 4,7

Rondônia 14,0 9,7 10,7 10,8 9,8 - 6,7 6,4 5,3 5,2

Acre 13,4 10,7 9,8 10,4 10,1 - 6,4 6,4 5,0 5,0

Amazonas 17,2 20,4 16,1 16,9 17,1 - 12,2 12,5 11,2 9,0

Roraima 6,4 6,7 6,0 5,9 6,4 - 4,6 4,4 4,2 4,1

Pará 15,8 12,0 13,2 15,3 13,4 - 10,6 10,0 8,8 7,9

Amapá 7,9 8,3 7,3 7,6 7,2 - 6,5 5,4 5,1 4,5

Tocantins 13,3 11,2 9,5 8,0 6,6 - 3,7 3,7 3,1 3,0

Maranhão 12,5 8,8 12,5 13,9 12,5 - 8,7 7,7 6,1 6,0

Mato Grosso 20,0 18,1 21,1 20,5 18,3  - 7,5 7,1 4,5 1,6

Fonte: MEC/INEP/Deed.

Nota: Os dados de 2006 não estão disponíveis no site do INEP.
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Observa-se ainda na Tabela 9 que apesar do Estado do Amazonas ter 

apresentado uma melhora considerável, ainda apresenta-se com a 

pior taxa de abandono em 2010 com 9%, 7,4 pontos percentuais 

acima do Mato Grosso e 4,3 pontos a cima da taxa nacional. Ainda 

com relação à taxa nacional em 2010, vale destacar que os únicos 

estados da Amazônia Legal que obtiveram taxa menor que ela 

foram Roraima (4,1%), Amapá (4,5%), Tocantins (3%) e Mato 

Grosso (1,6%). O Pará encontra-se entre os piores atrás apenas 

do Amazonas com 7,9%.

Gráfico 12: Taxa de abandono do Ensino Fundamental, de 5ª a 8ª 

série e anos finais, por estados e Brasil, no período de 2001 a 2010.
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Nota: Adaptado da Tabela 9.

No ano de 
2010 todos 
os estados 

conseguiram 
fazer com que 
mais crianças 
permanecessem 

nas escolas.



Relatório Criançário 2012 | Educação

A Figura 7 demonstra a melhora geral da Taxa de Abandono do 

Ensino Fundamental, anos finais nos estados da região. No ano de 

2001 os estados do Amazonas e Mato Grosso apresentaram maiores 

taxas de evasão na escala percentual de 16,3 a 21,1, já o Estado de 

Roraima, no melhor contexto, localizado na escala 1,6 a 6,4. No ano 

de 2010 a maior parte dos estados encontram-se na melhor situação 

(1,6 a 6,4), com exceção dos estados do Pará e Amazonas que estão 

com suas taxas dentro da escala subsequente de 6,5 a 11,3.

Figura 7: Taxa de abandono do Ensino Fundamental, de 5ª a 8ª série 

e anos finais, por estados, no anos de 2001 e 2010.

Anos Finais (5ª a 8ª série)

1,6 - 6,4

6,5 - 11,3

11,4 - 16,2

16,3 - 21,1

Valores Perdidos ou Faltantes

20102001

Fonte: MEC/INEP/DEED.

Nota: Adaptação no Sistema DevInfo 6.0.
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IDEB do Ensino Fundamental 
(anos iniciais)

O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica foi 

criado em 2007 para medir a qualidade de cada escola e de cada 

rede de ensino. O indicador é calculado com base no desempenho 

do estudante em avaliações do INEP e em taxas de aprovação. 

Assim, para que o IDEB de uma escola ou rede cresça é preciso 

que o aluno aprenda, não repita o ano e frequente a sala de aula. 

O índice é medido a cada dois anos e o objetivo é que o país, a 

partir do alcance das metas municipais e estaduais, tenha nota 

6 em 2022 – correspondente à qualidade do ensino em países 

desenvolvidos (INEP, 2012).

A Tabela 10 demonstra que em todos os estados da Amazônia Legal 

o IDEB vem crescendo gradativamente. O Gráfico 13 ilustra a série 

histórica desse índice apontando para o Estado do Mato Grosso 

como o que obteve o melhor desempenho nos anos iniciais em 

2009 com 4,9, sendo este o único estado da Região acima do índice 

nacional. O Estado do Pará apresenta o pior desempenho no mesmo 

ano (3,6), sendo, inclusive, o que sempre apresentou a pior situação 

na qualidade de ensino desde quando tal índice passou a ser medido 

em 2005, apresentando notas de 2,8 (2005) e 3,1 (2007).
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Tabela 10: IDEB do Ensino Fundamental, anos iniciais, por estados e 

Brasil, no período de 2005, 2007 e 2009.

Estados

Anos inicias do Ensino Fundamental

IDEB Observado Metas Projetadas

2005 2007 2009 2007 2009 2011

Brasil 3,8 4,2 4,6 3,9 4,2

Acre 3,4 3,8 4,3 3.5 3.8 4.3

Amapá 3,2 3,4 3,8 3.2 3.6 4.0

Amazonas 2,9 3,6 3,9 3.1 3.5 3.9

Maranhão 2,9 3,7 3,9 2.9 3.3 3.7

Mato Grosso 3,6 4,4 4,9 3.7 4.0 4.4

Pará 2,8 3,1 3,6 2.8 3.1 3.5

Rondônia 3,6 4,0 4,3 3.7 4.0 4.5

Roraima 3,7 4,1 4,3 3.8 4.1 4.5

Tocantins 3,5 4,1 4,5 3.6 3.9 4.3

Fonte: Saeb e Censo Escolar.

Por outro lado, se avaliarmos a progressão de cada estado, veremos 

que o Pará cresceu 0,8 pontos de 2005 para 2009, mais que o Amapá 

e Roraima (0,6 pontos cada) e Rondônia (0,7 pontos), com destaque 

para o Estado do Mato Grosso, que deu um salto de 1,3 pontos em 

seu índice, passando de 3,6 (2005) para 4,9 (2009), superando o 

índice nacional e a sua meta projetada para 2009 e 2011 desde 2007.
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Gráfico 13: IDEB do Ensino Fundamental, anos iniciais, por estados 

e Brasil, no período de 2005, 2007 e 2009.

Fonte: Saeb e Censo Escolar.

Nota: Adaptado da Tabela 10.

A Figura 8 demonstra que entre 2005 e 2007 o Estado do Pará 

permaneceu na mesma escala percentual de 2,8 a 3,3, tendo uma 

discreta melhora em 2009 quando seu índice passou para a escala 

subsequente (3,4 a 3,9), mais uma vez se destaca o esforço do Estado 

do Mato grosso que saltou de uma escala intermediária em 2005 (3,4 

a 3,9) para a escala percentual máxima em 2009 (4,6 a 4,9).
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Figura 8: IDEB do Ensino Fundamental, anos iniciais, por estados, 

nos anos de 2005, 2007 e 2009.
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Fonte: Saeb e Censo Escolar.

Nota: Adaptação no Sistema DevInfo 6.0.
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IDEB do Ensino Fundamental 
(anos finais)

Verifica-se, por meio da Tabela 11, que os estados do Pará, Rondônia 

e Amapá foram os únicos da região da Amazônia Legal que não 

conseguiram atingir suas metas projetadas para o ano de 2009, o 

que torna ainda mais difícil conquistar a projeção feita para 2011. 

Vale ressaltar a situação do Pará, que, de forma semelhante ao índice 

referente aos anos iniciais, apresenta o pior desenvolvimento da 

Educação Básica também para os anos finais 3,4 em 2009.

Tabela 11: IDEB do Ensino Fundamental, anos finais, por estados e 

Brasil, no período de 2005, 2007 e 2009.

Estados

Anos Finais do Ensino Fundamental

IDEB Observado Metas Projetadas

2005 2007 2009 2007 2009 2011

Brasil 3,5 3,8 4,0 3,5 3,7

Acre 3,5 3,8 4,1 3.5 3.7 4,0

Amapá 3,5 3,5 3,6 3.6 3.7 4,0

Amazonas 2,7 3,3 3,5 2.8 2.9 3,2

Maranhão 3,0 3,3 3,6 3.0 3.2 3,5

Mato Grosso 3,1 3,8 4,3 3.1 3.3 3,5

Pará 3,3 3,3 3,4 3.4 3.5 3,8

Rondônia 3,4 3,4 3,5 3.4 3.6 3,8

Roraima 3,4 3,7 3,7 3.5 3.6 3,9

Tocantins 3,4 3,7 3,9 3.4 3.6 3,8

Fonte: Saeb e Censo Escolar.
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Novamente o estado da região que se destaca positivamente na 

evolução da qualidade da Educação Básica é o Mato Grosso com 

um crescimento de 1,2 entre 2005 e 2009, seguido do Estado do 

Amazonas com um crescimento de 0,8 pontos. Apesar desta evolução, 

este último ainda se encontra entre os piores no ano de 2009 (3,5) 

ficando apenas na frente o Pará (3,4).

Gráfico 14: IDEB do Ensino Fundamental, anos finais, por estados e 

Brasil, no período de 2005, 2007 e 2009.
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Fonte: Saeb e Censo Escolar.

Nota: Adaptado da Tabela 11.
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A Figura 9 ilustra a estagnação do Estado do Pará, que permanece na 

mesma faixa (3,1 a 3,4) nos três anos medidos. Percebe-se também 

a escalada dos estados do Amazonas e Maranhão, que saltaram da 

escala mais baixa em 2005 para a intermediária mais alta em 2009 

(3,5 a 3,8). Em destaque os estados do Acre, Mato Grosso e Tocantins, 

que conseguiram alcançar índices na escala superior (3,9 a 4,3).

Figura 9: IDEB do Ensino Fundamental, anos finais, por estados, nos 

anos de 2005, 2007 e 2009.

Fonte: Saeb e Censo Escolar.

Nota: Adaptação no Sistema DevInfo 6.0.
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Taxa de mortalidade
neonatal precoce (0 a 6 dias)

Ao avaliar o número de óbitos de 0 a 6 dias de vida completos por 

mil nascidos vivos residentes no período de 2001 a 2010, identifica-

se que o risco de um nascido vivo morrer na primeira semana de 

vida foi maior em 2001 para os estados do Amazonas (11,2%), 

Pará (12,41%), Mato Grosso (11,58%), Tocantins (11,72%), Acre 

(12,48%) e Rondônia (13,49% por 1.000 nascidos vivos). 

Tabela 12: Taxa de mortalidade neonatal precoce (0 a 6 dias) por 

1.000 nascidos vivos, por estados, no período de 2001 a 2010.

Estados

Taxa de mortalidade neonatal precoce (0 a 6 dias)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rondônia 13,49 12,52 12,60 11,20 10,29 11,19 9,83 8,29 8,82 10,45

Acre 12,48 9,60 10,07 8,56 8,81 8,82 11,31 8,28 9,06 8,22

Amazonas 11,20 10,60 9,54 7,93 8,40 8,31 7,65 7,88 8,27 7,37

Roraima 8,13 5,12 6,69 6,67 7,12 8,44 7,83 8,31 6,82 6,17

Pará 12,41 10,84 11,39 11,34 10,66 10,71 9,82 9,98 10,05 10,25

Amapá 14,44 13,31 11,65 14,74 14,22 15,16 14,14 13,31 11,40 9,05

Tocantins 11,72 10,20 10,02 9,82 7,93 9,07 8,40 7,54 7,39 7,27

Maranhão 8,75 8,96 8,41 7,90 8,67 8,39 8,66 8,77 8,64 8,88

Mato Grosso 11,58 11,08 9,15 9,39 8,97 8,26 7,79 7,73 7,41 7,06

Fonte: Ministério da Saúde - MS/Sistema de Vigilância em Saúde - SVS/Sistema 
de Informações sobre Mortalidade- SIM/Sistema de Informação sobre Nascidos 
Vivos – SINASC.
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O cenário na Tabela 12 e Gráfico 15 ressalta uma atenção especial 

para o Estado do Amapá que desde 2001 até o ano de 2009 apresenta 

uma taxa de mortalidade elevada em comparação com os demais 

estados da Região Amazônica. De forma geral essa faixa etária foi 

crítica para toda a região com mínima de 5,12 (Roraima 2002) e 

máxima de 15,16 (Amapá 2006) óbitos por 1.000 nascidos vivos, no 

entanto, este último com uma redução acentuada na taxa em 2010 

quando comparada com o ano de 2001.

Gráfico 15: Taxa de mortalidade neonatal precoce (0 a 6 dias) por 

1.000 nascidos vivos, por estados, no período de 2001 a 2010.

Fonte: Ministério da Saúde - MS/Sistema de Vigilância em Saúde - SVS/Sistema 

de Informações sobre Mortalidade- SIM/Sistema de Informação sobre Nascidos 

Vivos – SINASC.

O Amapá 
apresenta 

uma taxa de 
mortalidade 
elevada em 
comparação 

com os demais 
estados 

da Região 
Amazônica. 
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Taxa de mortalidade
neonatal tardia (7 a 27 dias)

Entre 1991 a 2001 essa taxa apresentou um declínio no Brasil e em 

algumas regiões. Na Região Norte, em 2000 e 2004, o risco foi 3,7 

e 3,5, respectivamente (dados indiretos - RIPSA, 2008). Valor este 

contido nos dados ao avaliar por estado da Região Amazônica. Sendo 

o menor valor observado de 1,34 e o maior de 6,38 óbitos por 1.000 

nascidos vivos (Figura10). 

O cenário mais crítico permanece para o Estado do Amapá. No 

período de 2001 a 2006 o Estado do Pará apresentou uma taxa de 

3,86 a 5,12 acima da média da região estimada nos anos de 2000 

e 2004. Igualmente os estados do Amazonas (2001 a 2003), Mato 

Grosso (2001 a 2004), Roraima (2002 e 2004), Acre e Tocantins 

(2002). Atualmente, Mato Grosso, Amapá e Acre ainda apresentam 

a mais alta taxa de mortalidade neonatal (2,60 a 3,86).

os dados sugerem uma estabilidade 
na atenção ao recém-nascido nos 
anos de 2008 e 2010 com valores 
abaixo da média estabelecida para 

a Região Norte.
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Figura 10: Taxa de mortalidade neonatal tardia (7 a 27 dias) por 

1.000 nascidos vivos, por estados, no período de 2001 a 2010 (Mapas 

adaptados a partir da Tabela 13).

2001 2002 2003

2004 2005 2006

2007 2008 2009

2010

Neonatal tardia (7 a 27 dias)

até 1,34

1,35 - 2,60

2,61 - 3,86

3,87 - 5,12

5,13 - 6,38

Valores Perdidos ou Faltantes

Fonte: Ministério da Saúde - MS/Sistema de Vigilância em Saúde - SVS/Sistema 

de Informações sobre Mortalidade- SIM/Sistema de Informação sobre Nascidos 

Vivos – SINASC.
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A situação evidenciada nos mapas da Figura 10 pode ser percebida 

com mais detalhes na tabela 13 e no Gráfico 16.

Tabela 13: Taxa de mortalidade neonatal tardia (7 a 27 dias) por 

1.000 nascidos vivos, por estados, no período de 2001 a 2010.

Estados

Taxa de mortalidade neonatal tardia (7 a 27 dias)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rondônia 2,20 1,88 2,33 2,32 2,71 2,93 2,78 2,58 3,14 2,52

Acre 2,21 3,03 2,38 2,17 2,17 2,25 2,66 2,50 2,55 2,74

Amazonas 3,47 2,91 2,93 2,45 w2,11 2,35 2,40 2,20 2,22 2,19

Roraima 1,88 2,89 1,77 3,08 2,58 3,44 2,71 1,48 3,20 1,34

Pará 3,23 2,87 3,16 3,11 2,62 2,62 2,54 2,20 2,56 2,51

Amapá 3,49 4,16 3,59 3,87 3,31 5,30 4,64 5,49 6,22 4,23

Tocantins 2,07 3,31 2,19 2,45 2,16 1,84 2,28 1,91 2,21 2,37

Maranhão 2,19 2,37 1,98 2,10 1,90 1,78 1,95 1,68 2,06 1,68

Mato Grosso 2,96 2,86 2,88 2,79 2,58 2,26 2,53 2,51 2,56 2,64

Fonte: Ministério da Saúde - MS/Sistema de Vigilância em Saúde - SVS/Sistema 

de Informações sobre Mortalidade- SIM/Sistema de Informação sobre Nascidos 

Vivos – SINASC.
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O Gráfico 16 demonstra uma série histórica da taxa de mortalidade 

neonatal tardia, evidenciando o destaque do Estado do Amapá que 

durante toda a década mantém sua taxa acima da dos outros estados 

da região, com um pico em 2009.

Gráfico 16: Taxa de mortalidade neonatal tardia (7 a 27 dias) por 

1.000 nascidos vivos, por estados, no período de 2001 a 2010.
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Fonte: Ministério da Saúde - MS/Sistema de Vigilância em Saúde - SVS/Sistema 

de Informações sobre Mortalidade- SIM/Sistema de Informação sobre Nascidos 

Vivos – SINASC.

A taxa de mortalidade de crianças de 
10 a 14 anos por 1.000 habitantes 
mostrou que no Brasil as maiores 
taxas ocorreram em 2001 (0,71) e 
2002(0,70) e a menor em 2006. 
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A taxa de mortalidade 
infantil apresentou 

tendência de queda, o que 
nos permite inferir que 

diversos fatores podem ter 
contribuído para o declínio

Taxa de mortalidade
pós-neonatal (28 a 364 dias)

O risco de um nascido vivo morrer dos 28 dias aos 364 dias na Região 

Norte foi estimada em 2004 de 9,2 (dados indiretos - RIPSA, 2008). 

No período de 2001 a 2010 (Figura 11), o risco maior foi para os 

estados do Amazonas nos anos de 2001 a 2004, Tocantins (2001 

a 2003) e Maranhão (2001 a 2002) com valores entre 7,65 a 9,13 

óbitos por 1.000 nascidos vivos. No geral, os dados sugerem uma 

estabilidade na atenção ao recém-nascido nos anos de 2008 e 2010 

com valores abaixo da média estabelecida para a Região Norte.
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Figura 11: Taxa de mortalidade pós-neonatal (28 a 364 dias) por 

1.000 nascidos vivos, por estados, no período de 2001 a 2010 (mapas 

adaptados a partir da Tabela 14).

2001 2002 2003

2004 2005 2006

2007 2008 2009

2010

Pós-Neonatal (28 a 364 dias)

até 1,63

1,64 - 4,64

4,65 - 7,65

7,66 - 10,66

Valores Perdidos ou Faltantes

Fonte: Ministério da Saúde - MS/Sistema de Vigilância em Saúde - SVS/Sistema 

de Informações sobre Mortalidade- SIM/Sistema de Informação sobre Nascidos 

Vivos – SINASC.
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O que ilustra a série histórica apresentada na Figura 11 são os 

números da Tabela 14, em que se percebe a melhora na atenção 

básica em alguns estados e certa estabilidade em outros. Percebe-se 

ainda os altos e baixos da Taxa de mortalidade pós-neonatal durante 

a década no Gráfico 17.

Tabela 14: Taxa de mortalidade pós-neonatal (28 a 364 dias) por 

1.000 nascidos vivos, por estados, no período de 2001 a 2010.

Estados

Taxa de mortalidade pós-neonatal (28 a 364 dias)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rondônia 7,01 6,50 5,80 5,74 5,59 4,85 6,65 5,52 5,33 5,50

Acre 9,13 9,15 8,07 9,83 10,41 9,73 8,53 7,50 8,11 6,39

Amazonas 8,84 9,04 8,82 8,09 7,53 7,37 6,63 6,37 5,90 6,28

Roraima 6,77 4,34 7,28 8,62 7,94 9,28 6,78 6,83 8,27 5,34

Pará 7,56 7,55 7,26 7,22 6,99 6,19 5,94 5,57 5,20 5,20

Amapá 5,34 6,55 4,81 3,36 2,68 1,63 2,56 5,03 6,22 5,70

Tocantins 9,13 7,80 7,68 7,56 6,90 7,61 6,36 5,25 6,26 6,58

Maranhão 7,92 7,72 7,58 6,36 7,33 6,35 5,40 5,00 4,82 4,73

Mato Grosso 6,01 5,99 5,50 5,98 6,20 5,59 5,07 4,92 5,65 5,24

Fonte: Ministério da Saúde - MS/Sistema de Vigilância em Saúde - SVS/Sistema 

de Informações sobre Mortalidade- SIM/Sistema de Informação sobre Nascidos 

Vivos – SINASC.



Relatório Criançário 2012 | Saúde

Gráfico 17: Taxa de mortalidade pós-neonatal (28 a 364 dias) por 

1.000 nascidos vivos, por estados, no período de 2001 a 2010.
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Fonte: Ministério da Saúde - MS/Sistema de Vigilância em Saúde - SVS/Sistema 

de Informações sobre Mortalidade- SIM/Sistema de Informação sobre Nascidos 

Vivos – SINASC.

Taxa de mortalidade em
crianças de 1 a 4 anos

Quanto a este indicador o Brasil apresentou um taxa mínima de 

1,17 óbitos em 1.000 habitantes em 2009 e a máxima de 1,63 em 

2001. Em relação aos estados da Região Amazônica, as variações das 

taxas em mínima e máxima visualizadas na Tabela 15 mostram que 

em 2001 a mínima registrada corresponde a 0,81 óbitos por 1.000 

habitantes nos estados de Rondônia e Mato Grosso e a máxima de 

1,23 no Estado do Amazonas, taxas máximas registradas neste último 

estado também nos anos de 2002, 2008, 2009 e 2010. 
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Os demais estados: Acre (2005), Roraima (2005 e 2006) e Amazonas 

(2009) apresentaram uma taxa de mortalidade próxima ou superior 

ao da taxa do país nos respectivos anos.

Tabela 15: Taxa de mortalidade em crianças de 1 a 4 anos por 1.000 

habitantes nos estados da Região Amazônica de 2001 a 2010.

Estados

Anos

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rondônia 0,81 0,76 0,94 0,79 0,68 0,56 0,44 0,72 0,63 0,73

Acre 1,00 0,84 0,87 1,01 1,20 0,77 0,73 0,87 0,96 0,86

Amazonas 1,23 1,20 1,04 1,00 0,91 0,84 0,96 0,98 1,27 0,99

Roraima 1,10 0,81 0,89 1,09 1,23 1,20 0,80 0,77 1,04 0,84

Pará 1,09 0,98 1,05 1,00 0,94 0,81 0,86 0,91 0,89 0,92

Amapá 1,04 1,02 0,69 0,70 0,56 0,44 0,41 0,66 0,79 0,79

Tocantins 1,06 0,77 0,93 0,75 0,78 0,69 1,01 0,98 0,78 0,86

Maranhão 1,02 1,01 1,02 0,92 0,85 0,81 0,87 0,81 0,72 0,76

Mato Grosso 0,81 0,84 0,90 0,88 0,74 0,78 0,74 0,74 0,88 0,84

Brasil 1,63 1,50 1,50 1,36 1,21 1,17 1,18 1,18 1,17 1,26

Fonte: Ministério da Saúde (www.datasus.gov.br).
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Gráfico 18: Taxa de mortalidade em crianças de 1 a 4 anos por 1.000 

habitantes nos estados da Região Amazônica de 2001 a 2010.
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Fonte: Ministério da Saúde (www.datasus.gov.br).

Taxa de mortalidade em
crianças de 5 a 9 anos

Nesta faixa etária, o risco de morte no Brasil variou de 0,62 (2001) a 

0,55 (2010). Dos nove estados que integram a região, nenhum destes 

atingiu a taxa de mortalidade do país no ano de análise (Tabela 16). 

Os valores mais próximos do cenário nacional correspondem aos anos 

de 2007 (Roraima), 2009 (Amapá) e 2010 (Tocantins), enquanto as 

menores taxas de mortalidades equivalem aos estados do: Maranhão 

(0,28 e 0,32; anos 2001 e 2002), Amapá (0,25 e 0,23; anos 2003 e 

2004), Rondônia (0,23 e 0,27 anos de 2005 e 2006), Acre (0,30 e 0,23 

anos de 2007 e 2009), Mato Grosso (2008) e Roraima (2010).
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Tabela 16: Taxa de mortalidade em crianças de 5 a 9 anos por 1.000 

habitantes nos estados da Região Amazônica de 2001 a 2010*.

Estados

Anos

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rondônia 0,32 0,40 0,40 0,25 0,23 0,27 0,33 0,27 0,36 0,41

Acre 0,30 0,45 0,53 0,43 0,40 0,34 0,30 0,35 0,23 0,30

Amazonas 0,46 0,39 0,39 0,37 0,27 0,32 0,33 0,33 0,37 0,34

Roraima 0,39 0,49 0,39 0,42 0,28 0,39 0,53 0,36 0,46 0,18

Pará 0,38 0,40 0,43 0,37 0,30 0,34 0,36 0,33 0,31 0,35

Amapá 0,44 0,36 0,25 0,23 0,25 0,32 0,31 0,38 0,50 0,39

Tocantins 0,42 0,37 0,33 0,31 0,30 0,35 0,39 0,39 0,44 0,51

Maranhão 0,28 0,32 0,32 0,31 0,32 0,28 0,31 0,28 0,30 0,30

Mato Grosso 0,43 0,35 0,34 0,36 0,32 0,35 0,37 0,26 0,32 0,32

Brasil 0,62 0,63 0,60 0,57 0,53 0,54 0,55 0,55 0,52 0,55

Fonte: Ministério da Saúde (www.datasus.gov.br)

Nota: Os dados de 2010 são preliminares, com situação da base

nacional 24/11/2011.

A série histórica no Gráfico 19 evidencia uma ascendência das 

taxas de alguns estados da Região Amazônica nos últimos anos 

de estudo, principalmente nos estados de Rondônia e Tocantins 

a partir de 2005, Amapá de 2004 com uma queda em 2010, Mato 

Grosso de 2008.
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Gráfico 19: Taxa de mortalidade em crianças de 5 a 9 anos por 1.000 

habitantes nos estados da Região Amazônica de 2001 a 2010*.
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Fonte: Ministério da Saúde (www.datasus.gov.br)

Taxa de mortalidade em
crianças de 10 a 14 anos

De 2001 a 2010 a taxa de mortalidade de crianças de 10 a 14 anos por 

1.000 habitantes mostrou que no Brasil as maiores taxa ocorreram 

em 2001 (0,71), 2002(0,70) e a menor em 2006. Todos os estados da 

Região Amazônica apresentaram taxas inferiores ou próximas à taxa 

mínima registrada no país no período (Tabela 17).
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Tabela 17: Taxa de mortalidade em crianças de 10 a 14 anos por 

1.000 habitantes nos estados da Região Amazônica de 2001 a 2010.

Estados

Anos

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rondônia 0,47 0,44 0,48 0,40 0,40 0,33 0,29 0,41 0,52 0,31

Acre 0,61 0,40 0,45 0,45 0,45 0,43 0,41 0,38 0,32 0,39

Amazonas 0,44 0,34 0,35 0,36 0,31 0,34 0,32 0,36 0,40 0,34

Roraima 0,37 0,51 0,40 0,54 0,49 0,58 0,52 0,47 0,50 0,39

Pará 0,35 0,40 0,35 0,36 0,34 0,35 0,38 0,43 0,40 0,36

Amapá 0,36 0,57 0,44 0,35 0,36 0,28 0,23 0,53 0,31 0,43

Tocantins 0,46 0,41 0,36 0,42 0,36 0,30 0,46 0,35 0,49 0,36

Maranhão 0,32 0,29 0,33 0,32 0,29 0,27 0,29 0,36 0,32 0,31

Mato Grosso 0,38 0,44 0,46 0,40 0,40 0,35 0,43 0,38 0,43 0,35

Brasil 0,71 0,70 0,66 0,64 0,62 0,61 0,68 0,70 0,70 0,66

Fonte: Ministério da Saúde (www.datasus.gov.br).
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Gráfico 20: Taxa de mortalidade em crianças de 10 a 14 anos por 

1.000 habitantes nos estados da Região Amazônica de 2001 a 2010.
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Fonte: Ministério da Saúde (www.datasus.gov.br).

De 2001 a 2010, a taxa de mortalidade infantil apresentou tendência 

de queda (Gráfico 20), o que nos permite inferir que diversos fatores 

podem ter contribuído para o declínio, como a atuação das equipes 

de saúde da família, a imunização, o incentivo ao aleitamento 

materno, dentre outras ações. Contudo, reduzir a mortalidade 

infantil e materna continua a ser um desafio para a política pública 

de saúde, em especial na Amazônia devido a outras dificuldades 

apresentadas anteriormente.
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Taxa de notificação de AIDS por 
faixa etária

As maiores taxas encontradas de notificação registradas para crianças 

menores de um ano corresponde aos estados de Rondônia com 14 

notificações em 100.000 habitantes em 2009, Tocantins com máxima 

de 6,74 nos anos de 2002 a 2005, 2008 e 2010 e Maranhão com 

máxima de 5,00 entre os anos de 2001 a 2008 e 2010. Não diferente 

do cenário encontrado para o país (Figura 12), sendo esta a faixa 

etária com maior número de notificação durante o período de 2001 

a 2010.

Nos demais estados houve registro de picos em anos específicos 

para essa faixa etária. A segunda faixa etária com maior taxa de 

notificação são as crianças de 1 a 4 anos em todos os nove estados, 

inclusive o Brasil.

Os maiores registros de taxas de notificações na faixa etária de 1 a 4 

anos na região são atribuídos aos estados de Roraima em 2003 (7,63) 

e 2008 (6,99); Amazonas em 2008 (7,50), Rondônia e Acre em 2009 

(6,88) e Amapá com a taxa de 5,3 em 2010. Taxas estas superiores 

ou próximas à máxima registrada no país, de 5,51 notificados por 

100.000 habitantes no ano de 2008. 

As faixas etárias de 5 a 9 anos e de 10 a 14 anos, no geral, 

apresentaram baixas taxas de notificações de AIDS com exceção 

do Estado de Roraima com taxa em crianças de 5 a 9 anos superior 

à faixa etária de 1 a 4 ano em 2010 e maior do que os demais 

estados da Região Amazônica. Situação similar ocorre na faixa 

etária de 10 a 14 anos com aumento de notificações a partir de 

2007 tendo como taxa máxima 6,79 em 2009.
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Figura 12: Taxa de notificação de AIDS por faixa etária

Fonte: http://www2.aids.gov.br/cgi/deftohtm.exe?tabnet/pa.def
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Proporção de nascidos vivos
com baixo peso ao nascer

A Tabela 18 e o Gráfico 21 expressam a proporção de nascidos vivos 

com baixo peso ao nascer (<2.500g) no período de 2001 a 2009 na 

Região Amazônica e no Brasil. No geral, a proporção nacional e 

dos estados da Região Amazônica é inferior a 9%, sendo o Amapá o 

estado com maiores proporções de nascidos vivos com baixo peso ao 

nascer em todos os anos analisados. Na maioria dos estados chama 

a atenção um aumento anual nas proporções de nascidos vivos com 

baixo peso, inclusive, é o único a ultrapassar a taxa nacional no anos 

de 2001, 2007, 2008 e 2009.

Tabela 18: Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer.

Estados
Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brasil 7,95 8,13 8,27 8,24 8,12 8,23 8,25 8,29 8,43

Rondônia 5,44 5,99 6,22 6,31 6,13 6,76 6,67 6,51 6,86

Acre 6,72 6,47 7,06 7,04 6,89 7,54 7,47 7,07 7,71

Amazonas 6,78 7,49 6,94 7,19 6,88 7,26 7,26 7,37 7,51

Roraima 7,37 7,06 7,26 7,58 7,75 7,29 7,06 7,06 7,4

Pará 6,23 6,5 6,79 6,89 6,8 6,97 6,85 7,14 7,3

Amapá 8,28 7,96 7,92 7,98 7,78 7,86 8,3 8,65 8,6

Tocantins 6,63 6,44 6,73 6,77 6,43 6,3 6,52 6,56 6,7

Maranhão 7,08 6,87 6,66 6,88 7,17 6,94 6,96 7,04 7,16

Mato Grosso 6,29 6,39 6,69 6,75 6,82 6,83 6,86 6,81 7,12

Fonte: Ministério da Saúde/ Secretaria de Vigilância em Saúde-SVS/ Sistema de 
Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).
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A série histórica demonstrada no Gráfico 21 evidencia a situação do 

Amapá acima de todos os outros, o que pode-se observar também é 

que a maioria dos estados a taxa está em ascensão, com uma pequena 

estabilidade em 2006, 2007 e 2008, mas voltando a crescer em 2009.

Gráfico 21: Proporção de nascidos vivos com baixo peso (até 2500 g) 

por estados e Brasil, no período de 2001 a 2009.
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Fonte: Ministério da Saúde/ Secretaria de Vigilância em Saúde-SVS/ Sistema de 
Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).

Percentual de crianças menores
de cinco anos com baixo peso

A Tabela 19 e o Gráfico 22 apresentam o percentual de crianças 

menores de cinco anos com baixo peso. Neles, verifica-se que o Estado 

do Maranhão, a partir de 2008, apresenta os maiores percentuais de 

crianças nesta faixa com baixo peso, porém é o estado que apresenta 

um decréscimo percentual no período analisado. Em relação aos 

menores percentuais o destaque é para Rondônia a partir de 2008.
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Tabela 19: Percentual de crianças menores de cinco anos com baixo 

peso por estados no período de 2007 a 2011.

Estados

Anos

2007 2008 2009 2010 2011

Rondônia - 3,76 3,79 3,78 3,53

Acre - 5,90 6,81 6,95 6,44

Amazonas - 8,43 8,00 8,53 7,23

Roraima - 6,04 5,83 5,89 7,45

Pará 10,26 8,35 8,90 8,05 7,74

Amapá - 8,30 7,41 5,81 4,46

Tocantins 8,33 5,60 5,48 5,78 6,20

Maranhão 2,78 9,44 9,24 9,05 8,44

Mato Grosso 1,33 3,88 4,22 3,87 3,71

Brasil 3,67 4,84 4,81 4,65 4,42

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 

(SINASC).
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É importante destacarmos os percentuais apresentados em 

Rondônia e Mato Grosso abaixo das taxas nacionais em todo o 

período estudado.

Gráfico 22: Percentual de crianças menores de cinco anos com baixo 

peso por estados no período de 2007 a 2011.
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Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 
(SINASC).

Proporção de cobertura vacinal
em crianças menores de um ano

Neste contexto observa que a cobertura vacinal não tem atingindo 

100% da população menor de um ano, com exceção do Estado 

do Amapá em 2001, o qual registrou uma cobertura de 101,5%,   

provavelmente devido à limitação do registro de informações, 

tendo como uma das variáveis chaves o registro de doses utilizadas. 

Quanto aos demais, o estado que apresenta uma maior constância 

na cobertura vacinal no período de 2002 a 2010 é o Pará, com uma 

cobertura mínima de 75,87% (2005) e máxima de 91,81% (2007); 
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em sequência o Estado do Maranhão com cobertura máxima em 

2007 quando comparada com os demais estados no mesmo período. 

A média de cobertura vacinal na Região Amazônica variou de 71,78% 

em 2005 e média máxima de 86,66% em 2007 (Tabela 19) valores 

superiores à média do Brasil no ano correspondente.

Tabela 20: Cobertura vacinal em crianças menores de um ano na 

Região Amazônica no período de 2001 a 2010.

Estados

Anos

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rondônia 83,70 78,18 72,30 72,25 69,55 90,16 91,39 88,00 87,17 82,03

Acre 76,77 81,66 77,54 75,52 70,91 75,60 86,25 80,33 80,46 78,57

Amazonas 70,68 70,98 64,77 60,62 62,64 77,95 81,68 79,42 82,26 75,12

Roraima 72,67 78,33 72,99 72,11 72,75 76,15 81,50 74,18 80,41 76,37

Pará 83,43 82,66 80,50 79,44 75,87 91,81 91,76 89,61 86,04 82,18

Amapá 101,50 75,61 76,13 75,55 75,31 79,46 80,28 77,17 85,75 78,72

Tocantins 87,42 80,88 75,39 72,21 69,82 84,06 86,26 84,00 84,71 77,48

Maranhão 79,09 76,93 75,58 73,31 73,90 88,33 92,78 88,87 87,89 82,04

Mato Grosso 85,97 81,93 77,24 77,53 75,27 84,61 88,08 84,06 83,82 78,38

Média Região 
Amazônica

82,35 78,57 74,71 73,17 71,78 83,12 86,66 82,84 84,27 78,98

Brasil 79,85 76,09 72,97 73,17 70,89 81,51 82,28 79,55 81,32 78,18

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações do Programa de 

Imunizações (SI-PNI).
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Gráfico 23: Cobertura vacinal em crianças menores de um ano na 

Região Amazônica no período de 2001 a 2010.
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Proporção de nascidos vivos de
mães com consultas de pré-natal

Este indicador contribui para a análise das condições de acesso 

e qualidade da assistência pré-natal, em associação com outros 

indicadores, tais como a mortalidade materna e infantil.

Na maioria dos estados tem decrescido o número de nascidos vivos 

sem qualquer consulta de pré-natal (Tabela 21), consequentemente,  

tem aumentado o número de nascidos vivos com sete consultas ou 

mais. O Brasil em 2001 apresentava 47,33% dos recém-nascidos 

de mães com sete ou mais consultas e em 2009 com 58,5%, com 

um aumento de 11,17% em nove anos. Nesta mesma perspectiva, 

dois estados (Rondônia e Tocantins) aumentaram em mais 16% 

o percentual, ou seja, de 30,15% (2001) para 46,33% (2009) e de 

31,56% (2001) a 47,61% (2009), respectivamente; enquanto o Estado 

do Maranhão apresentou pouca alteração (1,11%) nos últimos nove 

anos, seguido de Roraima (1,22%) e Pará (2,54%).
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Tabela 21: Proporção de nascidos vivos de mães com consultas de

pré-natal na Região Amazônica no período de 2001 a 2009.

Estados
Número de 
consultas

Período % 

Evolução2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brasil

Nenhuma 4,54 3,77 3,21 2,83 2,59 2,18 1,95 1,82 1,91

1 a 3 11,54 10,83 10,12 9,55 9,30 8,59 8,09 7,81 7,68

4 a 6 36,59 36,26 35,59 34,69 34,48 33,85 33,34 32,70 31,91

7 ou mais 47,33 49,14 51,08 52,93 53,63 55,38 56,62 57,68 58,50 11,17

Rondônia

Nenhuma 3,88 2,81 2,38 2,17 1,75 1,54 1,86 1,42 1,46

1 a 3 14,86 14,01 12,89 12,74 14,40 11,79 13,31 12,65 11,55

4 a 6 51,12 53,65 50,74 50,21 51,39 53,99 49,17 45,16 40,67

7 ou mais 30,15 29,53 33,99 34,87 32,46 32,68 35,66 40,78 46,33 16,18

Acre

Nenhuma 14,91 14,38 14,23 16,13 15,36 11,44 10,65 9,81 10,26

1 a 3 30,58 33,58 27,71 25,28 19,91 19,95 18,72 21,56 22,70

4 a 6 33,06 34,17 35,11 34,53 34,71 38,06 35,65 39,83 38,26

7 ou mais 21,45 17,87 22,94 24,06 30,02 30,56 34,98 28,80 28,78 7,33

Amazonas

Nenhuma 12,51 10,17 9,25 9,36 8,99 8,06 6,59 6,54 6,40

1 a 3 19,79 20,52 19,15 20,85 20,28 20,40 19,76 19,77 19,31

4 a 6 45,76 46,57 48,36 43,96 43,46 42,89 42,15 42,36 43,32

7 ou mais 21,93 22,74 23,24 25,83 27,27 28,66 31,51 31,33 30,96 9,03

Roraima

Nenhuma 10,37 6,89 7,50 8,17 7,27 6,97 5,78 4,71 4,52

1 a 3 16,43 20,45 19,77 18,79 16,85 19,64 17,80 20,28 17,72

4 a 6 33,33 40,12 42,50 39,26 31,49 37,67 39,84 39,00 36,67

7 ou mais 39,87 32,54 30,23 33,78 44,39 35,73 36,58 36,02 41,09 1,22

Pará

Nenhuma 6,58 5,94 5,59 4,99 4,79 4,45 4,07 3,48 3,18

1 a 3 18,73 18,00 17,45 17,54 16,96 15,46 14,78 14,48 14,18

4 a 6 46,31 47,78 47,27 49,62 51,12 50,93 51,94 53,79 51,71

7 ou mais 28,38 28,28 29,69 27,85 27,14 29,17 29,21 28,25 30,92 2,54

Amapá

Nenhuma 13,85 12,58 10,99 11,89 11,28 9,69 9,26 8,49 6,27

1 a 3 23,10 25,81 24,41 25,30 24,22 23,17 21,99 22,42 21,07

4 a 6 45,30 43,44 41,84 40,25 41,22 43,38 42,56 41,61 42,89

7 ou mais 17,75 18,16 22,76 22,56 23,28 23,76 28,19 27,48 29,77 12,02

Tocantins

Nenhuma 3,63 2,81 1,94 1,62 1,55 1,12 1,00 0,90 0,95

1 a 3 20,76 17,23 14,17 12,23 11,37 10,11 9,82 10,04 9,59

4 a 6 44,05 47,96 48,86 47,61 48,86 49,46 47,82 46,02 41,86

7 ou mais 31,56 32,00 35,03 38,55 38,23 39,32 41,37 43,04 47,61 16,05

Maranhão

Nenhuma 7,24 6,48 5,65 4,78 4,47 3,25 2,70 2,53 2,62

1 a 3 27,36 26,44 24,14 23,68 23,79 21,55 21,09 20,33 19,40

4 a 6 42,84 44,43 47,04 47,18 48,26 49,81 50,80 52,70 54,32

7 ou mais 22,56 22,66 23,17 24,35 23,49 25,39 25,42 24,44 23,67 1,11

Mato Grosso

Nenhuma 1,88 1,40 1,42 1,13 1,12 1,10 1,10 0,99 0,99

1 a 3 8,75 8,71 8,48 6,83 6,66 6,14 5,56 5,38 5,16

4 a 6 31,57 34,17 31,92 34,29 35,58 34,20 32,95 31,14 29,84

7 ou mais 57,80 55,73 58,18 57,76 56,64 58,55 60,39 62,49 64,01 6,21  

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).
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A série histórica exibida na Tabela 21 pode ser representada nos gráficos da Figura 13.

Figura 13: Proporção de nascidos vivos de mães com consultas de pré-natal por estado da 

Região Amazônica no período de 2001 a 2009.
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Taxa de trabalho infantil e 
ranking com menores de 5 a 14 
anos, por estados, até o dia 4 de 
maio de 2011

As expressões da questão social existentes na Região Amazônica 

podem ser identificadas em diversos indicadores sociais que expõem 

as condições de vida e de reprodução social de sua população. 

Indicadores de renda, de educação, de mortalidade infantil, trabalho 

infantil, violência sexual, IDH, IDI, e outros, revelam em grande 

parte a pouca presença, ou ausência, considerável de investimentos 

em políticas públicas que consigam melhorar a qualidade de vida 

desses cidadãos.

Um dado importante para a análise da realidade de crianças e 

adolescentes na Região Amazônica diz respeito à taxa de trabalho 

infantil, conforme demonstrado na Tabela 22 e Gráfico 24.

De acordo com os dados informados pela Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio (PNAD/IBGE, 2011), sobre a taxa de trabalho 

infantil de crianças entre 5 e 14 anos, até 4 de maio do ano de 

2011, dentre os estados pertencentes à Amazônia Legal, Rondônia 

apresenta a maior taxa (8,94), posicionando-se nacionalmente como 

o 2º lugar entre os estados brasileiros com crianças trabalhando, 

seguido de perto pelos estados de Tocantins (8,12) e Acre (6,87). A 

menor taxa registrada entre os estados situados na região ficou por 

conta de Roraima (1,18), o que representa a vigésima quinta posição 

entre os estados brasileiros.
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Tabela 22: Taxa de trabalho infantil e ranking com menores de 5 a 14 

anos, por estados, até o dia 4 de maio de 2011.

Estados Taxa de ocupação ranking

Rondônia 8,94 2

Tocantins 8,12 3

Acre 6,87 6

Maranhão 5,63 8

Pará 4,77 14

Mato Grosso 4,46 15

Amazonas 3,58 19

Amapá 1,72 23

Roraima 1,18 25

Fonte: PNAD/IBGE.

Um aspecto adicional nesta reflexão é que mesmo que alguns 

estados estejam mais bem situados no ranking nacional, como o Pará, 

Mato Grosso, Amazonas, Amapá e Roraima, não significa que este 

indicador adquira menor relevância. Isto porque, por exemplo, no 

caso do Estado do Pará, o índice de 4,77% de crianças  de 5 a 14 anos 

representa, em termos absolutos da população do estado, um número 

expressivo de indivíduos situados neste segmento populacional.

A rigor, este é um problema concreto que requisita dos estados 

brasileiros um empenho político e programático mais sistemático 

e consistente para seu enfrentamento. Isto porque não é demais 

lembrar que o trabalho infantil subtrai o tempo que deveria ser 

destinado para a educação, ao mesmo tempo em que colabora 

para boicotar o próprio processo educacional da infância de quem 

trabalha. As crianças e adolescentes que trabalham, via de regra, tem 

de aprender a combinar (sem muito sucesso) o desgaste produzido 

pela atividade de trabalho à necessidade de concentração e 

disponibilidade para o estudo e a aprendizagem. Como resultante 

desta combinação, é comum surgir o crescimento de uma população 

alfabetizada pela metade, ou ainda uma população que abandone 

precocemente sua educação. 
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Gráfico 24: Taxa de trabalho infantil com menores de 5 a 14 anos, 

por estados, até o dia 4 de maio de 2011.
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Fonte: PNAD/IBGE.

Na Figura 14, sobre a taxa de trabalho infantil com menores de 5 a 14 anos, pode-se 

perceber que quanto mais escuro for o estado maior é a taxa de trabalho infantil. Dessa 
forma, os estados do Tocantins e de Rondônia apresentaram as maiores taxas de trabalho 

infantil, na escala de 7,00 a 8,94.

Figura 14: Taxa de trabalho infantil com menores de 5 a 14 anos, por estados, até o dia 4 

de maio de 2011.

1,18 - 3,11

3,12 - 5,05

5,06 - 6,99

7,00 - 8,94

Valores Perdidos ou Faltantes

Fonte: PNAD/IBGE.
Nota: Adaptação no sistema de banco de dados DevInfo 6.0.
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Taxa de trabalho infantil com 
menores de 10 a 15 anos, no 
período de 2001 a 2009

A Tabela 23 apresenta a taxa de trabalho infantil e expressa a 

magnitude da ocupação laboral de crianças com 10 a 15 anos de 

idade. Nela, verifica-se que a partir de 2004 nos estados do Pará e do 

Mato Grosso a taxa de trabalho infantil vem declinando e apresenta 

em 2009 um percentual de 10,37% e 11,84%, respectivamente. 

Tabela 23: Taxa de trabalho infantil1 com menores de 10 a 15, por 

estados, no período de 2001 a 2009.

Estados
Taxa de trabalho infantil

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brasil 13,89 13,57 12,61 12,31 12,80 11,79 11,03 9,56 9,23

Rondônia 7,20 12,82 10,20 20,35 19,24 15,05 15,62 13,89 16,87

Acre 9,42 14,24 9,92 17,81  17,48 16,33 16,87 13,21 13,52

Amazonas 6,11 6,80 5,93 10,14 8,91 10,26 9,21 7,21 7,25

Roraima * * * * * 16,92 * * *

Pará 12,36 11,94 12,45 19,48 18,27 16,41 13,73 11,61 10,37

Amapá * * *  3,82  6,29 4,16  5,91 * 5,06

Tocantins 21,46 20,45 18,05 16,47 17,80 17,91 17,87 17,31 18,07

Maranhão 28,91 21,96 19,94 20,51 26,37 19,89 21,64 12,71 12,51

Mato Grosso 18,07 17,37 12,94 16,47 14,00 13,86 12,49 11,89 11,94

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 1992 a 1993, 1995 a 

1999 e 2001 a 2009.

1 | O PNAD explica em nota a taxa de trabalho infantil: Percentual da população de 
10 a 15 anos ocupada.  Até o ano de 2003, informações não disponíveis para a área 
rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Ressalta-se que não há dados disponíveis para 
2000, tendo em vista que as diferenças entre os planos amostrais do Censo-2000 e da 
PNAD impossibilitam a comparação entre os indicadores obtidos destas fontes. Por 
se tratar de uma pesquisa amostral, o valor do indicador pode não ter significância 
estatística quando desagregado para segmentos populacionais específicos, tais como 
indígenas, amarelos e pretos, pois estes grupos são muito pequenos em alguns 
estados e regiões. Os valores das PNAD 2001 a 2009 foram produzidos considerando 
os dados da revisão 2008 da projeção da população do Brasil. O número de casos 
menor que 30, insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão 
aceitável.
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A Figura 15 apresenta a taxa de trabalho infantil com menores de 

10 a 15 anos, pode-se perceber que quanto mais escuro for o estado 

maior é a taxa de trabalho infantil. Dessa forma, no ano de 2001 o 

Estado do Maranhão apresentou maior taxa de trabalho infantil, na 

escala de 22,66 a 28,91. Já no ano de 2009 os estados do Tocantins e 

de Rondônia apresentaram as maiores taxas de trabalho infantil, na 

escala de 16,38 a 22,65.

Figura 15: Taxa de trabalho infantil com menores de 10 a 15 anos, 

por estados, nos anos de 2001 e 2009.

2001 2009

10 a 15 anos

3,82 - 10,09

10,10 - 16,37

16,38 - 22,65

22,66 - 28,91

Valores Perdidos ou Faltantes

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2001 e 2009.

Nota: Adaptação no sistema de banco de dados DevInfo 6.0.
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Proporção de pessoas com baixa 
renda(renda menor do que ½ sm)

Quanto ao indicador renda, a PNAD (IBGE, 2010) expõe os dados 

referentes à proporção de pessoas com baixa renda (renda menor 

do que ½ salário mínimo (sm), nos estados pertencentes à Amazônia 

Legal no período de 2001 a 2009, conforme pode ser visualizado na 

Tabela 24 e no Gráfico 25.

Uma análise geral dos dados de baixa renda permite identificar 

claramente um declínio da concentração de pessoas com baixa renda 

nos estados da Amazônia Legal no período de 2001 a 2009. Não 

obstante, a comparação com o dado nacional de 31,10% permite 

afirmar que todos os estados desta região apresentam índices 

superiores a este índice.

A comparação com o dado nacional de 
31,10% permite afirmar que todos os 

estados desta região apresentam índices 
superiores a este índice.
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Tabela 24: Proporção de pessoas com baixa renda (menor que ½  

sm)2, por estados, no período de 2001 a 2009.

Estados

Proporção de pessoas com baixa renda (menor que ½  sm)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brasil 45,60 44,81 46,84 44,95 41,60 37,07 36,00 32,50 31,10

Rondônia 47,58 42,18 48,52 45,39 48,30 41,92 41,72 36,87 31,92

Acre 50,37 49,86 53,10 62,21 59,54 53,31 52,49 45,96 41,61

Amazonas 56,10 58,03 61,15 58,76 52,24 49,80 52,40 45,65 44,07

Roraima 51,19 58,23 50,84 65,28 57,79 49,64 49,84 41,73 40,35

Pará 59,77 57,76 62,15 60,95 58,59 53,36 52,10 47,37 49,27

Amapá 33,21 55,59 56,80 58,51 48,10 45,16 43,98 38,81 42,67

Tocantins 63,37 66,30 62,35 57,12 55,48 50,65 49,11 41,61 37,65

Maranhão 76,26 75,16 76,13 75,83 73,38 66,43 63,36 59,36 56,31

Mato Grosso 43,64 42,85 46,51 39,28 37,75 34,63 35,30 27,77 26,78

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 1992 a 1993, 1995 a 

1999 e 2001 a 2009.

2 | O site do PNAD por meio de nota ressalta que, até o ano de 2003, informações 
não disponíveis para a área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Também expõe 
que os dados não disponíveis para 2000, tendo em vista que as diferenças entre os 
planos amostrais do Censo-2000 e da PNAD impossibilitam a comparação entre 
os indicadores obtidos destas fontes. Por se tratar de uma pesquisa amostral, o 
valor do indicador pode não ter significância estatística quando desagregado para 
segmentos populacionais específicos, tais como indígenas, amarelos e pretos, 
pois estes grupos são muito pequenos em alguns estados e regiões. Adverte que 
os valores do salário mínimo foram corrigidos com base no INPC de dezembro 
de 2009 para todos os anos anteriores, alterando o valor da linha de pobreza e 
consequentemente a proporção de pobres. O valor de referência, salário mínimo 
de 2009, é de R$ 465,00. Indica que os valores das PNAD 2001 a 2009 foram 
produzidos considerando os dados da revisão 2008 da projeção da população do 
Brasil.
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Os dados desagregados por estado da Amazônia legal em 2009 

evidenciam situações díspares entre o menor índice de 26,78% no 

Estado do Mato Grosso e o maior índice de 56,31% no Estado do 

Maranhão. A diferença entre a maior e a menor concentração de 

população de baixa renda é de 29,53 pontos percentuais, no caso 

dos estados destacados anteriormente.

A Tabela 24 sobre a população de baixa renda na Região Amazônica 

apresenta dados preocupantes. Considerando a população total desta 

região em 2009, de aproximadamente 25,08 milhões de habitantes, 

o indicador sobre renda expõe um dado inquietante. O índice de 

63,6% da população que vive na situação de pobreza na Amazônia 

Legal, no ano de 2009, representa um total aproximado de 15,9 

milhões de habitantes da Região Amazônica.

Este dado, por si só, remete a uma situação que exige atenção dos 

governos locais e estaduais sobre a população que vive com uma 

renda entre zero e ½ salário mínimo per capita. Em uma região em 

que mais de 3/5 de sua população sobrevive dentro desta faixa de 

renda per capita, é possível afirmar que as condições de sobrevivência 

expõem seus habitantes a uma vulnerabilidade gritante.



121

Gráfico 25: Proporção de pessoas com baixa renda (menor que ½ 

sm), por estados, no período de 2001 a 2009.
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Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 1992 a 1993, 1995 a 

1999 e 2001 a 2009.

O Gráfico 26 apresenta proporção média de pessoas com baixa 

renda (menor que ½ sm). Observa-se que em média no Estado do 

Maranhão há uma proporção de 69,14 pessoas com baixa renda e 

no Estado do Mato Grosso há em média uma proporção de 37,17 

pessoas com baixa renda.



Relatório Criançário 2012 | Risco Social

Gráfico 26: Proporção média de pessoas com baixa renda (menor 

que ½ sm), por estados, no período de 2001 a 2009.
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Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 1992 a 1993, 1995 a 

1999 e 2001 a 2009.

A Figura 16 apresenta a proporção de pessoas com baixa renda 

(menor que ½ sm) e expressa a proporção da população 

considerada em situação de pobreza, de acordo com a renda 

domiciliar mensal per capita, pode-se perceber que quanto mais 

escuro for o estado maior é a situação de pobreza. Dessa forma, o 

Estado do Maranhão é que apresenta maior proporção de pessoas 

em situação de pobreza tanto no ano de 2001 quanto no ano de 

2009, sendo na escala de 63,89 a 76,26 para o ano de 2001 e na 

escala de 51,52 a 63,88 em 2009.
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Figura 16: Proporção de pessoas com baixa renda (menor que ½ 

salário mínimo), por estados, nos anos de 2001 e 2009.

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2001 e 2009.
Nota: Adaptação no sistema de banco de dados DevInfo 6.0.

Proporção de crianças em 
situação de baixa renda (renda 
menor do que ½ sm)

A tabela 25 e o gráfico 27 apresentam a proporção de crianças com 

baixa renda (menor que ½ sm) e expressa a proporção da população 

considerada em situação de pobreza, de acordo com a renda 

domiciliar mensal per capita. 

Total

2001 2009

26,78 - 39,14

39,15 - 51,51

51,52 - 63,88

63,89 - 76,26

Valores Perdidos ou Faltantes
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A realidade demonstrada no item anterior fica mais acentuada 

quando se analisam os dados desagregados por estado da Região 

Amazônica da proporção de crianças e adolescentes em 2009 que 

estão em situação de baixa renda.

Tabela 25: Proporção de crianças com baixa renda (menor que ½ 

sm)3, por estados, no período de 2001 a 2009.

Estados
Proporção de crianças com baixa renda (menor que ½ sm)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brasil 61,93 61,45 64,54 62,7 59,94 55,32 54,31 50,66 49,15

Rondônia 60,23 55,82 63,24 58,7 63,56 53,63 58,01 54,24 49,63

Acre 63,42 65,41 67,56 75,61 76 70,15 68,37 62,79 57,75

Amazonas 68,41 71,47 74,7 71,27 67,27 65,58 67,24 61,04 59,08

Roraima 67,41 68,87 64,28 77,43 73,3 63,63 64,24 56,18 53,9

Pará 73,13 71,33 75,02 75,49 73,74 67,61 67,84 63,12 66,2

Amapá 49,7 66,71 71,57 68,86 63,63 62,71 56,7 49,22 56,34

Tocantins 77,79 77,43 76,49 73,46 70,5 67,07 65,65 58,68 54,62

Maranhão 86,53 85,02 87,31 85,91 86,1 79,7 77,42 74,16 73,9

Mato Grosso 57,1 56,68 61,17 53,87 52,43 50,04 52,13 41,59 41,7

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 1992 a 1993, 1995 a 
1999 e 2001 a 2009.

3 | O PNAD, por meio de nota publicada em seu site adverte que até o ano de 
2003, informações não disponíveis para a área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. 

Ressalta que não há dados disponíveis para 2000, tendo em vista que as diferenças 
entre os planos amostrais do Censo-2000 e da PNAD impossibilitam a comparação 
entre os indicadores obtidos destas fontes. Reitera que por se tratar de uma 
pesquisa amostral, o valor do indicador pode não ter significância estatística 
quando desagregado para segmentos populacionais específicos, tais como 
indígenas, amarelos e pretos, pois estes grupos são muito pequenos em alguns 
estados e regiões. Lembra que os valores do salário mínimo foram corrigidos com 

base no INPC de dezembro de 2009 para todos os anos anteriores, alterando o 

valor da linha de pobreza e consequentemente a proporção de pobres. O valor 

de referência, salário mínimo de 2009, é de R$ 465,00. Os valores das PNAD 2001 

a 2009 foram produzidos considerando os dados da revisão 2008 da projeção da 

população do Brasil.
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A condição de pobreza incide negativamente sobre a reprodução 

social de famílias com crianças e adolescentes, especialmente devido 

às necessidades próprias das peculiaridades do desenvolvimento 

deste segmento social.

Os dados desagregados por estado da Região Norte revelam 

concentrações ainda mais inquietantes, uma vez que existem estados 

em que 73,90% de crianças e adolescentes situam-se na faixa de 

baixa renda, como o caso do Maranhão. Apenas o Estado de Mato 

Grosso (com 42,70%) tem um indicador abaixo da média nacional. 

Gráfico 27: Proporção de crianças com baixa renda (menor que ½ 

sm), por estados, no período de 2001 a 2009.
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O Gráfico 28 apresenta proporção média de pessoas com baixa renda 

(menor que ½sm) entre 2001 e 2009. Observa-se que em média no 

Estado do Maranhão há uma proporção de 81,78 pessoas com baixa 

renda e no Estado do Mato Grosso há em média uma proporção de 

51,86 pessoas com baixa renda.

Gráfico 28: Proporção média de crianças com baixa renda (menor 

que ½ sm), por estados, no período de 2001 a 2009.
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Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 1992 a 1993, 1995 a 
1999 e 2001 a 2009.
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A Figura 17 apresenta a proporção de crianças com baixa renda (menor 

que 1/2 sm) e expressa a proporção da população considerada em 

situação de pobreza, de acordo com a renda domiciliar mensal per 

capita, pode-se perceber que quanto mais escuro for o estado maior 

é a situação de pobreza. Dessa forma, os estados do Maranhão e do 

Tocantins apresentam maiores proporções de crianças em situação 

de pobreza no ano de 2001, na escala de 75,84 a 87,31, enquanto 

que no ano de 2009 os estados do Pará e do Maranhão apresentam 

as maiores taxas de trabalho infantil, escala de 64,36 a 75,83.

Figura 17: Proporção de crianças com baixa renda (menor que ½ 

salário mínimo), por estados, nos anos de 2001 e 2009.

2001 2009

Total

41,40 - 52,87

52,88 - 64,35

64,36 - 75,83

75,84 - 87,31

Valores Perdidos ou Faltantes

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2001 e 2009.

Nota: Adaptação no sistema de banco de dados DevInfo 6.0.
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Jovens grávidas na adolescência

A Tabela 26 e o Gráfico 29 apresentam o percentual de jovens 

grávidas nas faixas etárias de 10 a 14 e de 15 a 19 anos. Nelas, 

verifica-se que na faixa etária de 10 a 14 anos o Estado de Roraima 

apresenta o maior percentual de jovens grávidas (1,80%) e os 

estados de Rondônia e Amapá apresentam os menores, 1,20% 

cada. Já para a faixa etária de 15 a 19 anos o Estado do Maranhão 

apresenta o maior percentual de jovens grávidas (29,90%) e o 

Estado do Mato Grosso a menor (23,40%). 

Tabela 26: Percentual de jovens grávidas na adolescência segundo 

faixa etária. Brasil, 2003.

Estados

Faixa Etária

10 a 14 anos 15 a 19 anos

Brasil 0,9 21,8

Rondônia 1,2 26,7

Acre 1,4 28,7

Amazonas 1,3 27,2

Roraima 1,8 27,7

Pará 1,4 29,1

Amapá 1,2 25,4

Tocantins 1,6 29,3

Maranhão 1,5 29,9

Mato Grosso 1,3 23,4

Fonte: MS, SVS, Saúde Brasil 2005.

Nota: Não foi possível obter informações sobre os outros anos.
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Gráfico 29: Percentual de jovens grávidas na adolescência segundo 

faixa etária (Brasil, 2003).
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Fonte: MS, SVS, Saúde Brasil 2005.

A Figura 18 apresenta o percentual de jovens grávidas nas faixas 

etárias de 10 a 14 e de 15 a 19 anos, pode-se perceber que quanto 

mais escuro for o estado maior é o percentual de jovens grávidas. 

Dessa forma, na faixa etária o Estado de Roraima apresenta a maior 

percentual de jovens grávidas, na escala de 1,65 a 1,80. Já na faixa 

etária de 15 a 19 anos os estados do Pará, Acre, Tocantins e Maranhão 

apresentaram os maiores percentuais de jovens grávidas, na escala 

de 28,29 a 29,90. 
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Figura 18: Percentual de jovens grávidas na adolescência na faixa 

etária de 10 a 14 e de 15 a 19 anos, por estados, no ano de 2003.

De 10 a 14 anos De 15 a 19 anos

10 a 14 anos

1,20 - 1,34

1,35 - 1,49

1,50 - 1,64

1,65 - 1,80

Valores Perdidos ou Faltantes

15 a 19 anos

23,40 - 25,02

25,03 - 26,65

26,66 - 28,28

28,29 - 29,90

Valores Perdidos ou Faltantes

Fonte: MS, SVS, Saúde Brasil 2005.

Nota: Adaptação no sistema de banco de dados DevInfo 6.0.

Índice de GINI da renda 
domiciliar per capita

A Tabela 27 apresenta o Índice de GINI da renda domiciliar brasileira. 

De 2008 a 2009, a desigualdade de renda medida pelo Índice de 

GINI reduziu nos estados de Roraima, Tocantins e Mato Grosso. No 

ano de 2009, a menor desigualdade de renda medida pelo índice de 

GINI foi registrada no Estado do Mato Grosso (0,50), ao passo que a 

maior desigualdade foi registrada no Estado do Acre (0,61). Quando 

o índice tem valor igual a um (1), existe perfeita desigualdade, isto 
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é, a renda domiciliar per capita é totalmente apropriada por um 

único indivíduo. Quando o índice tem valor igual a zero (0), tem-se 

perfeita igualdade, isto é, a renda é distribuída na mesma proporção 

para todos os domicílios. Quanto mais próximo da unidade, maior a 

desigualdade na distribuição de renda.

Tabela 27: Índice de GINI da renda domiciliar per capita4, por 

estados, no período de 2001 a 2009.

Estados

Índice de GINI da renda domiciliar per capita

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brasil 0,59 0,59 0,58 0,57 0,57 0,56 0,55 0,54 0,54

Rondônia 0,55 0,54 0,51 0,52 0,57 0,54 0,51 0,5 0,51

Acre 0,63 0,62 0,58 0,6 0,59 0,59 0,6 0,56 0,61

Amazonas 0,58 0,56 0,56 0,54 0,51 0,51 0,55 0,51 0,51

Roraima 0,54 0,56 0,53 0,58 0,55 0,57 0,51 0,53 0,52

Pará 0,55 0,56 0,52 0,53 0,52 0,51 0,52 0,5 0,51

Amapá 0,48 0,55 0,6 0,54 0,52 0,48 0,51 0,45 0,52

Tocantins 0,6 0,56 0,57 0,55 0,54 0,52 0,55 0,54 0,52

Maranhão 0,57 0,57 0,58 0,61 0,52 0,6 0,56 0,52 0,54

Mato Grosso 0,57 0,57 0,55 0,53 0,52 0,53 0,52 0,54 0,5

Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.

4 | O PNAD explica por meio de nota que, até o ano de 2003, informações não 
disponíveis para a área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Ressalta que não há dados 

disponíveis para 2000, tendo em vista que as diferenças entre os planos amostrais do 
Censo-2000 e da PNAD impossibilitam a comparação entre os indicadores obtidos 
destas fontes. Os valores das PNAD 2001 a 2009 foram produzidos considerando 
os dados da revisão 2008 da projeção da população do Brasil.
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O Gráfico 30 apresenta a média do índice de GINI da renda domiciliar 

brasileira. Nela, verifica-se que em média o Estado do Acre apresenta 

maior desigualdade (0,60) em relação aos outros estados, e o Estado 

do Amapá a menor (0,52), no período de 2001 a 2009. 

Gráfico 30: Média do Índice de GINI da renda domiciliar per capita, 

por estados, no período de 2001 a 2009.
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Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.

A Figura 19 apresenta o Índice de GINI da renda domiciliar 

brasileira, pode-se perceber que quanto mais escuro for o estado 

maior é o índice. Dessa forma, no ano de 2001, os estados do Acre 

e do Tocantins apresentam os maiores índices de GINI, na escala de 

0,60 a 0,63 e, no ano de 2009, apenas o Estado do Acre apresenta o 

maior índice.



133

Figura 19: Índice de GINI da renda domiciliar per capita, por estados, 

nos anos de 2001 e 2009. 

2001 2009

Total

0,45 - 0,49

0,50 - 0,54

0,55 - 0,59

0,60 - 0,63

Valores Perdidos ou Faltantes

Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.

Nota: Adaptação no sistema de banco de dados DevInfo 6.0.

Indicador: Índice de 
Desenvolvimento Humano - IDH

A Tabela 28 e o Gráfico 31 apresentam o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH). Neles, verifica-se que na maioria dos estados da 

Região Amazônica o IDH está aumentando, sendo que em 2006 os 

maiores IDH registrados foram nos estados do Amazonas e Amapá 

0,780 cada e Mato Grosso com 0,796. 
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Tabela 28: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), por estados, 

no período de 2004 a 2006.

Estados
IDH

2004 2005 2006

Rondônia 0,768 0,776 0,756

Acre 0,748 0,751 0,751

Amazonas 0,766 0,780 0,780

Roraima 0,741 0,750 0,750

Pará 0,749 0,755 0,755

Amapá 0,762 0,780 0,780

Tocantins 0,751 0,756 0,756

Maranhão 0,676 0,683 0,683

Mato Grosso 0,793 0,796 0,796

Fonte: Pnud.

Nota: Não foi possível obter informações sobre os outros anos.

Gráfico 31: Índice de Desenvolvimento Humano, por estados, no 

período de 2004 a 2006.
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A Figura 20 apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

Pode-se perceber que quanto mais escuro for o estado maior é o 

índice de IDH. Dessa forma, o Estado do Amazonas é o único que 

apresenta o maior IDH nos três anos consecutivos (2004, 2005 e 

2006), na escala de 0,766 a 0,796.

Figura 20: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), por estados, 

nos anos de 2004, 2005 e 2006.
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2004

0,676 - 0,705

0,706 - 0,735

0,736 - 0,765

0,766 - 0,796

Valores Perdidos ou Faltantes

Fonte: PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Nota: Adaptação no sistema de banco de dados DevInfo 6.0.
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Indicador: Índice de 
Desenvolvimento Infantil - IDI

A Tabela 29 e o Gráfico 32 expõem dados referentes ao Índice de 

Desenvolvimento Infantil – IDI5, que é calculado com o uso de 

variáveis como oferta de serviços de saúde; oferta de serviços de 

educação e cuidado e proteção que a família deve proporcionar à 

criança nos primeiros anos (representados pelo nível de educação 

do pai e da mãe). 

O IDI da Região Amazônica no período de 1999, 2004 e 2006 revela 

um aumento significativo. No entanto, ele permanece abaixo no 

índice nacional de 0,733 no ano de 2006. 

5 | Na prática, o índice é calculado a partir dos seguintes indicadores: 
escolaridade da mãe e do pai, matrícula de crianças de 4 a 6 anos na pré-
escola e acesso a serviços de saúde (pré-natal e vacinação). O IDI varia de 
0 a 1: quanto mais perto do 1, mais condições a criança tem de sobreviver, 
crescer e se desenvolver durante a primeira infância. A diferença entre o IDI 
de determinado estado ou município (por exemplo, de 0,482,) e o valor 1 
equivale ao “caminho” que é preciso percorrer para alcançar o nível máximo 
possível. O valor máximo significa que todas as crianças com menos de 6 anos 
do município moram com pais que têm mais de quatro anos de escolaridade 
e que o direito a serviços básicos de saúde materno-infantil e pré-escola está 
plenamente garantido (UNICEF).

O IDI da Região Amazônica no 
período de 1999, 2004 e 2006 revela 

um aumento significativo.
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Tabela 29: Índice de Desenvolvimento Infantil (IDI), por estados, 

nos anos de 1999, 2001 e 2004.

Estados
IDI

1999 2001 2004

Brasil 0,609 0,667 0,733

Região Norte 0,485 0,556 0,655

Rondônia 0,570 0,583 0,662

Acre 0,436 0,516 0,562

Amazonas 0,457 0,520 0,669

Roraima 0,662 0,655 0,681

Pará 0,459 0,552 0,650

Amapá 0,591 0,653 0,719

Tocantins 0,532 0,581 0,654

Maranhão* 0,446 0,542 0,651

Mato Grosso* 0,581 0,648 0,722

Fontes: UNICEF, IBGE, Contagem de População 1996 e Censo Demográfico 2000, 

Ministério da Saúde, DATASUS, Ministério da Educação e Inep.

Embora este dado evidencie a melhoria de vários dos indicadores 

apresentados anteriormente no decorrer do período estudado, 

a análise dos dados desagregados por estado apresenta um leque 

diversificado da realidade de cada estado desta região. 

Dos nove estados da Amazônia Legal, cinco estão com seu IDI acima 

da média da Região Norte, como o Estado de Mato Grosso com 0,722 

e do Amapá com o índice de 0,719 próximos ao dado nacional de 

0,733. Dos quatro estados com índice abaixo do dado regional, o 

com pior indicador é o Estado do Acre com 0,562.
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Gráfico 32: Índice de Desenvolvimento Infantil (IDI), por estados, 

nos anos de 1999, 2001 e 2004.
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Embora este dado evidencie a melhoria de vários dos indicadores 

apresentados anteriormente no decorrer do período estudado, 

a análise dos dados desagregados por estado apresenta um leque 

diversificado da realidade de cada estado desta região. 

Dos nove estados da Amazônia Legal, em 2004 cinco estão com seu 

IDI acima da média da Região Norte, como o Estado de Mato Grosso 

com 0,722 e do Amapá com o índice de 0,719 próximos ao dado 

nacional de 0,733. Dos quatro estados com índice abaixo do dado 

regional, o com pior indicador é o Estado do Acre com 0,562.

Esta realidade indica a ausência ou o pouco investimento político 

em torno de um regime de colaboração sistemático entre os estados 

da Região Amazônica. Uma vez que cada estado possui resultados 

programáticos positivos e negativos acerca de suas políticas setoriais, 
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2001

2004

1999

Total

0,428 - 0,486

0,487 - 0,545

0,546 - 0,604

0,605 - 0,662

Valores Perdidos ou Faltantes

o investimento político em processos de cooperação entre os estados 

potencializaria recursos e resultaria em permutas de expertises 

que favoreceriam a melhoria da qualidade de vida das crianças e 

adolescentes amazônicos. 

A Figura 21 apresenta o Índice de Desenvolvimento Infantil (IDI), 

pode-se perceber que quanto mais escuro for o estado maior é o  IDI. 

Dessa forma, o Estado de Roraima é o único que apresenta o maior 

IDH nos três anos consecutivos (1999, 2001 e 2004), na escala de 

0,605 a 0,662.

Figura 21: Índice de Desenvolvimento Infantil (IDI), por estados, 

nos anos de 1999, 2001 e 2004. 

Fonte: UNICEF, IBGE, Contagem de População 1996 e Censo Demográfico 2000,
Ministério da Saúde, DATASUS, Ministério da Educação e Inep.
Nota: Adaptação no sistema de banco de dados DevInfo 6.0.
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Considerações Finais
Educação

Discutir os Direitos Humanos na atualidade amazônida infelizmente 

nos remete a um cenário ainda em construção, apesar dos inegáveis 

avanços conquistados por via da luta social e de seu consequente 

reconhecimento, legitimidade e consolidação no marco legal 

brasileiro. Da mesma maneira, ainda não podemos nos referir ao 

seu fortalecimento institucional, garantia ou reparação, mesmo 

que tenhamos como certa sua irreversibilidade histórica. Nisso, 

concordamos com Gustavo Venturi, quando defende que “retrocessos 

conjunturais à parte, a história demonstra que, no atacado, o 

desenvolvimento moral da humanidade é irreversível, posto que não 

ocorre aos sujeitos de direito, uma vez tendo tomado consciência 

destes, abrir mão de sua titularidade”. (VENTURI: 2009, p. 29).

Especificamente em educação, considerada como direito humano 

fundamental por ser capaz de potencializar os demais direitos, urge 

um desafio de grande extensão aos brasileiros, que é o resgate do 

seu sentido político1 a partir do ideal de universalização do acesso 

e permanência com sucesso de crianças, adolescentes e jovens, e 

na reparação com qualidade àqueles que, por condições as mais 

adversas possíveis, não estiveram na escola no momento certo ou 

dela foram excluídos por conta de marcadores sociais de diferença 

(de gênero, orientação sexual, etnia, religiosa, etc.).

Nossa Carta Magna de 1988 trata da matéria, compreendendo-a 

como uma categoria de princípio e/ou determinante para o 

desenvolvimento da sociedade brasileira, indicando como fim último, 

o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Artigo 205). Ressalta-

se, entre os princípios que fundamentam o desenvolvimento do 

ensino, a igualdade de condições para o acesso e a permanência à 

escola. (Artigo 206, inciso I).

1 | ver HADDAD: 2003, p. 27.
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Da mesma forma, o marco normativo oficial da política educacional 

brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/1996), 

trata a educação como direito inalienável, enquanto “direito social 

proeminente, como pressuposto para o exercício adequado dos 

demais direitos sociais, políticos e civis.” (MACHADO e OLIVEIRA 

2001, p. 56).

Nesta linha de raciocínio é possível afirmar que a prática do 

atendimento da Educação Infantil, os investimentos públicos 

(prioritariamente os de responsabilidade municipal) e as iniciativas 

de políticas públicas ainda são muito tímidas e insuficientes.

Antes considerada de caráter assistencial, hoje não se discute a 

natureza pedagógica da Educação Infantil, já que é consenso sua 

importância no desenvolvimento do indivíduo em seus primeiros 

anos de vida, além de propiciar a vivência e convivência escolar como 

parte essencial desse processo.

Com exceção do Maranhão, todos os demais estados da região ainda 

se encontram mais de 25% distante da universalização da educação 

deste nível educacional.

Considerando que o processo de alfabetização é condição para o 

exercício da cidadania ativa, é correto afirmar que o domínio da 

leitura e da escrita, ambos diretamente relacionados à progressão 

da escolaridade, estão, por sua vez, diretamente ligados à conquista 

da cidadania, de modo que, com isso, cada criança que a escola 

não conseguiu alfabetizar é uma criança cuja cidadania foi negada, 

usurpada de seus direitos.

Quanto ao IDEB, se seu surgimento é referência importante para 

a ágil compreensão da situação da Educação Básica, demonstrar 

que ainda há um longo caminho a ser percorrido pelos estados 

amazônicos para que possam garantir esse direito a nossas crianças. 
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Considerações finais
Saúde

O aumento da esperança de vida ao nascer e a transição da 

mortalidade de altos para baixos níveis foi um processo generalizado 

após a segunda guerra mundial em consequência da revolução na 

saúde pública. Acredita-se que esse declínio na mortalidade se deu 

devido às facilidades de importação de técnicas e meios mais eficazes 

de controle das doenças endêmicas (IBGE, 1999).

No Brasil, por décadas, o modelo de desenvolvimento visava à 

concentração de renda, recursos e serviços em determinadas regiões 

e estratos sociais o que impossibilitavam o avanço na redução dos 

níveis de mortalidade em particular a infantil. Modelo este que 

ainda vigora por não atender de forma diferenciada as regiões que 

necessitam de uma atenção especial.

Uma vez que as medidas como saneamento básico, programas 

de saúde materna infantil, imunização e ampliação da oferta de 

serviços médicos hospitalares de centralizados vêm beneficiando 

principalmente a região centro do sul do país em decorrência do 

dinamismo de suas atividades econômicas.

Estimar as condições de saúde das crianças no Brasil ficou mais 

fácil a partir da implantação de políticas públicas aliadas aos novos 

procedimentos técnicos e à maior disponibilidade de informações 

por meio dos censos, registro civil e dados amostrais.

Porém, em consequência das grandes extensões e das áreas remotas 

de difícil acesso e com características diferenciais da maioria dos 

estados da Região Amazônica, a estimativa real ou mais próxima 

desta, referente às condições de saúde das crianças, ainda requer um 

maior investimento tecnológico, de recursos humanos e financeiros 

para que se alcancem os objetivos e metas pactuadas pelo Brasil e 
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suas entidades federativas, como reduzir a taxa de mortalidade até o 

ano de 2015, por exemplo.

Entre os estados da Amazônia, observa-se que o Mato Grosso 

apresenta uma evolução nos dados de saúde da criança, podendo 

estar relacionado ao sucesso na erradicação da pobreza, ocupando, 

segundo a OPAS (2010), posição de destaque no cumprimento dos 

“Objetivos de Desenvolvimento do Milênio” devido apresentar o 

menor índice do estado da Região Amazônica (6%), no entanto vem 

sendo o campeão de 2002 a 2006 em área desmatada na Amazônia 

Brasileira, o que induz uma participação mais ativa do setor saúde 

na interface com os demais setores, pois apesar da melhora dos 

indicadores tradicionais da saúde, os ambientais apontam uma 

progressiva degradação ambiental dos serviços ambientais que 

servem de suporte à vida, à saúde e ao bem estar humano.

Os resultados da taxa de mortalidade neonatal ainda são altos quando 

comparados à taxa pós-neonatal e isso se explica devido, principalmente, 

às causas perinatais, essas relacionadas com a assistência à mulher 

durante a gestação (número insuficiente de consultas de pré-natal, 

baixo peso ao nascer) e parto e com cuidados prestados ao recém-

nascido em especial os prematuros (Soares e Menezes, 2010). 

Ressalta-se que o baixo peso ao nascer pode ser decorrente da 

restrição do crescimento intrauterino ou de uma menor duração 

da gestação ou, ainda, de uma combinação de ambos, logo é um 

preditor da sobrevivência infantil. Quanto menor o peso ao nascer, 

maior a probabilidade de morte precoce. Situação esta que pode ser 

corrigida na Atenção Primária em Saúde, considerada o primeiro 

nível de atenção e que tem um papel fundamental na organização 

e funcionamento das Redes de Atenção à Saúde para que seja 

assegurada a coordenação e garantia do cuidado. 

Por outro lado, a diminuição da taxa no pós-neonatal está associada 

a fatores ambientais como a redução de óbitos por infecções 

gastrointestinais e respiratórias desde a década de 90 (Bercini, 1994). 
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Em síntese, a ocorrência de mortes nos períodos neonatal precoce 

(0 a 6 dias), neonatal tardio (7 a 27 dias) e pós-neonatal (28 a 365 

dias) refletem as condições socioeconômicas e de saúde da mãe, do 

mesmo modo a inadequada assistência pré-natal, ao parto e ao recém-

nascido, sendo as causas mais frequentes para a ocorrência de óbitos 

em menores de um ano as afecções perinatais, anomalias congênitas, 

doenças infecciosas e parasitárias e doenças do aparelho respiratório. 

As principais causas de morte segundo capítulo da CID 10 em 

menores de 15 anos registradas em outro estado do país geralmente 

estão associadas às causas externas, aparelho respiratório, doenças 

infecciosas e parasitárias, doenças do sistema nervoso e neoplasias 

(GAWRYSZEWSKI, 2007), sendo a causa externa a principal nas 

faixas etárias de 1 a 4 anos; 5 a 9 anos e 10 a 14 anos.

Contudo, associar com exatidão as causas dos óbitos em crianças 

não é plenamente possível devido a problemas na alimentação dos 

sistemas de informações de mortalidade - SIM e ao preenchimento 

incorreto das Declarações de Óbitos – DO. Os profissionais que 

investigam os óbitos se deparam com muita inconsistência de 

informações registradas nas declarações2. 

Na Região Amazônica, assim como em todo o país, a mortalidade 

infantil deve ser prioridade e vista como um fenômeno evitável, 

sendo um possível identificador da efetividade dos serviços do SUS. 

Outro fator importante são as estimativas de cobertura vacinal. Estas 

são fundamentadas em dados administrativos referente a doses 

aplicadas, mas essa metodologia apresenta imprecisões e pode 

ocultar diferenciais intraurbanos que marcam, em geral, a falta 

de equidade no acesso à vacinação, fator agravante em áreas que 

compõem a Região Amazônica brasileira. 

2 | Como foi observado no Pará ao se investigar a situação de óbitos súbitos em 
crianças entre 2 a 8 anos, em especial na ilha de Marajó em 2007, foi constatado 
que crianças estavam morrendo em menos de 24 horas após darem entrada na 
emergência sem causa definida, sendo requisitada uma investigação mais acurada 
para atribuir a causa dos óbitos (SANTANA PORTO, 2009).
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Porém, o conhecimento conciso da cobertura vacinal em menores 
de um ano é um dos elementos importantes na vigilância em 

saúde da criança, pois permite acompanhar o aumento do número 

de indivíduos suscetíveis na população, bem como verificar se a 

imunidade de massa está se constituindo em barreira efetiva para a 

interrupção da transmissão das doenças que podem ser prevenidas 

por imunização (Moraes, 2000).

Nesse contexto, uma proposta implantada em países como Reino 
Unido, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e em municípios de oitos 
estados brasileiros (Ceará, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, Rio Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Paraná) que 

consiste no Registro Informatizado de Imunização (RII) articulado 

a prontuário eletrônico, pode contribuir para a melhoria na 

metodologia de análise dos aspectos referentes à imunização e à 

relação com a saúde da criança na região.

Segundo Luhm e Waldman (2009), o RII permite desenvolver sistemas 

de vigilância ativa de eventos adversos pós-vacinais, além de ser 

efetivo para elevar as coberturas vacinais, pois oferecem informações 

confiáveis e oportunas sobre o estado vacinal das crianças.

A possibilidade de criar registros regionais superará a dificuldade de 

dispersão da informação e terá como instrumento de integralização 

do sistema de saúde a tecnologia da informação, desde que esta 

atenda, em primeiro lugar, as necessidades das crianças e\ou 

pacientes antes dos aspectos somente financeiros ou operacionais.

Outro sistema disponível no país trata-se do Gerenciador de 

Informações Locais (GIL), um sistema de apoio à informatização 

da rede ambulatorial do SUS, disponível via WEB para os gestores 

interessados, podendo facilitar a integração dos sistemas do 

DATASUS relacionados à atenção básica. No entanto, reafirma-

se que devem ser levados em consideração os aspectos culturais, 

a acessibilidade e os atores que atuam no nível local (OLIVEIRA, 

2008), o que possibilitará, de forma efetiva, maior e melhor atenção 

à saúde e ao bem-estar da população, em especial das crianças da 

Região Amazônica brasileira.
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Considerações finais
Risco Social

No que diz respeito à realidade contemporânea das crianças 

e adolescentes, é relevante ressaltar suas complexidades e 

particularidades. O diálogo sobre os indicadores das condições 

sociais em que vive esse segmento social pode contribuir para o 

reconhecimento dos impactos sócio-históricos no viver da população 

infanto-juvenil que reside nesta região.

Os registros do desenvolvimento implementado na Região Amazônica 

estão impressos em sua trajetória sócio-histórica, e repercutem 

nos componentes políticos, econômicos, sociais e culturais que 

desenham este território e imprimem paisagens imprecisas, que 

pouco revelam do seu processo constituidor, mas que ressaltam os 

efeitos de um movimento desigual e injusto para a maioria de sua 

população, em particular para o seu segmento mais fragilizado: as 

crianças e adolescentes.

Os indicadores sociais sobre a realidade de crianças e adolescentes 

amazônidas expuseram uma situação complexa e desafiante. 

Compreender estes indicadores é, portanto, imprescindível para 

potencializar decisões programáticas dos governos estaduais e 

municipais no enfrentamento dos desafios postos para a sobrevivência 

dessas crianças e adolescentes.

Sob o ponto de vista ético, o conhecimento, a análise e a publicização 

desses dados têm o potencial de estimular o repensar sobre o passado 

sócio-histórico deste espaço e sobre as condições de vida de seus 

habitantes, para contribuir na constituição de ações que construam 

um futuro melhor para cada uma das crianças e adolescentes que 

aqui vivem.
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Desta forma, o conjunto de indicadores que foram apresentados com 

o auxílio de tabelas e gráficos, acompanhados por uma descrição 

analítica de seus dados, teve a intenção de expor informações 

particulares sobre a realidade das crianças e adolescentes na Região 

Amazônica, ressaltando que os dados apresentados não explicam por 

si os fenômenos que os indicadores procuram traduzir. Cada um dos 

indicadores, a rigor, traduz o resultado de um conjunto de fatores 

que, combinados, conduzirão a novas discussões sobre os dados aqui 

expostos. Um exemplo está na maior incidência da população de 

crianças e adolescentes na Região Norte que, mesmo com a tendência 

de diminuição nas últimas décadas, requisita um cuidado específico 

tanto no planejamento quanto na gestão de programas, serviço e 

projetos de políticas públicas destinadas a este segmento social.

Em síntese, o quadro dos indicadores analisados expressa a 

complexidade do quebra-cabeça da realidade social, econômica, 

política e cultural desta região, tornando desafiante e necessário o 

conhecimento das peças que compõem este território amazônico 

para promover o enfrentamento adequado dos seus problemas 

regionais e promover a melhoria da qualidade de vida para a sua 

população, em especial a cada uma das crianças e adolescentes 

que aqui residem. 
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