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Apresentação

O Programa Criança com Todos os Seus Direitos é uma iniciativa da Fundação 
Abrinq – Save the Children, cofinanciado pela Comissão Europeia, e realizado pela 
Associação Civil de Articulação para Cidadania (Acari), Centro Dom Helder Câ-
mara de Estudos e Ação Social (Cendhec), Centro de Cultura Luiz Freire (CCLF), 
Centro Nordestino de Medicina Popular (CNMP), Campanha Latino Americana 
pelo Direito à Educação, Campanha Nacional pelo Direito à Educação e Internatio-
nal Child Development Programme. Ele surge em resposta às precárias condições 
de sobrevivência e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos, na região do Se-
miárido brasileiro e nos Altiplanos do Peru. 

A análise da situação dos direitos das crianças, que apresentamos nesta publicação, 
faz parte da estratégia do Programa no Brasil e busca, a partir dos marcos esta-
belecidos na Convenção dos Direitos da Criança, identificar quais os direitos que 
estão sendo violados e as razões destas violações, fornecendo indicações sobre 
que processos de mudança são necessários para que todas as crianças da região 
tenham seus direitos efetivados.

Os dados encontrados neste estudo mostram que embora o Brasil tenha avançado 
significativamente na formulação de políticas públicas nacionais básicas, tais como 
educação, saúde, assistência social e transferência de renda, que impactam positi-
vamente na vida das crianças, essas ações não atendem às necessidades de todas 
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as regiões do país. Isso quer dizer que o Brasil melhorou muito em regiões médias, 
mas as regiões críticas seguem sendo palco de inúmeras violações de direitos hu-
manos de crianças e adolescentes. Uma destas áreas é o Nordeste, em especial a 
região do Semiárido.

No Semiárido nordestino vivem 13 milhões de crianças, das quais 60% são pobres. 
Neste estudo foram levantados dados sobre a primeira infância em 37 municípios 
(35 em Pernambuco e 2 na Bahia). Esses municípios não escapam à dura realidade 
do Semiárido brasileiro. Com poucas exceções, a maioria deles apresenta índices 
de pobreza, desigualdade e um déficit social altíssimo. Para a infância, como se 
sabe, o déficit é ainda mais acentuado, visto que são as crianças, em especial as 
crianças pequenas (por sua vulnerabilidade) que mais sofrem em contextos de 
pobreza e desigualdade.

Mortalidade infantil, desnutrição, altos índices de doenças prevalentes na infância, 
falta de acesso à Educação Infantil, sobretudo às creches, além da forte incidência 
de maus-tratos, negligência, violência doméstica e abuso sexual, foram apontadas 
como as principais formas de violação dos direitos das crianças pequenas. Nesse 
contexto, as crianças da área rural, as quilombolas e as indígenas são as mais afeta-
das por esses problemas. 

Sabemos que os primeiros anos são de vital importância para crianças, pois é nessa 
fase que elas começam a construir os fundamentos da identidade e afetividade e 
iniciam o desenvolvimento de suas capacidades físicas, cognitivas, linguísticas e psi-
cossociais, por isso promover experiências enriquecedoras para assegurar um bom 
começo na vida é um dos deveres mais importantes que toda sociedade tem para 
com a infância. Experiências positivas na infância têm o potencial de fomentar o ple-
no desenvolvimento das crianças, garantindo-lhes no presente e no futuro uma vida 
segura, saudável e feliz.

Um país que busca garantir os direitos da primeira infância não pode atingir esse 
objetivo sem ações integradas de educação, saúde, nutrição e proteção, consideran-
do que o acesso aos serviços isolados dessas áreas não atendem às necessidades 
das crianças pequenas. Assim, o grande desafio para um país comprometido com o 
desenvolvimento integral das crianças é procurar estratégias que articulem, unifi-
quem e harmonizem esses serviços.  Por isso, é fundamental o desenvolvimento de 
políticas públicas de atenção integral à primeira infância, para que todas as crianças, 
em particular aquelas em situação de maior vulnerabilidade, possam desfrutar dos 
seus direitos com dignidade. 

Este estudo produzido a muitas mãos, e amplamente discutido com diferentes atores 
sociais da região, é uma linha de base que norteia as ações do Programa Criança 
com Todos os Seus Direitos, situando-o na realidade em que precisa intervir. Mas, 
é sobretudo, um valioso subsídio para parceiros, profissionais que trabalham direta-
mente com as crianças e suas famílias, agentes governamentais e não governamen-
tais interessados em compreender a realidade em que vivem milhões de crianças 
para realizar mudanças a seu favor. Os desafios são muitos, mas conhecê-los pro-
fundamente é o primeiro passo para superá-los.
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O Semiárido e os 
municípios-alvo 
do Programa

1

A região Nordeste do Brasil é composta por 9 Estados federados. O Semiárido bra-
sileiro (SAB) abrange 8 desses 9 Estados, ocupando 86,48% da região, além de 
13,52% da região Sudeste. O Semiárido ocupa uma área total de 969.589,4 km². 
Com a última atualização, a área classificada oficialmente como Semiárido Brasileiro 
aumentou, sendo composta de 1.133 municípios dos Estados do Piauí, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. 

Contudo, o Pacto um Mundo para a Criança e o Adolescente do Semiárido amplia 
um pouco esse escopo. O pacto considera 1.417 municípios como integrantes do 
SAB, com base em características climáticas e regionais e na solicitação de repre-
sentantes dos próprios Estados e municípios. Nessa soma estão incluídos municípios 
do Maranhão e do Espírito Santo, que legalmente não fazem parte da região e, por-
tanto, não têm acesso a recursos públicos federais destinados a essa área. O que 
não quer dizer, obviamente, que não precisem de atenção especial.

O Semiárido e os 
municípios-alvo 
do Programa

1
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Nessa região vivem cerca de 22 milhões de pessoas. A vegetação predominante é 
a caatinga – único bioma exclusivamente brasileiro –, rica em espécies vegetais que 
não existem em nenhum outro lugar da Terra. É o Semiárido mais populoso do plane-
ta e também o mais chuvoso. 

Apesar de mais chuvoso que os demais, o Semiárido é, por definição, uma região de 
déficit hídrico. Isso quer dizer que a quantidade de chuva é menor do que a água que 
evapora, numa proporção de 3 para 1. Ou seja, a quantidade de água que evapora 
é três vezes maior do que a de chuva que cai. Além disso, as chuvas são irregulares 
e, algumas vezes, há longos períodos de estiagem. Durantes essas épocas, a média 
pluviométrica pode chegar perto dos 200 milímetros anuais. No Semiárido brasileiro 
também existem diferenças marcantes do ponto de vista da precipitação anual de 
uma região para outra¹. 

Embora a região apresente dificuldades, ali se tem uma expressiva densidade demo-
gráfica. Contudo, a economia está baseada no setor primário, possuindo um complexo 
de pecuária extensiva e de agricultura de baixo rendimento (ANDRADE, Manuel C. 
Brasil: globalização e regionalização. In: Revista Geographia. Niterói: UFF/EGG, ano 
III, n. 5, 2002). Por outro lado, a incapacidade histórica do Estado brasileiro em criar 
alternativas econômicas viáveis para região acentuou a pobreza e a desigualdade, que 
são marcas inegáveis nos municípios que formam a região. Assim, o que se vê é um 
Semiárido que, comparado a outras regiões, apresenta os piores indicadores sociais do 
país. Uma região marcada historicamente pela injustiça social, porque, além dos efei-
tos nocivos que a seca traz, produz custos sociais elevados. Nesse contexto fica claro 
que uma intervenção social na região é extremamente necessária. E urgente.

Este relatório abrange 37 municípios (35 em Pernambuco e 2 na Bahia). Essa amos-
tra (intencional) foi escolhida em função da implantação do Programa Criança com 
Todos os Seus Direitos, que tem o apoio financeiro da Comissão Europeia e coor-
denação local da Fundação Abrinq – Save the Children. Esses municípios não esca-
pam a essa realidade. Com poucas exceções, a maioria deles é pobre, desigual e 
apresenta um déficit social altíssimo. A média de incidência de pobreza entre os 37 
municípios, por exemplo, é de 62%, enquanto a média nacional é de 56,2%. A desi-
gualdade, medida pelo L de Theil², é de 0,61, é também bastante alta e acima da 
média nacional. Essa pobreza e desigualdade nos 37 municípios já justificariam por 
si mesmas intervenções para a garantia de direitos. E essa intervenção é ainda mais 
justificada porque, como se sabe, a situação se agrava quando se fala de crianças 
de 0 a 5 que (por sua vulnerabilidade) são efetivamente o grupo mais atingido em 
contextos de pobreza e desigualdade.

Na seção seguinte se apresenta uma breve caracterização demográfica e territorial 
da amostra, dos estados e da região. Na sequência, as demais seções analisam a 
amostra considerando 7 dimensões: econômica, política, de desigualdade, de po-
breza, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento humano infantil e das con-
dições dos domicílios. Ao final, está representada uma matriz de contextos críticos 
para a implantação do Programa e, num sentido mais amplo, para a implementação 
e ampliação de políticas de garantia de direitos para as crianças. A matriz procura 
identificar, a partir de uma análise multivariada, onde estão os municípios críticos 
que, por sua caracterização, implicam os ambientes mais difíceis e os maiores entra-
ves para a efetivação da ação social em foco.

2 O L de Theil “mede a desigualdade 
na distribuição de indivíduos segundo a 
renda domiciliar per capita. É o logaritmo 
da razão entre as médias aritmética e 
geométrica das rendas individuais, sendo 
nulo quando não existir desigualdade de 
renda entre os indivíduos e tendente ao 
infinito quando a desigualdade tender 
ao máximo. Para seu cálculo, excluem-
se do universo os indivíduos com renda 
domiciliar per capita nula” (PNUD, 2009). 
Juntamente com o índice de Gini, esse 
indicador é o mais utilizado para medir 
desigualdade. O Ipea, por exemplo, calcula 
esse indicador de maneira sistemática para 
os municípios brasileiros.

1 Fonte: ASA – Articulação do Semiárido – 
Brasil. http://www.asabrasil.org.br
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Porte Faixa populacional N. Municípios %

Pequeno I até 20.000 hab. 20 54,1

Pequeno II de 20.001 a 50.000 hab. 11 29,7

Médio de 50.001 a 100.000 hab. 5 13,5

Grande de 100.001 a 900.000 hab. 2 5,4

Metrópole acima de 900.000 hab. 0 0,0

3 Os dados utilizados para o cálculo 
da população são do Datasus/2009. 
Mais especificamente as projeções 
intercensitárias (1981 a 2009), segundo 
faixa etária, sexo e situação de domicílio. 
Outra fonte utilizada foi a Contagem da 
População 2007 (IBGE/Sidra). Nesse 
sentido, todos os cálculos dos indicadores 
contidos neste trabalho têm como ponto de 
partida esses dados. Importante registrar 
que embora já estejam disponíveis alguns 
dados do Censo 2010, sua utilização aqui 
ficou inviabilizada. O Censo 2010 divulgou 
seus primeiros resultados em 4/11/10, 
mas estavam restritos à população por 
município. Posteriormente, em 29/11/10, 
voltou a divulgar mais dados, dessa vez 
oferecendo dados da população por sexo 
e por situação (rural e urbana). Contudo, 
não  estão disponíveis ainda os dados da 
população por faixa etária, o que inviabiliza 
sua utilização. Para os interessados, o 
Anexo I traz uma tabela comparativa da 
população estimada para 2009 e a do 
Censo 2010, por município. Os valores 
mostram uma compatibilidade alta e, 
portanto, os dados aqui utilizados são 
efetivamente confiáveis. A análise dos 
dados confirma as principais tendências 
e hipóteses com as quais os estudiosos 
de população e o IBGE vêm trabalhando 
em termos de população geral no Brasil. 
Em resumo, os dados confirmam a 
intensificação do declínio do crescimento 
populacional brasileiro,  assim como a sua 
estabilização na região Nordeste.

Classificação dos municípios segundo o Sistema Único de Assistência Social (Suas).

1.1 Caracterização demográfica e territorial dos municípios

A população dos 37 municípios da amostra é de 1.428.729 habitantes3. Desse con-
tingente, 147.590 (10,3%) tem menos de 5 anos. Dessa população com menos de 5 
anos, 29.574 (20,0%) são crianças com menos de 1 ano de idade. A média percentual 
de crianças com menos de 5 anos de idade para os municípios é de 10%, bastante 
próxima à média nacional (8,2%), a dos dois Estados que abrigam os municípios em 
foco (Pernambuco 8,7% e Bahia 9,4%) e à região Nordeste como um todo (9,5%). 
Assim, embora ligeiramente superior a esses valores de referência, o padrão demo-
gráfico e populacional das crianças acompanha o restante do país.

No que diz respeito ao porte populacional dos municípios em foco, vemos claramente 
a preponderância de municípios de pequeno porte, combinada com poucos municí-
pios de médio e grande porte. Os de pequeno porte I (até 20.000 hab.) são 54,1% e 
os de pequeno porte II (de 20.001 a 50.000 hab.) são 29,7%. Somados os municípios 
de pequeno porte (I e II), representam a imensa maioria com 83,8% da amostra. O 
restante fica entre municípios de médio porte (de 50.001 a 100.000 hab.) com 13,5% 
e, por fim, com apenas dois municípios de grande porte (de 100.001 a 900.000 hab.), 
representando apenas 5,4% da mostra. 

Embora predominantemente formada por municípios de pequeno porte, a presença 
de sete municípios de médio e grande porte conferem à amostra uma heteroge-
neidade que não deve ser desconsiderada. Nesse sentido, diferentes estratégias 
devem orientar a ação entre esses dois grupos. Municípios de pequeno porte em 
geral são mais rurais, menos institucionalizados e têm menos impacto econômico 
e político. Por serem consideradas não triviais, essas diferenças estarão presentes 
em toda a análise que se segue. Pelo mesmo motivo, convém que as estratégias de 
intervenção em municípios de diferentes portes sejam também distintas.

Outra diferença significativa entre os municípios está na situação da população. 
Nota-se que nesses municípios a população rural está bastante acima da média 
da região e dos Estados. Enquanto a média da população rural nos municípios é de 
53% (com municípios chegando até a 85% de população rural, como Carnaubeira 
da Penha, em Pernambuco), para os dois Estados, as respectivas populações ru-
rais não passam de 32,4% (Pernambuco) e 41,8% (Bahia). Se comparados ao perfil 
nacional, observa-se que realmente esses municípios são eminentemente rurais, já 
que no Brasil a população rural é de 23,7%. A amostra, portanto, é rural, enquanto 
o Brasil é urbano.

Tabela 1. Número e percentual dos municípios da amostra segundo o porte populacional
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Brasil 191.481.045 3.013.689 15.687.927 8,2 26,3 -

Nordeste 53.591.299 1.005.387 5.087.464 9,5 35,5 -

Pernambuco 8.810.318 152.198 765.628 8,7 32,4 98.938

Bahia 14.637.364 273.510 1.383.022 9,4 41,8 564.692

Municípios (média) 39.687 799 3.989 10,0    53,0 -

Afrânio 17.445 367 1.851 10,6 70,0 1.491

Araripina 79.877 1.825 9.069 11,4 47,5 1.847

Belém de São Francisco 21.342 468 2.295 10,8 36,9 1.831

Betânia 12.011 238 1.211 10,1 71,0 1.244

Bodocó 34.988 814 4.037 11,5 68,5 1.554

Cabrobó 30.432 636 3.161 10,4 38,6 1.658

Calumbi 7.977 158 781 9,8 72,6 221

Carnaubeira da Penha 12.451 335 1620 13,0 85,8 1.010

Cedro 10.784 241 1.174 10,9 43,6 144

Dormentes 16.462 344 1.703 10,3 68,4 1.538

Exu 31.086 679 3.376 10,9 57,2 1.474

Flores 23.035 399 1.965 8,5 57,6 954

Floresta 28.100 621 3.059 10,9 35,1 3.644

Granito 6.955 151 744 10,7 58,5 522

Ipubi 27.353 661 3.296 12,0 36,0 666

Itacuruba 4.358 93 466 10,7 10,2 430

Juazeiro - BA 243.896 4.931 24.661 10,1 - 6.390

Lagoa Grande 22.408 540 2.657 11,9 54,8 1.852

Mirandiba 13.810 317 1.567 11,3 47,6 809

Moreilândia 10.584 203 1.018 9,6 39,9 638

Orocó 14.279 327 1.604 11,2 66,6 555

Ouricuri 66.978 1.509 7.531 11,2 50,7 2.423

Parnamirim 19.850  407 2.021 10,2 60,5 2.608

Petrolina 281.851 5.378 26.953 9,6 - 4.559

Salgueiro 55.435 1.025 5.157 9,3 21,3 1.639

Santa Cruz 14.782 334 1.648 11,1 69,1 1.256

Santa Filomena 14.694 324 1.597 10,9 83,0 1.005

São José do Belmonte 34.118 679 3.440 10,1 53,3 1.480

Senhor do Bonfim - BA 76.113 1.290 6.571 8,6 - 817

Serra Talhada 80.294 1.385 6.955 8,7 25,6 2.980

Serrita 18.958 422 2.062 10,9 68,1 1.604

Sta. Cruz da Baixa Verde 12.209 222 1.120 9,2 60,4 115

Sta. Maria da Boa Vista 41.745 1.001 4.921 11,8 64,1 3.001

Terra Nova 9.801 177 900 9,2 47,1 361

Trindade 26.250 586 2.955 11,3 19,9 230

Triunfo 15.770 267 1.352 8,6 52,5 192

Verdejante 10.098 220 1.092 10,8 74,3 476

Totais da amostra 1.428.729 29.574 147.590 - - 55.218

Tamanho do 
Município  
(km2 )***

Município
População 
estimada 

2009*

População
< 1 ano 2009*

População  
< 5 anos 2009*

% da  
população  

< 5 anos 2009*

% da  
população rural  

2007**

Tabela 2. População estimada 2009, população estimada < 5 anos 2009, % população estimada < 5 anos 2009, % população em área rural, % 
população < 5 anos em área rural e tamanho do município

*Datasus/2009 projeções intercensitárias (1981 a 2009), segundo faixa etária, sexo e situação de domicílio; **IBGE Contagem da população 2007 (IBGE/Sidra).
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4 United Nations Statistics Division 
(2007). Página visitada em 16 set. 2010.

No total, estima-se que sejam 147.590 crianças com menos de 5 anos. 20% desse 
contingente, ou seja, 29.574 crianças têm menos de 1 ano. Trata-se, portanto, de um 
contingente nada desprezível. No escopo do Programa Criança com Todos os Seus 
Direitos, o objetivo é alcançar mudanças significativas na vida de 50.400 crianças com 
menos de 5 anos. Isso significa, portanto, promover todos os direitos, em perspectiva 
integrada, de 34% da população nessa faixa etária entre os 37 municípios seleciona-
dos. Considerando que 60% da população do Nordeste vive em situação de pobreza, 
ou seja, 88.555 crianças, e que as crianças priorizadas pelo Programa são aquelas em 
situação de vulnerabilidade, espera-se que o Programa alcance pouco mais da metade 
das crianças pobres.

A magnitude da amostra, e consequentemente do Programa, também aparece quando 
se verifica a sua expressiva extensão territorial. São 55.218 km2. Para fins de compa-
ração, esses 37 municípios têm juntos uma área territorial que ocuparia o 124º lugar 
no ranking de 195 países, segundo as estatísticas das Nações Unidas4. A área de que 
se está falando, portanto, é maior que a extensão territorial da Bósnia e Herzegovina, 
da Costa Rica, da Eslováquia, da República Dominicana e da Dinamarca, entre outros 
71 países. Comparada aos Estados brasileiros, essa amostra de 37 municípios seria o 
22º Estado da Federação, tendo sua extensão territorial maior que os Estados do Rio 
Grande no Norte, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Alagoas, Sergipe e Distrito Federal.

Por todas essas características demográficas e territoriais, a intervenção de que se 
está falando é vultosa e exige, além dos esforços e compromisso com a causa, estra-
tégias que busquem a maximização da eficiência nas ações desenvolvidas. 

No que diz respeito à população indígena nesses Estados, em Pernambuco vivem (da-
dos de 2010), 44.314 indígenas (aproximadamente 0,5% da população do Estado). Os 
indígenas que vivem em Pernambuco formam 17 etnias e estão distribuídos em 227 al-
deias. Na Bahia são 26.889 (o que significa em torno de 0,2% da população do Estado). 
A população indígena baiana é formada por 27 etnias e está distribuída em 68 aldeias. 

Vivendo nos municípios de abrangência do Programa Criança com Todos os Seus Di-
reitos, que é o público que interessa mais de perto, na Bahia temos 1.380 indígenas, 
sendo 113 (8,5% desse contingente) crianças na faixa etária até 5 anos. Em Pernam-
buco, nos municípios da amostra, são 14.450 indígenas, sendo 1.359 (9,4% desse con-
tingente) crianças até 5 anos de idade.  Importante observar que o critério utilizado 
para considerar a população indígena como parte da amostra foi o município onde fica 
localizada a aldeia e/ou o polo-base ao qual a aldeia está vinculada. Portanto, podem 
aparecer aqui contabilizadas as populações de aldeias (ou de desaldeiados) que não 
estejam exatamente localizadas nos 37 municípios do Programa, mas que estejam vin-
culadas a polos-base que façam parte desses municípios. Abaré - BA, Curaçá - BA e 
Sobradinho - BA, por exemplo, não estão entre os municípios da amostra, mas como 
aldeias estão ligadas ao polo-base de Juazeiro, e estão incluídos na amostra.

Outro ponto relevante diz respeito ao percentual da população com idade menor do que 
5 anos. Note-se que os percentuais são bastante parecidos com a população em geral, 
oscilando entre 9% e 11% da população com essa faixa etária. Um município, entretanto, 
apresenta um número interessante. Trata-se do município de Mirandiba, com 22%. No 
entanto, é razoável supor que esse número está destoando dos demais porque aqui 
estamos tratando de um contingente bastante pequeno, ou seja, de um agrupamento 
de apenas 41 indígenas. 
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Pernambuco - 44.314 355 3.621 3.976 9,0

Bahia - 26.889 236 2.791 3.027 11,3

Municípios da amostra - 15.778 116 1.356 1.472 9,3

Cabrobó - PE Cabrobó 5.899 25 347 372 6,3

Carnaubeira da Penha - PE Carnaubeira da Penha 4.505 59 524 583 12,9

Carnaubeira da Penha - PE Pankará 2.557 7 246 253 9,9

Floresta - PE Floresta 1.196 13 108 121 10,1

Mirandiba - PE Carnaubeira da Penha 41 1 8 9 22,0

Orocó - PE Cabrobó 252 5 16 21 8,3

Total municípios Pernambuco - 14.450 110 1.249 1.359 9,4

Abaré - BA Juazeiro 716 1 50 51 7,1

Curaçá - BA Juazeiro 508 4 50 54 10,6

Sobradinho - BA Juazeiro 104 1 7 8 7,7

Total municípios Bahia -          1.328                  6              107  113 8,5
 
Fonte: Siasi - Funasa/MS, 17/10/2010. Obs.: O critério para inclusão na amostra é duplo. São consideradas da amostra dos 37 municípios do Programa tanto as 
populações indígenas que se localizam em algum desses 37 municípios, como aquelas que  se vinculam a algum polo-base que esteja nesses municípios.

Município Pólo-base População Pop. < 1 ano
Pop. entre  
1 e 4 anos

Pop. < 5 anos % da pop.  
< 5 ano

Tabela 3. População indígena, 2010

5 A legislação estabelece diferença 
entre comunidades negras tradicionais 
e comunidades remanescentes de 
quilombo. Consideram-se comunidades 
remanescentes de quilombos os grupos 
étnicos raciais, segundo critérios de 
autoatribuição, com trajetória histórica 
própria, dotados de relações territoriais 
específicas, com presunção de 
ancestralidade negra relacionada com 
formas de resistência à opressão histórica 
sofrida. Já o conceito de comunidades 
negras tradicionais é mais amplo. São 
grupos culturalmente diferenciados 
e que se reconhecem como tais, que 
possuem formas próprias de organização 
social, que ocupam e usam territórios e 
recursos naturais como condição para 
sua reprodução cultural, social, religiosa, 
ancestral e econômica, utilizando 
conhecimentos, inovações e práticas 
gerados e transmitidos pela tradição. 
Nele podem ser englobados, por exemplo, 
os próprios quilombolas; os terreiros de 
matriz africana; comunidades negras rurais 
que não detêm modo de vida próprio 
de comunidades quilombolas; povos 
indígenas etc. Existem dois Decretos que 
definem esses conceitos. - Decreto nº 
6.040/2007 - institui a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos 
e Comunidades Tradicionais. - Decreto nº 
4.887/2003 - Regulamenta o procedimento 
para identificação, reconhecimento, 
delimitação, demarcação e titulação das 
terras ocupadas por remanescentes 
das comunidades dos quilombos de que 
trata o Art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (FCP, 2010).

Quanto à população quilombola5, sabe-se que estas comunidades são grupos étni-
cos, predominantemente constituídos pela população negra rural ou urbana, que se 
autodefinem a partir das relações com a terra, o parentesco, o território, a ances-
tralidade, as tradições e práticas culturais próprias. Estima-se que no Brasil existam 
mais de três mil comunidades quilombolas, no entanto, até 2007, a Fundação Cultu-
ral Palmares (FCP) emitiu certidões com base no autorreconhecimento para 1.170 
comunidades remanescentes de quilombos.

Até 2010, na Bahia, 332 Certidões de Reconhecimento de Quilombos (CRQs) ha-
viam sido emitidas pela Fundação Cultural Palmares. Essas certidões reconhecem 
comunidades quilombolas formadas por 25.123 famílias. Em Pernambuco há 96 
comunidades certificadas, o que abrange um total de 2.913 famílias (FCP, 2010). 
As comunidades quilombolas que estão dentro dos municípios de abrangência do 
Programa estão representadas na Tabela 4, a seguir. Ao todo são 48 comunida-
des, sendo 13 delas no Estado da Bahia e as demais no Estado de Pernambuco. 
É importante assinalar que as comunidades remanescentes de quilombos fazem 
parte de 14 dos 37 municípios da amostra. É justamente nesses municípios que 
estratégias específicas de intervenção devem ser intensificadas, tomando como 
base o reconhecimento e a garantia de direitos às comunidades negras. 

Investimento e oportunidades se apresentam quando se trata de agir nessas comu-
nidades para a implantação de projetos. O investimento está relacionado ao fato de 
que a maioria das comunidades remanescentes de quilombo tem características geo-
gráficas muito particulares. Em geral são lugares distantes dos centros urbanos e de 
difícil acesso. Para completar o quadro, sabe-se que essas comunidades apresentam 
déficits sociais ainda mais agudos que as demais. Justamente porque tiveram seus 
direitos sistematicamente negados ao longo da história.
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Carnaubeira da Penha Massapé, Tiriica, São Gonçalo 3

Itacuruba Negros de Gilu (600) 1

Mirandiba Araçá, Caruru, Feijão, Pedra Branca*, Serra Verde, Juazeiro Grande,  Posse e Queimadas       8

Petrolina Afranto e Fandango 2

Terra Nova Contendas 1

Salgueiro Conceição das Crioulas (3.800), Santana, Tamboril 3

Cabrobó Cruz do Riacho, Fazenda Bela Vista, Fazenda Manguinha, Fazenda Santana e Jatobá II 5

Itacuruba Ingazeira e Poço dos Cavalos 2

Orocó Fazenda Caatinguinha / Remanso / Umburana / Vitorino / Mata São José 1

Betânia Comunidade do Sítio Teixeira, Sítio Baixas, Sítio de Brêdos, Sítio São Caetano 4

Santa Ma. da Boa Vista Cupira, Inhanhum, Serrote 3

Triunfo Águas Claras e Segredo 2

Afrânio Sítio Baixa do Caldeirão 1

 Cariacá, Lage, Mamoeiro, Tijuaçu (2006), Água Branca,  Alto Bonito (156), Capim, Laginha,

Olaria (97), Quebra Facão (132), Queimada Grande, Umburana, Alto da Maravilha
13

Total  49

Fonte: Fundação Cultural Palmares, 2010. * Até outubro de 2010, no site da FCP existiam somente registros de população para 156 comunidades.

Tabela 4. Comunidades quilombolas certificadas pela FCP até 2010 (municípios da amostra)

Município Comunidades (número de habitantes) Quantidade

Por outro lado, como já foram formalmente reconhecidas, essas comunidades devem 
ser vistas como espaços onde há uma maior politização e que, provavelmente, são 
comunidades mais fortemente mobilizadas. É justo acreditar nesse potencial porque se 
espera que nesses contextos a consciência étnica já desenvolvida pode ser transfor-
mada (se já não foi) no motor da ação política organizada dessas comunidades. 

1.2 Relevância econômica e política dos municípios

Dois outros aspectos são também fundamentais para avaliar o contexto de imple-
mentação do Programa e os limites e possibilidades para o sucesso de políticas 
públicas para a infância. Esses dois aspectos partem do princípio de que tanto mais 
vigorosos econômica e politicamente, mais os municípios terão capacidade de en-
frentar os seus problemas. Isso porque a importância econômica, na medida em que 
está relacionada à capacidade financeira do município, pode criar as condições ob-
jetivas para tal. É dizer: se o contexto econômico do município é crítico, com uma 
economia local limitada, a possibilidade de o município enfrentar os desafios de pro-
moção de uma cidadania mais digna também é menor. Isso se expressa em vários 
aspectos da gestão pública municipal: (1) pouca capacitação do seu quadro técnico, 
além de numericamente insuficiente. (2) Na dependência de um grande número de 
pessoas do serviço público, pois o mercado não oferece trabalho a todos, e o empre-
go direto no setor público é muitas vezes a única opção no município. (3) Na impossi-
bilidade que muitas vezes se apresenta ao gestor municipal quando, para conseguir 
recursos federais e estaduais, os municípios precisam apresentar uma contrapartida 
de investimento ou, no mínimo, devem estar com as contas equilibradas. O que nem 
sempre é possível, visto que esses municípios podem estar afetados por má gestão 
e/ou pela sua pouca capacidade de arrecadação, entre outros aspectos.

Já no que diz respeito à representatividade política do município em relação aos demais, 
acredita-se que isso está relacionado com a possibilidade de negociação que esse muni-

Senhor do Bonfim - BA
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cípio tem nas relações intergovernamentais; seja junto ao governo do Estado, seja junto 
ao governo federal. Isso significa que, se um município conta com grande contingente de 
eleitores, ele tem a possibilidade de chamar para si uma maior atenção, seja orçamen-
tária, seja institucional. Essa importância política resulta na possibilidade de o gestor 
local contar com os gestores estaduais e federais (assim como os deputados estaduais 
e federais), no sentido de garantir para o município a atenção política desejada.

Gráfico 1. PIB 2007 e eleitorado 2010

O gráfico acima mostra, em duas dimen-
sões, que existem pelo menos três agru-
pamentos de municípios, conforme sua 
força política e econômica. No que diz 
respeito à importância econômica, medi-
da aqui pelo tamanho da economia local 
(PIB municipal), o que se vê é uma seg-
mentação com significativa variação. Na 
Tabela 5 se pode ver que a variação en-
tre Flores (menor PIB) e Petrolina (maior 
PIB) é bastante significativa. Petrolina 
tem uma economia cerca de 33 vezes 
maior que a de Flores. Essa variação, 
nada desprezível, exige diferentes estra-
tégias de abordagem em pelo menos três 
blocos. 
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Brasil 2.661.345.000 - 14.465 - 135.804.433 -

Nordeste 347.797.000 3º 6.749 5º 36.727.931 2º

Pernambuco 62.256.000 10º 7.337 21º 6.259.850 7º

Bahia 109.652.000 6º 7.787 19º 9.550.898 4º

Média dos municípios 182.742 - 3.760 - 26.068 -

Afrânio              51.114  123º 3.103 134º 14.207 103º

Araripina           255.578  26º 3.368 99º 53.675 19º

Belém de São Francisco            78.820  79º 3.836 63º 13.906 107º

Betânia            33.376  160º 2.890 160º 9.540 152º

Bodocó            95.282  68º 2.854 166º 23.118 57º

Cabrobó           122.201  55º 4.236 45º 22.112 61º

Calumbi            19.250  183º 2.541 182º 5.787 178º

Carnaubeira da Penha             31.055  167º 2.657 175º 9.810 145º

Cedro            31.068  166º 3.021 143º 8.783 15º

Dormentes             51.985  120º 3.333 105º 13.546 109º

Exu            98.549  65º 3.224 115º 27.511 44º

Flores              5.935  109º 2.703 174º 15.010 98º

Floresta           152.769  41º 5.733 21º 20.913 65º

Granito            19.682  181º 2.985 148º 4.986 18º

Ipubi            79.446  78º 3.089 137º 19.760 68º

Itacuruba            19.376  182º 4.729 30º  3.878 173º

Juazeiro - BA        1.467.736  12º 6.367 9º 119.944 12º

Lagoa Grande          163.859  40º 7.757 9º 17.226 83º

Mirandiba            43.457  137º 3.266 108º 10.616 132º

Moreilândia           32.683  161º 3.135 128º 8.049 165º

Orocó            60.503  108º 4.595 32º 10.697 130º

Ouricuri         200.880  36º 3.186 122º 41.760 29º

Parnamirim            68.057  95º 3.542 88º 15.886 91º

Petrolina        1.932.517  7º 7.202 11º 165.042 6º

Salgueiro          236.166  28º 4.442 40º 37.187 32º

Santa Cruz            35.331  158º 2.589 178º 9.671 150º

Santa Cruz da B. Verde            28.671  158º 2.470 184º 8.836 156º

Santa Filomena            32.214  163º 2.341 185º 9.898 143º

Santa Mª da Boa Vista          209.495  32º 5.287 27º 26.448 46º

São José do Belmonte            97.342  66º 2.976 149º 25.435 50º

Senhor do Bonfim - BA          336.970  36º 4.647 17º 40.851 31º

Serra Talhada          434.704  17º 5.705 22º 55.812 17º

Serrita            51.246  19º 2.811 168º 51.246 101º

Terra Nova            32.552  162º 3.594 78º 6.835 172º

Trindade            80.477  74º 3.266 109º 18.129 76º

Triunfo            45.932  134º 3.017 144º 11.721 124º 
Verdejante            25.162  175º 2.630 177º 6.673 174º

 
*IBGE - cidades@, 2009 e IBGE Produto Interno Bruto dos Municípios 2003-2007 (em parceria com órgãos estaduais de estatística e secretarias estaduais de 
governo; ** TRE/PE e TRE/BA.

Município
PIB 2007*

Preços correntes 
1000 R$

Ranking do 
PIB 2007*

PIB per capita 
2007*

Ranking do PIB 
per capita 2007*

Eleitorado 
2010**

Ranking dos 
colégios  
eleitorais

Tabela 5. PIB 2007, PIB per capita 2007, eleitorado 2010
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6 É importante registrar que a correlação de 
Pearson entre eleitorado e PIB é bastante 
alta. Para a amostra foi encontrada uma 
correlação de 0,95 (p ≤ 0,01).

7 Para a amostra foi encontrada uma 
correlação de Pearson entre Gini e pobreza 
de -0,57 (p≤0,01) e entre o L de Theil e 
pobreza de -0,20 (não significativa).

No primeiro, com quatro municípios, se destacam: Petrolina, Juazeiro-BA, Serra Ta-
lhada, Senhor do Bonfim-BA. Esses municípios estão muito acima da média, com 
mais de 300 milhões de PIB. Um segundo grupo, com seis municípios mais  próximos 
da média, traz: Araripina, Salgueiro, Santa Mª da Boa Vista, Ouricuri, Lagoa Grande 
e Floresta. Todos eles têm PIB próximos a 182 milhões, o que significa que estão em 
torno da média da amostra. E, por fim, os demais municípios, que se caracterizam 
como economias menores, visto que estão abaixo da média da amostra. 

No que diz respeito à importância eleitoral, aqui medida em termos do tamanho do 
colégio eleitoral (quantos eleitores tem o município), aparecem três grupos muito 
definidos. O primeiro com sete municípios que se destacam pelo seu peso eleitoral: 
Petrolina, Juazeiro-BA, Serra Talhada, Araripina, Serrita, Ouricuri, Senhor do Bon-
fim-BA e Salgueiro. Note-se que a força eleitoral é bastante parecida com a força 
econômica nos primeiros municípios, mas varia menos que a econômica nesse pri-
meiro grupo. O segundo grupo, que tem eleitorado em torno da média, é composto 
pelos municípios de Exu, Santa Mª da Boa Vista, São José do Belmonte, Bodocó, 
Cabrobó e Floresta. Todos esses municípios de força eleitoral intermediária estão 
entre 20 e 30 mil eleitores. Portanto, com valores ligeiramente superiores e inferiores 
da média, que é de 26.068 eleitores para a amostra. Os demais municípios formam 
o grande contingente que se caracteriza como de baixa representatividade eleitoral6.  

Por fim, quanto ao PIB per capita, se vê uma situação bastante parecida. O PIB per 
capita representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais 
produzidos no município, dividido pelos seus habitantes. Sendo o PIB um dos indi-
cadores mais utilizados na macroeconomia com o objetivo de mensurar a atividade 
econômica de uma região, vê-se claramente que no Nordeste temos uma discrepân-
cia bastante acentuada.

Nenhum dos municípios chega nem perto do PIB per capita nacional, que é de 14.465 
reais. Na verdade, o melhor PIB per capita de toda a amostra, que é o município de 
Lagoa Grande com 7.557, é de apenas metade do PIB nacional. A apropriação da 
renda no Nordeste como um todo também segue a mesma linha. Na região, que tem 
PIB per capita de 6.749, sequer chega à metade do valor nacional.

Muito embora se saiba das limitações do PIB per capita como indicador econômico, 
ele não deixa de ser mais uma confirmação das profundas diferenças entre o Nor-
deste e o restante do país. Uma confirmação da variação da apropriação da renda 
entre os próprios municípios. Lagoa Grande, Petrolina, Juazeiro-BA, Floresta, Serra 
Talhada, Santa Mª da Boa Vista, Itacuruba, Senhor do Bonfim-BA, Orocó, Salgueiro, 
Cabrobó e Belém de São Francisco são os 12 municípios que estão acima da média 
da amostra. Muito embora somente Lagoa Grande tenha números comparáveis com 
o PIB per capita de Pernambuco e Bahia.

1.3 Pobreza e desigualdade

Como se sabe, a relação entre pobreza e desigualdade não é necessariamente forte7. 
Pode-se ter um município pobre, mas que não seja tão desigual, e vice-versa. O que os 
dados nos ensinam aqui, na amostra para os municípios contemplados com o Programa 
Criança com Todos os Seus Direitos, é que isso se confirma. Ao se analisar o L de Theil 
(que mede desigualdade) em perspectiva comparada com a incidência de pobreza, se 
pode verificar que há uma dispersão bastante acentuada. Essa dispersão apresentada 
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Gráfico 2. Desigualdade (L de Theil) e pobreza (incidência de pobreza)

pelo Gráfico 2 sugere identificar quatro grupos de municípios com distintas caracte-
rísticas.

Entre os municípios em situação mais crítica estão os que se encontram no quadrante 
superior direito do gráfico. Note-se que todos eles estão posicionados acima da linha 
que representa o valor da  média de incidência de pobreza (62%) e desigualdade (0,61) 
entre os municípios da amostra. Pode-se dizer que esses municípios, se comparados 
aos demais da amostra, estão acima da média de pobreza e desigualdade. Ouricuri, Ipu-
bi, Santa Cruz, Granito, Cedro, Bodocó e Belém de São Francisco são municípios com a 
pior situação, pois apresentam a combinação mais perversa: altíssimos graus tanto de 
pobreza quanto de desigualdade. Ouricuri se destaca como o município mais desigual 
de todos, com o índice de desigualdade (Theil de 0,89) mais alto. Não é sem razão que 
esse município é o terceiro mais desigual do Estado (ver Tabela 6). Já Santa Cruz se 
apresenta como um dos municípios mais pobres da amostra. Com 79,5% de incidência 
de pobreza, é o terceiro colocado no ranking da pobreza no Estado. 

Quanto aos municípios situados no quadrante inferior direito, esses apresentam 
uma combinação menos perversa, mas nem por isso menos crítica. São José do 
Belmonte, Flores, Afrânio, Moreilândia, Parnamirim, Exu, Mirandiba, Betânia e 
Carnaubeira da Penha são municípios que apesar de bastante pobres, há uma 
desigualdade menor. Isso não significa, é bom chamar a atenção, que a população 
está melhor. Significa, em termos gerais, que a pobreza está distribuída de manei-
ra mais equânime, nivelando todos por baixo. Carnaubeira da Penha, por exemplo, 
se destaca como o mais pobre da amostra. Com uma incidência de pobreza de 
80,8%, esse município chama a atenção por ser o segundo mais pobre do estado 
de Pernambuco.
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Brasil 0,76 - - -

Nordeste 0,78 1º 56,5 -

Pernambuco 0,80 3º 57,9 -

Bahia 0,78 6º 45,2 -

Média dos municípios 0,61 - 62,2 -

Afrânio 0,57 65º 66,4 31º

Araripina 0,73 10º 61,7 63º

Belém de São Francisco 0,64 26º 64,3 42º

Betânia 0,48 132º 64,7 36º

Bodocó 0,67 18º 68,4 22º

Cabrobó 0,64 27º 59,7 79º

Calumbi 0,58 57º 59,6 80º

Carnaubeira da Penha 0,49 124º 80,8 2º

Cedro 0,68 15º 68,6 21º

Dormentes 0,58 64º 56,2 108º

Exu 0,55 91º 66,6 29º

Flores 0,55 89º 63,9 47º

Floresta 0,59 53º 59,4 83º

Granito 0,65 23º 75,0 4º

Ipubi 0,80 6º 68,8 20º

Itacuruba 0,56 75º 61,2 66º

Juazeiro - BA 0,68 38º 45,2 209º

Lagoa Grande 0,60 47º 60,2 75º

Mirandiba 0,53 96º 64,0 46º

Moreilândia 0,58 59º 72,4 7º

Orocó 0,55 88º 59,4 82º

Ouricuri 0,89 3º 69,0 17º

Parnamirim 0,56 74º 68,1 24º

Petrolina 0,72 11º 43,0 178º

Salgueiro 0,69 14º 55,5 114º

Santa Cruz 0,68 16º 79,5 3º

Santa Cruz da B. Verde 0,51 114º 61,2 67º

Santa Filomena 0,58 55º 74,9 5º

Santa Mª da Boa Vista 0,65 21º 59,8 76º

São José do Belmonte 0,59 49º 64,5 38º

Senhor do Bonfim - BA 0,80 13º 40,6 285º

Serra Talhada 0,64 28º 49,6 157º

Serrita 0,51 111º 58,3 91º

Terra Nova 0,45 151º 62,7 56º

Trindade 0,61 35º 60,8 70º

Triunfo 0,62 32º 47,7 165º 
Verdejante 0,54 94º 61,5 64º

 
* Ipea/Ipeadata com base no Censo de 2000. ** IBGE - cidades@, com base no Censo Demográfico 2000 e Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 2002/2003. 

Município
Posição no ranking do 

L de Theil
L de Theil*

(desigualdade)
Posição no ranking 

da pobreza
Incidência de pobreza 

(2003)**

Tabela 6. L de Theil (2000) e incidência de pobreza (2003)

O terceiro grupo que merece destaque se situa no quadrante superior esquerdo 
(Gráfico 2). Senhor do Bonfim-BA, Petrolina, Juazeiro-BA, Serra Talhada e Triunfo, 
são municípios que têm menos da metade da população pobre, o que, embora ainda 
seja um número bastante grande de pobres, são indicadores que os colocam em situ-
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ação melhor que os demais. Pelo menos em relação à média da região. Contudo, é im-
portante notar que esses municípios têm uma desigualdade bastante elevada. Senhor 
do Bonfim-BA, como caso extremo, tem nada menos que 0,80 de L de Theil. Em termos 
de desigualdade, só perde para Ouricuri entre os municípios da amostra. No ranking dos 
mais de 400 municípios baianos, é o 13º município mais desigual. 

Por fim, aparecem uns poucos municípios no quadrante inferior esquerdo que representam 
(se comparados à situação crítica geral) a situação menos dramática. Dormentes, Orocó, 
Itacuruba, Verdejante, Santa Cruz da Baixa Verde e Serrita são os municípios que apre-
sentam a “melhor” combinação com menos incidência de pobreza e menos desigualdade. 
É importante aqui observar dois aspectos: (1) que muito embora com boa combinação, os 
indicadores de pobreza e desigualdade ainda são muito altos em relação aos outros mu-
nicípios do Nordeste e no âmbito dos Estados; (2) que não aparecem valores no extremo 
inferior esquerdo, o que representaria um “município modelo”. Um município que pudesse 
“inspirar” os outros ou sugerir que ali a situação se diferencia positivamente dos demais.

Em suma, o que se vê, num apanhado geral, é que com diferentes graus de combinação 
entre pobreza e desigualdade, os municípios da amostra apresentam situação crítica 
nas duas dimensões. Esses municípios, se comparados aos indicadores do Estado e da 
região, ficam claramente muito aquém do padrão estadual e regional. 

Mais uma vez aqui se apresenta a necessidade de diferentes estratégias para municípios 
com diferentes padrões de interação entre pobreza e desigualdade. Nos municípios críti-
cos, aqueles que combinam em alto grau esses dois elementos, devem-se propor progra-
mas baseados em políticas públicas de assistência social e também mudanças estruturais 
na economia local. Nesses casos, não basta que a prestação do serviço social seja efi-
ciente por parte do Estado, a realidade econômica do município precisa ser alterada, em 
busca de novas relações com vistas à sustentabilidade.  Sem a combinação dessas duas 
modalidades de intervenção dificilmente a realidade será alterada significativamente em 
favor dos menos favorecidos. Um desafio para o Programa Criança com Todos os Seus 
Direitos é a responsabilidade de assumir a estratégia de colocar o problema na agenda 
política dos municípios, procurando dar-lhe o status de prioridade. 

A colocação desse problema na agenda política dos municípios deve observar uma 
questão fundamental que é o ponto central dessa abordagem: a priorização do público 
infantil, especialmente as crianças com menos de 5 anos. Por ser mais vulnerável, o 
foco nessa população é fundamental para a garantia de seus direitos.

1.4 Desenvolvimento Humano (IDH) e Desenvolvimento Infantil (IDI)

Os indicadores de desenvolvimento humano nos municípios são importantes porque agre-
gam num só número dimensões complementares do bem-estar social (saúde, educação 
e renda), o que ajuda a ter sinteticamente uma visão macro da situação de vida nessas 
localidades. Tomados em conjunto, o IDH-M e IDI ajudam a entender que o atendimento 
das necessidades da infância tem suas particularidades e que, se comparado ao bem-estar 
social geral, pode servir para elucidar onde a situação da infância é mais crítica. 

O Gráfico 3 mostra claramente que a situação em ambos os indicadores é crítica para a 
amostra. Como o IDH-M e o IDI têm a mesma escala e os mesmos pontos de corte, pode-
-se facilmente compará-los. Para efeitos de classificação e comparação entre municípios, 
emprega-se a mesma classificação do IDH, ou seja, IDI acima de 0,80 = desenvolvimento 
elevado; entre 0,50 e 0,79 = desenvolvimento médio; abaixo de 0,50 = desenvolvimento 
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Gráfico 3. Índice de Desenvolvimento Humano 2000 e Índice de Desenvolvimento Infantil 2004

baixo. O primeiro resultado mais claro é que todos os municípios se encontram na faixa 
intermediária do IDH, ou seja, todos apresentam situação de desenvolvimento humano 
médio, o que por si já justifica intervenções amplas em termos de promoção de direitos 
e de bem-estar social. 

No que diz respeito à infância, quando se analisa o IDI surge uma situação ainda mais 
crítica. Os municípios que aparecem à esquerda da linha do IDI 0,50 (que indica IDI 
baixo) são os mais críticos. Como todos estão também na faixa intermediária do IDH-M 
(desenvolvimento médio), esses municípios se caracterizam por uma crítica combinação 
de IDH médio com desenvolvimento infantil baixo. Neles, a intervenção em favor da 
infância é ainda mais urgente e precisa ser significativamente mais enérgica e vultosa 
em termos de esforço financeiro. 

No Gráfico 3 aparecem nominados os 11 municípios mais críticos em termos de nú-
meros, mas se observarmos a Tabela 7, é possível verificar que temos nada menos 
que 20 municípios, mais da metade da amostra, nesta situação crítica em termos 
de bem-estar social para a infância. Defende-se, nesses casos, uma intervenção 
diferenciada, no sentido de acelerar esse desenvolvimento. Importante notar que em 
muitas dessas localidades existem políticas públicas voltadas para os adultos, mas 
não existem políticas específicas para a primeira infância. E essa distorção precisa 
ser corrigida.

Outro aspecto importante é que no geral (à exceção de Calumbi, que estacionou no 
IDI), houve uma melhoria nos indicadores tanto do IDH quanto do IDI. Contudo, em 
média, a melhoria é de aproximadamente 0,11 ponto percentual, o que, obviamente, 
é uma melhoria bastante lenta. Nesse ritmo, e sob essas condições de intervenção 
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Tabela 7. Índice de Desenvolvimento Humano 2000 e Índice de Desenvolvimento Infantil, 2004

Brasil 0,696 0,766 0,07 0,609 0,667 0,06

Nordeste 0,580 0,675 0,10 0,482 0,558 0,08

Pernambuco 0,620 0,705 0,09 0,514 0,599 0,09

Bahia 0,590 0,688 0,10 0,433 0,525 0,09

Média dos municípios 0,535 0,641 0,11 0,386 0,498 0,11

Afrânio 0,515 0,634 0,12 0,344 0,490 0,15

Araripina 0,531 0,650 0,12 0,364 0,508 0,14

Belém de São Francisco 0,577 0,669 0,09 0,477 0,497 0,02

Betânia 0,477 0,593 0,12 0,213 0,337 0,12

Bodocó 0,499 0,611 0,11 0,377 0,433 0,06

Cabrobó 0,572 0,677 0,11 0,397 0,539 0,14

Calumbi 0,476 0,580 0,14 0,443 0,435 -0,01

Carnaubeira da Penha 0,466 0,537 0,07 0,278 0,377 0,10

Cedro 0,541 0,672 0,13 0,352 0,496 0,14

Dormentes 0,486 0,600 0,11 0,281 0,456 0,18

Exu 0,498 0,592 0,09 0,342 0,442 0,10

Flores 0,502 0,613 0,11 0,321 0,412 0,09

Floresta 0,619 0,698 0,08 0,424 0,482 0,06

Granito 0,516 0,597 0,08 0,282 0,404 0,12

Ipubi 0,475 0,600 0,13 0,335 0,442 0,11

Itacuruba 0,620 0,684 0,06 0,368 0,631 0,26

Juazeiro - BA 0,589 0,683 0,09 0,484 0,579 0,10

Lagoa Grande 0,503 0,627 0,12 0,378 0,503 0,13

Mirandiba 0,548 0,636 0,09 0,390 0,526 0,14

Moreilândia 0,504 0,616 0,11 0,340 0,488 0,15

Orocó 0,572 0,667 0,10 0,356 0,499 0,14

Ouricuri 0,501 0,614 0,11 0,383 0,436 0,05

Parnamirim 0,556 0,665 0,11 0,588 0,634 0,05

Petrolina 0,668 0,747 0,08 0,577 0,661 0,08

Salgueiro 0,613 0,708 0,10 0,451 0,595 0,14

Santa Cruz 0,445 0,579 0,13 0,298 0,444 0,15

Santa Cruz da B. Verde 0,531 0,655 0,12 0,414 0,554 0,14

Santa Filomena 0,443 0,582 0,14 0,271 0,425 0,15

Santa Mª da Boa Vista 0,587 0,669 0,08 0,343 0,534 0,19

São José do Belmonte 0,521 0,635 0,11 0,355 0,402 0,05

Senhor do Bonfim - BA 0,561 0,690 0,13 0,509 0,678 0,17

Serra Talhada 0,521 0,635 0,11 0,400 0,485 0,09

Serrita 0,496 0,645 0,15 0,273 0,416 0,14

Terra Nova 0,596 0,666 0,07 0,539 0,642 0,10

Trindade 0,533 0,641 0,11 0,411 0,485 0,07

Triunfo 0,607 0,714 0,11 0,541 0,570 0,03 
Verdejante 0,530 0,650 0,12 0,386 0,475 0,09

 
Fonte: *IDH-M - Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – 2004; **IDI – Situação da Infância Brasileira 2006 – Unicef.

Município IDH-M 1991*      IDH-M 2000* % Variação IDI-1999**        IDI-2004** % Variação

social, será necessário um longo período para que os indicadores possam atingir 
níveis aceitáveis. Mais uma vez aqui fica clara a necessidade de políticas que sejam 
capazes de garantir direitos e promover o desenvolvimento em geral e em particular 
para a infância.

Atenção

Situação crítica
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Gráfico 4. Percentual dos domicílios urbanos e rurais em 2007

8 A contagem de 2007 do IBGE não traz 
os dados para o município de Petrolina.

1.5  Situação dos domicílios

A distribuição dos domicílios por situação, rural ou urbana, mostra uma variação 
bastante significativa. Como já visto anteriormente com os dados da população 
rural, os domicílios dos municípios da amostra estão predominantemente na área 
rural, 52%, o que destoa da média nacional e do Nordeste, que não passa de 24,5% 
e 33,1%, respectivamente. 

O Gráfico 4 mostra, contudo, que existem alguns municípios predominantemente 
urbanos, quais sejam: Itacuruba, Trindade, Serra Talhada, Salgueiro, Floresta, Ipubi, 
Belém de São Francisco, Cedro, Cabrobó e, provavelmente, Petrolina8. 

No outro extremo, há um conjunto de municípios predominantemente rurais. São 
eles: Carnaubeira da Penha, Santa Filomena, Senhor do Bonfim, Verdejante, Ca-
lumbi, Afrânio, Betânia, Orocó, Santa Cruz, Dormentes e Santa Maria da Boa Vista. 
Nesses municípios predominantemente rurais, devem-se esperar dificuldades adicio-
nais em termos de garantia de direitos, visto que a concentração urbana de recursos 
é uma prática bastante disseminada entre os governos, sejam locais ou na esfera 
nacional. Por outro lado, as dificuldades de acesso e as distâncias longas a ser per-
corridas pelos usuários dos serviços públicos já sugere, por si, uma cobertura menor 
da prestação de serviço do Estado em todas as áreas de políticas sociais. 

Importante notar que são exatamente os municípios com maior população rural 
exatamente os que apresentam os índices de IDH e IDI mais baixos. Esse é um 
elemento complicador que deve ser levado em consideração, pois uma intervenção 
em localidades mais rurais apresenta dificuldades mais elevadas, em função da 
dispersão da população e das dificuldades que já se conhece de acesso, transporte 
e serviços.
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Brasil 30.385.892 7441709 24,5 22944183 75,5

Nordeste 10.507.602 3481210 33,1 7026392 66,9

Pernambuco 1.352.773 407910 30,2 944863 69,8

Bahia 2.513.926 985.478 39,2 1.528.448 60,8

Média dos municípios 6.483 3.193 52,4 3.290  47,6

Afrânio           4.157           2.827  68,0 1.330  32,0

Araripina         19.384           8.809  45,4 10.575  54,6

Belém de São Francisco          4.884            1.746  35,7 3.138  64,3

Betânia          3.073            2.108  68,6 965  31,4

Bodocó          8.038           5.295  65,9 2.743  34,1

Cabrobó          7.375           2.760  37,4 4.615  62,6

Calumbi           2.061            1.448  70,3 613  29,7

Carnaubeira da Penha           2.471           2.077  84,1 394  15,9

Cedro          2.426              936  38,6 1.490  61,4

Dormentes           4.001           2.570  64,2 1.431  35,8

Exu           7.501           4.062  54,2 3.439  45,8

Flores          6.349           3.544  55,8 2.805  44,2

Floresta          6.305           2.098  33,3 4.207  66,7

Granito           1.595  883  55,4 712  44,6

Ipubi           6.319           2.093  33,1 4.226  66,9

Itacuruba            1.011               102  10,1 909  89,9

Juazeiro - BA -   -  - - -

Lagoa Grande          5.275           2.759  52,3 2.516  47,7

Mirandiba           3.199            1.494  46,7 1.705  53,3

Moreilândia  -   -  -  -  -

Orocó          3.232            2.102  65,0 1.130  35,0

Ouricuri         15.463           7.389  47,8 8.074  52,2

Parnamirim           4.716            2.713  57,5 2.003  42,5

Petrolina  -   -  - -  -

Salgueiro         13.561           2.682  19,8 10.879  80,2

Santa Cruz          3.322            2.144  64,5 1.178  35,5

Santa Cruz da B. Verde          3.070            1.752  57,1 1.318  42,9

Santa Filomena          3.466           2.777  80,1 689  19,9

Santa Mª da Boa Vista          9.287           5.792  62,4 3.495  37,6

São José do Belmonte          8.336            4.195  50,3 4.141  49,7

Senhor do Bonfim - BA 20.064         15.376  76,6 4.688  23,4

Serra Talhada         21.246            5.147  24,2 16.099  75,8

Serrita           4.170           2.784  66,8 1.386  33,2

Terra Nova          2.207            1.050  47,6 1.157  52,4

Trindade          6.268            1.163  18,6 5.105  81,4

Triunfo           4.146           2.064  49,8 2.082  50,2

Verdejante          2.453            1.821  74,2 632  25,8
 
*IBGE/ Sidra – Contagem 2007. 

Município Domicílios 
em 2007*

Domicílios Zona 
Rural 2007*

Domicílios Urbano 
2007*

% Domicílios Zona 
Rural 2007

% Domicílios 
Urbanos

Tabela 8. Total de domicílios, 2007, % de domicílios com saneamento inadequado, % de domicílios com rede geral de água e % de municípios 
com rede geral de esgotamento (ano de referência 2000)
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9  Os indicadores que analisamos 
anteriormente mostram que em geral a 
situação dos municípios é bastante crítica 
em termos sociais. Nesse sentido, um 
ponto importante aqui é esclarecer que a 
classificação na matriz se dá por medidas 
estatísticas em perspectiva comparada. 
Ou seja, um município em verde apresenta 
situação “mais favorável”,  apenas se for 
comparado ao município em vermelho. 
Portanto, a cor verde ou amarela não 
quer dizer que situação seja boa ou 
sequer aceitável. Regra geral, como já foi 
demonstrado, toda amostra apresenta níveis 
de pobreza, desigualdade e desenvolvimento 
muito preocupantes, tanto se comparados 
aos números da região Nordeste quanto aos 
números em termos nacionais. 

1.6  Matriz geral de desafios para a garantia de direitos

Consideradas todas juntas, essas variáveis oferecem uma visão panorâmica da amos-
tra. A Tabela 9 a seguir resume todas as informações gerais sobre os municípios, com 
todas as variáveis trabalhadas até agora. O que se convencionou chamar de “escore 
de risco” da matriz é, portanto, uma síntese de todos esses indicadores. A escala vai 
de 0 a 100 e expressa o ambiente que será enfrentado em cada município. A matriz 
oferece também, a título de consulta permanente, que valores recebem os municípios 
em cada uma das sete dimensões trabalhadas. Assim, a matriz se apresenta como 
fonte de consulta permanente com uma visão tanto em termos de situação geral, 
quanto em termos de riscos específicos para cada dimensão em cada município.

No geral, pode-se falar em três grupos. O primeiro, em vermelho, com valores mais al-
tos (≥ 76) é formado pelos municípios onde a situação é mais crítica. Esses municípios 
conjugam altas taxas de desigualdade e pobreza, e baixas taxas de desenvolvimento 
humano e infantil. Além disso, há uma população predominantemente rural, de baixa 
capacidade econômica e com pouca expressão política em termos de representativi-
dade. No outro extremo, em verde, com valores mais baixos (≤ 57) os municípios que 
apresentam as condições mais propícias para a implantação do Programa e para a 
ação social. Esses municípios, se comparados com os demais9, apresentam situações 
menos críticas e, portanto, espera-se um menor grau de dificuldade. Os municípios em 
amarelo (> 57 e < 76) estão no meio-termo, ou seja, apresentam grau de dificuldade 
intermediário entre os dois grupos em situação extrema.
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A título de exemplo, duas situações: Granito, muito embora não tenha uma população 
rural das maiores, nos demais indicadores recebe os piores valores. No conjunto, Gra-
nito é seguramente o ambiente mais complexo para a transformação da realidade; já 
Senhor do Bonfim-BA está no outro extremo, portanto, se apresenta como ambiente 
menos problemático. Contudo, a leitura crítica de seus valores na matriz inspira cuida-
dos especiais porque o ambiente de desigualdade é crítico e, como se sabe, embora 
não seja um município pobre em relação aos demais, seu ambiente de extrema desi-
gualdade sugere a existência de grupos em situação de extrema pobreza também.   

Outro aspecto relevante com relação à leitura da matriz é que, como ela oferece uma 
visão do risco, deve ser encarada, ao mesmo tempo, como repositório de informações 
para decisões tanto gerenciais como orçamentárias. Nesse sentido, a lógica da leitura 
é inversa. Quanto mais crítica a situação, maior a atenção e a mobilização de recursos 
em favor do município. Nunca é demais lembrar que são exatamente esses municípios 
mais críticos que exigirão maior esforço e urgência na intervenção, para que venham 
a ter suas realidades transformadas. 
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Município

Intervalo

Política

≤ 10.285
≥ 22.192

≤ 34.431
≥ 97.438

≤ 59,7
≥ 64,8

≤ 0.56
≥ 0.64

≤ 0.61
≥ 0.66

≤ 0.44
≥ 0.50

≤ 47,3
≥ 64,3

≤ 57
≥ 76

Σ=100
21

Economia Pobreza Desigualdade IDH IDI Rural Score

Tabela 9. Matriz geral de desafios para implementação de projetos e políticas sociais nos municípios

Granito 3 3 3 3 3 3 2 95

Santa Cruz 3 2 3 3 3 3 3 95

Santa Filomena 3 3 3 2 3 3 3 95

Carnaubeira da Penha 3 3 3 1 3 3 3 90

Betânia 3 3 2 1 3 3 3 86

Bodocó 1 2 3 3 3 3 3 86

Calumbi 3 3 1 2 3 3 3 86

Ipubi 2 2 3 3 3 3 1 81

Afrânio 2 2 3 2 2 2 3 76

Flores 2 3 2 1 3 3 2 76

Moreilândia 3 3 3 2 2 2 1 76

Ouricuri 1 1 3 3 3 3 2 76

Verdejante 3 3 2 1 2 2 3 76

Cedro 3 3 3 3 1 1 1 71

Dormentes 2 2 1 2 3 2 3 71

Exu 1 1 3 1 3 3 2 67

S. José do Belmonte 1 2 2 2 2 3 2 67

Araripina 1 1 2 3 2 1 3 62

S Cruz da B. Verde 3 3 2 1 1 1 2 62

Serrita 1 2 1 1 2 3 3 62

Trindade 2 2 2 2 2 2 1 62

Belém de S. Francisco 2 2 2 3 1 1 1 57

Itacuruba 3 3 2 1 1 1 1 57

Lagoa Grande 2 1 2 2 2 1 2 57

Mirandiba 2 2 2 1 2 1 2 57

Parnamirim 2 2 3 1 1 1 2 57

Terra Nova 3 3 2 1 1 1 1 57

Orocó 2 2 1 1 1 1 3 52

Santa Mª da Boa Vista 1 1 2 3 1 1 2 52

Serra Talhada 1 1 1 3 2 2 1 52

Triunfo 2 2 1 2 1 1 2 52

Cabrobó 2 1 1 3 1 1 1 48

Floresta 2 1 1 2 1 2 1 48

Juazeiro - BA 1 1 1 3 1 1 1 43

Petrolina 1 1 1 3 1 1 1 43

Salgueiro 1 1 1 3 1 1 1 43

Senhor do Bonfim - BA 1 1 1 3 1 1 1 43
 
Fonte: Save the Children Reino Unido, 2010 Situação menos crítica

Situação intermediária

Situação crítica
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Desafios para a 
garantia de direitos 
das crianças

2
O que está definido no âmbito deste relatório como serviços básicos para crianças 
com menos de 5 anos inclui saúde, educação, nutrição e proteção. Essa escolha tem 
como fundamento a linha de base do Programa. 

Aqui constam alguns dados dos 37 municípios, por tema, de forma mais desagre-
gada e específica possível. Considerando a recente estruturação da política de 
Assistência Social no Brasil, em especial a implantação do Sistema Único de As-
sistência Social (Suas), foram incluídos aqui também dados sobre programas de 
assistência social, visto que muitos deles atendem diretamente à primeira infân-
cia. As fontes utilizadas foram diversificadas e são apresentadas na sequência de 
sua utilização no relatório. Mas, regra geral, as fontes foram: IBGE, Ipea, Datasus, 
Agência Condepe/Fidem do governo de Pernambuco, Fundação Palmares, entre 
outras. A opção por dados nacionais foi a priorizada, pois em geral apresentam 
tabelas mais completas para os municípios da amostra. Não foram simplesmente 
negligenciados os dados produzidos por governos estaduais e municipais; a esco-
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lha por fontes nacionais tem uma razão metodológica – garantir a comparabilidade 
dos dados. Adicionalmente, foram utilizados também dados coletados no marco 
do próprio Programa Criança com Todos os Seus Direitos, cujo levantamento foi 
realizado pelo Centro Nordestino de Medicina Popular (Nutrição/Saúde), Centro 
Luiz Freire (Orçamento Público), Centro Dom Hélder Câmara de Estudos e Ação 
Social (Proteção e Cidadania) e pelo Núcleo de Saúde Coletiva da Universidade 
de Pernambuco – NISC/UPE (nutrição e mortalidade infantil).

2.1 Mais atenção básica à saúde

A análise da saúde nos municípios obedece a uma estratégia que vai dos macroindi-
cadores de saúde coletiva, como o saneamento básico e a coleta de resíduos sólidos, 
até aspectos específicos da saúde na primeira infância. A opção dessa estratégia de 
análise se deve ao fato conhecido de que esses indicadores de saneamento básico 
têm íntima ligação com a saúde da população em geral, e mais ainda com a saúde 
infantil. Nesse sentido, o que se espera é que esses dados ofereçam uma ideia arti-
culada entre os problemas estruturais e os problemas específicos, que, pela natureza 
de cada um, assim como pelos seus diferentes graus de complexidade, exigem distin-
tas estratégias de enfrentamento.

2.1.1 Saneamento básico e coleta de resíduos sólidos

O acesso à água de boa qualidade e em quantidade adequada está diretamente 
ligado à saúde da população, contribuindo para reduzir a ocorrência de diversas do-
enças. Já a oferta de esgotamento sanitário é fundamental em termos de qualidade 
de vida, pois sua ausência acarreta poluição dos recursos hídricos, trazendo preju-
ízo à saúde da população, principalmente o aumento da mortalidade infantil (IBGE, 
2008). Por todos esses motivos, um dos principais indicadores de saúde pública é 
o saneamento básico10. Sem água e esgoto adequados todos os outros fatores de 
promoção da saúde estão comprometidos e, no que diz respeito à infância, sabe-se, 
e o IBGE confirma, que saneamento básico está intimamente relacionado com mor-
talidade infantil.

No que diz respeito ao fornecimento de água e esgoto, a situação dos municípios 
é bastante crítica. O Gráfico 5 mostra que a expressiva maioria deles está abai-
xo ou em torno da média de 20,4% de domicílios ligados à rede de esgotamento 
sanitário. Em 2000, apenas 14,7% dos municípios do Nordeste tinham serviço de 
esgotamento, o que coloca a média da amostra um pouco acima da região, muito 
embora essa média esteja sendo bastante influenciada porque aqui estão com-
parados municípios muito diferentes, e os municípios melhores “puxam” a média 
para cima. Importante registrar, também, que em 2008, dez anos depois, a média 
para o Nordeste de domicílios atendidos continua muito baixa, com apenas 22,4% 
(IBGE, 2008). Isso significa que a situação melhorou, mas não mudou muito subs-
tancialmente. Os municípios mais bem posicionados em termos de esgotamento 
são: Petrolina, Serra Talhada, Cabrobó, Cedro e Salgueiro.

A situação das áreas rurais é ainda mais precária. O resultado do diagnóstico rea-
lizado pelo Centro Nordestino de Medicina Popular (CNMP) indica que na área de 
Ouricuri a falta de fossas sépticas é quase a norma, sendo que 57,1% das residências 
não possuíam nenhum sistema de esgotamento sanitário.  Ou seja, a fossa é uma 
vala a céu aberto.  Nas áreas indígenas e quilombolas a situação tende  a ser pior. Em 

10 A expressão “saneamento básico” 
aparece descrita por duas vezes no 
texto constitucional brasileiro de 1988. 
A primeira vez é no tratamento das 
competências da União, quando, no 
inciso XX, do Artigo 21, determina que 
é da União a competência para “Instituir 
diretrizes para o desenvolvimento urbano, 
inclusive habitação, saneamento básico 
e transportes urbanos”. Na segunda 
oportunidade, a expressão está inserida 
na seção sobre a saúde: o Artigo 200, que, 
ao determinar as competências do SUS, 
no seu inciso IV, descreve: “participar 
da formulação da política e da execução 
das ações de saneamento básico” e no 
inciso VIII: “colaborar na proteção do 
meio ambiente, nele compreendido o do 
trabalho”. (Nery, 2004). Deste modo, 
o constituinte colocou o “saneamento 
básico” como política que deve ter 
participação do setor saúde, devendo ainda 
colaborar na proteção do meio ambiente. 
Ratifica-se, assim, o reconhecimento da 
relação saúde e ambiente e da importância 
da atuação de prevenção primária à saúde 
com políticas e ações sobre esse meio, 
especialmente sobre o saneamento básico. 
Para nortear ainda mais as ações dos SUS, 
no Artigo 198, estabelecem-se as diretrizes 
(no inciso II): “atendimento integral, com 
prioridade para as atividades preventivas, 
sem prejuízo dos serviços assistenciais.” 
(Nery, 2004). 
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Cabrobó (no território do povo indígena Truká) menos da metade das residências 
(49,2%) possuía banheiro com vaso sanitário e 63,1% das residências não possuíam 
nenhum sistema de esgotamento sanitário. Nenhuma residência era atendida pela 
rede pública. Já na área da Comunidade Quilombola de Conceição das Crioulas 
(Salgueiro) em 85% das residências não havia nenhum sistema de esgotamento 
sanitário. Apenas 15% utilizavam a fossa séptica.

Quanto ao abastecimento de água, se observa que a quantidade de residências 
abastecidas por rede geral é bem maior que com sistema de esgotamento, mas ain-
da assim muitos municípios apresentam números bastante críticos. Ipubi, Betânia, 
Trindade, Carnaubeira da Penha e Santa cruz da Baixa verde são exemplos de muni-
cípios com menos de 20% dos domicílios atendidos. Vale registrar que o crescimento 
é significativo no abastecimento de água entre 2000 e 2008. O serviço cresceu de 
34,6 milhões, em 2000, para 45,3 milhões, em 2008, o que representa um avanço 
da ordem de 30,8%. Sob o enfoque regional, o maior crescimento foi observado na 
região Nordeste (39,2%), seguida da Centro-Oeste (39,1%), ao passo que o menor, 
na região Norte (23,1%). Deve-se, portanto, esperar que em 2008 a situação tenha 
melhorado significativamente nos municípios da amostra. O que não quer dizer, é 
bom registrar, que o abastecimento esteja universalizado e, portanto, que o proble-
ma esteja resolvido. Muito pelo contrário, continua crítico.

Com relação a esse ponto, vale salientar que os municípios que utilizam água dos 
rios para o abastecimento da população nem sempre possuem sistema de trata-
mento. A exemplo da Ilha de Assunção (território do povo Truká), em Cabrobó, em 
quase todas as famílias (98,5%) a água de beber é retirada do rio. Essa água de 
beber dada à criança, por exemplo, é filtrada em apenas 23,1%, clorada em 67,7% e 
sem nenhum tratamento em 7,7% das famílias. Em Petrolina urbana, para 82,7% das 
famílias, a água de beber da criança é fornecida pela rede pública, porém apenas 
57,7% das famílias filtram11 a água de beber das crianças e 17,7% das famílias não 
utilizam nenhum tratamento. Sabe-se da precariedade dos sistemas da rede pública 
e da necessidade de ao menos filtrar a água das crianças menores de 5 anos. É 
importante lembrar que o Rio São Francisco é a fonte de abastecimento da maioria 
desses municípios e ele sofre uma carga grande de poluição, tanto biológica quanto 
química. Em Petrolina rural toda a água consumida pelas famílias é a mesma água 
que é fornecida para o sistema de irrigação do polo de fruticultura. Ou seja, uma 
água não tratada, retirada dos canais de irrigação e que não é própria para o con-
sumo humano seguro.

Se observarmos o conjunto, contar com os serviços de água e esgoto combinados 
é um privilégio de poucos. A expressiva maioria está em torno das médias, e temos 
um grupo de municípios críticos que apresentam a perversa combinação entre fal-
ta de saneamento com falta de água tratada (municípios localizados no quadrante 
inferior esquerdo do Gráfico 5). São eles: Carnaubeira da Penha, Trindade, Ipubi, 
Afrânio, Santa Cruz, Triunfo, Dormentes, Exu, Serrita, Flores, Granito, Betânia e 
Moreilândia.

Os dados aqui, contudo, devem ser matizados porque segundo a Pesquisa Nacional 
de Saneamento Básico 2008, entre 2000 e 2008 houve um aumento de 64,7% nas 
economias esgotadas. Contudo, é impossível fazer comparações sem grandes ris-
cos de generalizações infundadas12.  

12 A opção por não utilizar os dados da 
Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 
de 2008 se deu porque para a amostra 
em foco ela apresentava muitas variáveis 
sem informação. Nesse sentido, os dados 
de 2000 são mais completos porque estão 
combinados com o do Censo 2000. Nesse 
sentido, a comparação entre 2000 e 2008 
deve ser vista com cautela.

11 Nota importante: a água filtrada não 
garante que seja livre de contaminantes  
pois  depende da validade da vela, do seu 
uso correto, da manutenção do filtro entre 
outros pontos.



30    Análise da Situação dos Direitos das Crianças do Semiárido    

Gráfico 5. Percentual de domicílios ligados às redes de água e de esgoto sanitário, 2000

Tabela 10. Municípios por percentual de domicílios com lixo domiciliar coletado (2000)

No que diz respeito à coleta de lixo, vemos que apenas 7 dos 37 municípios 
(18,9%) contavam em 2000 com 100% dos domicílios com coleta de lixo. A situa-
ção crítica fica por conta de 5 deles, que contam com no máximo 70% do resíduo 
sólido recolhido. São eles: Calumbi, Carnaubeira, Cedro, Ipubi e Serra Talhada. O 
destino do lixo diz muito sobre as condições de vida da população. O tratamento 
inadequado ou o acúmulo são vetores de doenças e de contaminação que influen-
ciam diretamente a saúde das crianças. Por outro lado, o tratamento dos resíduos 
sólidos está na ordem do dia em termos de sustentabilidade ecológica. Nos muni-
cípios críticos quanto a tratamento dos resíduos sólidos, a estratégia de ação do 
Programa deve considerar essas duas dimensões: tanto de saúde pública quanto 
de sustentabilidade ambiental.

Até 50% 1 2,7

Mais de 50 a 70% 4 10,8

Mais de 70 a 80% 8 21,6

Mais de 80 a 90% 9 24,3

Mais de 90 a 99% 6 16,2

Com 100% 7 18,9

Sem informação 2 5,4

Total 37 100,0
 
Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000.

Faixa percentual de domicílios 
com lixo coletado

Número de municípios %
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Por fim, em termos gerais, um dado bastante relevante que diz respeito aos domi-
cílios com saneamento inadequado. Trata-se de uma medida agregada que abran-
ge as três dimensões e, portanto, sintetiza o problema. Segundo o IBGE (2008) 
considera-se:

[...] com saneamento inadequado aqueles domicílios com escoadouro liga-
dos à fossa rudimentar, vala, rio, lago ou mar; aqueles domicílios servidos 
de água proveniente de poço ou nascente ou outra forma; aqueles domicílios 
com destino de lixo queimado ou enterrado, ou jogado em terreno baldio.

A Tabela 11 nos mostra que cerca de 40% dos domicílios encontram-se nessa si-
tuação. Ampla maioria dos municípios, portanto, não oferece condições dignas de 
saneamento básico para quase metade da sua população.

Afrânio, como caso extremo, chega a ter 66,8% de domicílios com saneamento ina-
dequado. Araripina também se destaca negativamente, com 48%. 

Portanto, em termos de saneamento básico, o quadro da amostra é preocupante. 
Se depender desse fator dificilmente serão vistas melhorias significativas na saú-
de da população. Há, entretanto, um agravante quando falamos de saneamento 
básico. Considerando que obras em saneamento básico implicam vultosos inves-
timentos e que em geral as prefeituras não podem financiar obras dessa enver-
gadura, recomenda-se que a estratégia seja estabelecer uma parceria técnica 
para viabilizar que os gestores locais estejam capacitados a atuar politicamente 
nas esferas superiores de poder. É dizer que os prefeitos estejam sensibilizados 

para o problema, mas, para, além disso, 
que as prefeituras estejam habilitadas 
a captar recursos federais e estaduais 
para investir em saneamento em seus 
municípios. 

No que diz respeito à coleta e tratamen-
to de resíduos sólidos, é importante que 
a política municipal esteja articulada 
com um trabalho mais amplo de susten-
tabilidade ambiental. A coleta é impor-
tante, mas saber o que fazer com o des-
tino do lixo pode fazer toda a diferença. 
Na verdade, existe toda uma tecnologia 
envolvida no tratamento de resíduos que 
pode significar, em vez de um problema, 
uma janela de oportunidades. Afinal, 
investir na reciclagem de resíduos sóli-
dos pode ser uma boa oportunidade de 
implementar políticas sustentáveis que 
podem vir a impulsionar os municípios, 
levando-os a se desenvolverem eco-
nomicamente, assim como a melhorar 
seus indicadores de saúde pública.
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Média dos municípios - 40,8 47,9 20,5

Afrânio Mais de 90% a 99% 66,8 32,9 3,4

Araripina Mais de 70% a 80% 48,5 43,1 28,3

Belém de São Francisco Mais de 70% a 80% 39,6 59,7 20,3

Betânia Com 100% 39,6 26,1 12,5

Bodocó Mais de 90% a 99% 39,6 38,4 11,8

Cabrobó Mais de 80% a 90% 39,6 68,0 48,3

Calumbi Mais de 50% a 70% 39,6 46,2 26,3

Carnaubeira da Penha Mais de 50% a 70% 39,7 12,9 0,1

Cedro Mais de 50% a 70% 39,7 61,5 44,2

Média dos municípios - 40,8 47,9 20,5

Afrânio Mais de 90% a 99% 66,8 32,9 3,4

Araripina Mais de 70% a 80% 48,5 43,1 28,3

Belém de São Francisco Mais de 70% a 80% 39,6 59,7 20,3

Betânia Com 100% 39,6 26,1 12,5

Bodocó Mais de 90% a 99% 39,6 38,4 11,8

Cabrobó Mais de 80% a 90% 39,6 68,0 48,3

Calumbi Mais de 50% a 70% 39,6 46,2 26,3

Carnaubeira da Penha Mais de 50% a 70% 39,7 12,9 0,1

Cedro Mais de 50% a 70% 39,7 61,5 44,2

Dormentes Mais de 90% a 99% 39,7 34,8 1,1

Exu Com 100% 39,7 34,5 3,3

Flores Com 100% 39,7 37,2 14,9

Floresta Mais de 90% a 99% 39,7 60,9 18,8

Granito Com 100% 39,7 42,8 13,2

Ipubi Até 50% 39,7 14,3 2,8

Itacuruba Mais de 70% a 80% 39,7 86,1 7,1

Juazeiro-BA Mais de 80% a 90% - - -

Lagoa Grande Com 100% 39,7 69,9 4,0

Mirandiba Mais de 80% a 90% 39,8 57,0 20,5

Moreilândia - 39,8 42,2 4,1

Orocó Mais de 90% a 99% 39,8 67,6 27,7

Ouricuri Mais de 80% a 90% 39,8 43,7 30,1

Parnamirim Mais de 70% a 80% 39,8 43,6 32,3

Petrolina Mais de 90% a 99% 39,8 87,2 63,2

Salgueiro Mais de 80% a 90% 39,8 84,6 52,8

Santa Cruz Mais de 80% a 90% 39,8 30,1 8,4

Santa Cruz da B. Verde Mais de 80% a 90% 39,8 5,9 22,9

Santa Filomena Mais de 70% a 80% 39,8 29,1 0,1

Santa Mª da Boa Vista - 39,9 79,3 19,8

São José do Belmonte Com 100% 39,9 50,2 21,3

Senhor do Bonfim-BA Mais de 80% a 90% - - -

Serra Talhada Mais de 50% a 70% 39,9 68,7 61,3

Serrita Mais de 70% a 80% 39,9 35,7 17,1

Terra Nova Mais de 70% a 80% 39,9 77,9 33,5

Trindade Mais de 70% a 80% 39,9 7,3 14,9

Triunfo Com 100% 39,9 35,0 6,0 
Verdejante Mais de 80% a 90% 39,9 61,9 19,8

 
*IBGE – Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000. **Núcleo de Saúde Coletiva da UPE, com base nos dados do IBGE, ano de referência 2000.

Município
Resíduo sólido 
recolhido (%)*

Domicílios com san. 
inadequado (%)**

Domicílios com rede 
geral de água (%)**

Domicílios com rede geral 
esgotamento (%)**

Tabela 11. Percentual do resíduo sólido recolhido por município, domicílios com saneamento inadequado (%), domicílios com rede geral de 
água (%), domicílios ligados à rede geral de esgotamento, 2000
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Com esse quadro anteriormente desenhado no que diz respeito ao saneamento básico 
e à oferta de água tratada, os resultados em termos de mortalidade infantil não pode-
riam ser diferentes. Como não poderia deixar de ser, os municípios apresentam médias 
muito maiores que as do Brasil e da região. Isso implica um desafio grande, já que em 
termos gerais essa mortalidade vem caindo.  

2.1.2 Mortalidade infantil

A mortalidade infantil no Brasil vem caindo significativamente. É consenso entre os es-
tudiosos que o Brasil tem obtido êxito neste campo. Inclusive cumprindo as Metas do 
Milênio (PNUD) para 2010. Estudo sobre a região, realizado recentemente pela Save 
the Children Reino Unido, mostra que esse resultado também é positivo no Semiárido13. 
A abordagem aqui, entretanto, não é temporal e sim comparativa entre os municípios. E 
o que se vê quando se analisa em perspectiva comparada é que diferenças importantes 
marcam a região, assim como os municípios da amostra entre si.

Importante verificar que a Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) para < 1 ano é maior no 
Nordeste que no Brasil e que, para os municípios da amostra, essa taxa é significati-
vamente mais elevada. Enquanto que para o Brasil a TMI é de 14,9 por 1000 nascidos 
vivos14, para os municípios da amostra a TMI cresce para 21,69. 

Somente 10 dos 37 municípios têm taxa de mortalidade infantil menor que as médias do 
Brasil e do Nordeste. Isso mostra que a região está muito abaixo do esperado em termos 
de controle da mortalidade. Dado importante também é chamar a atenção para o fato de 
que 20 dos 37 municípios estão acima da média das localidades da amostra. Esses 20 
municípios merecem atenção especial em termo de cuidados com a infância, pois eles 
se distanciam muito dos números considerados razoáveis para o caso brasileiro e para a 
região em 2008. 

Esses dados requerem uma leitura cada vez mais cuidadosa, sobretudo quando se 
impõe a tarefa de analisar realidades específicas e bastante regionalizadas. Na ver-
dade, o que a análise aqui ensina é que algumas realidades específicas podem es-
conder diferenças importantes. Ou seja, se na análise quantitativa mais generalizada 
o Brasil tem atingido suas metas, a análise deste recorte específico para o Semiárido 
mostra que as dificuldades são maiores, que as crianças continuam tendo seu mais 
elementar direito negado, o direito à vida, e que para esses casos a intervenção 
exige estratégias específicas.

Os municípios de Santa Cruz e Calumbi apresentam o pior desempenho. Em Santa Cruz 
são 48,69 mortes a cada 1000 nascidos vivos, enquanto em Calumbi, o número é de 
42,74 a cada mil nascidos vivos. No que se refere às demais faixas etárias, o comporta-
mento se mantém estável e se repete, dispensando maiores comentários.

Como resultado, se vê claramente que alguns municípios estão fortemente marcados 
pela necessidade de maiores intervenções específicas quanto a políticas de assistência 
materno-infantil. Os dados de 2008 para alguns municípios remetem à década passada em 
termos de mortalidade, e isso acarreta problemas sérios. Primeiro porque impõe o atraso 
na consecução dos objetivos de diminuir a níveis aceitáveis a mortalidade geral. Ou seja, 
ao permanecerem esses resultados extremos a média será sempre tensionada para baixo 
e, consequentemente, o resultado geral estará sempre prejudicado. O outro ponto impor-
tante é que os recentes resultados positivos que o Brasil apresenta em termos de combate 
à mortalidade são motivo de muita alegria, mas encerram neles mesmos um risco e uma 
grande contradição. Ao olhar apenas o resultado geral, corre-se o grave risco de desviar 

14 Existem diferentes metodologias para 
o cálculo da mortalidade infantil. No 
Anexo I estão disponíveis os números  
para o cálculo feito com a população, 
como alternativa ao cálculo feito por 
nascidos vivos.

13 Os resultados da melhoria dos 
indicadores de mortalidade infantil, ao 
longo de uma extensa série histórica, 
podem ser vistos no relatório denominado 
Linha de Base do Programa Mãe Coruja 
Pernambucana. Um relatório de Avaliação 
do Programa Mãe Coruja, encomendado 
pela Save the Children Reino Unido, 
concluído em setembro de 2010.

Nota explicativa sobre os Índices de 
Mortalidade Infantil

Os Índices de Mortalidade Infantil desa-
gregados por municípios, apresentados 
neste tópico, representam possíveis va-
lores. Eles foram calculados pelo método 
direto, podendo em muitos casos haver 
problemas de subnotificação, influindo 
no resultado final, especialmente em pe-
quenas populações. Uma alternativa ao 
cálculo direto seria a metodologia mista, 
validada pela Rede Interagencial de Infor-
mações para Saúde (Ripsa), que utiliza 
fator de correção para diminuir o impacto 
da subnotificação. No entanto, ressalta-
mos que não estiveram disponíveis (nem 
no momento da elaboração do estudo, 
nem atualmente) os dados desagregados 
por município com o cálculo misto, o que 
torna a utilização do cálculo direto única 
opção disponível para o cômputo da mor-
talidade infantil da maioria dos municípios 
do Semiárido.  O cálculo direto representa 
um valor mais ameno que o indireto, visto 
que o cômputo com base na metodologia 
Ripsa certamente elevará os patamares, 
mostrando que a realidade é ainda mais 
crítica que a revelada neste estudo.

Para saber mais sobre Cálculo Mortalida-
de Infantil consultar:

REDE INTERAGENCIAL DE INFORMA-
ÇÃO PARA A SAÚDE (2008) INDICA-
DORES BÁSICOS PARA A SAÚDE NO 
BRASIL: conceitos e aplicações/Rede 
Interagencial de Informação para a Saúde 
- Ripsa. 2. ed. Brasília: Organização Pan-
-Americana da Saúde, 2008.
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Gráfico 6. Taxa de mortalidade infantil < 1 ano (por nascidos vivos), 2008

a atenção do problema para outras áreas e, assim, condenar as populações menos favore-
cidas a conviver perpetuamente com o problema. Esse é um alerta que esta análise de uma 
região específica desvela e que não se pode ignorar. Como, por exemplo, quando cruzamos 
os dados de mortalidade infantil com o de gestantes negras com acesso a pré-natal. Dados 
do Unicef mostram que apesar da melhoria geral no número de consultas, e do país estar na 
média exigida, ainda há dificuldade de acesso em se falando de mulheres negras.

A Tabela 12 traz detalhadamente a mortalidade infantil para as demais faixas etárias. O 
que se vê é que é significativamente menor na faixa etária de 1 a 4 anos, como, aliás, é de 
esperar. Entretanto, o padrão do comportamento dos dados não é o mesmo. Ou seja, os 
municípios que não têm bom desempenho até 1 ano não necessariamente são ruins na faixa 
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Brasil 15,0 2,6 17,5

Nordeste 17,0 2,9 20,0

Pernambuco 16,9 2,7 19,6

Bahia 18,1 2,9 21,1

Média dos municípios 21,7 4,6 28,0

Afrânio 24,3 5,4 29,7

Araripina 26,9 5,8 32,7

Belém de São Francisco 22,4 - -

Betânia 38,5 9,6 48,1

Bodocó 28,1 - -

Cabrobó 13,0 8,1 21,1

Calumbi 42,7 - -

Carnaubeira da Penha 14,8 5,9 20,7

Cedro 10,8 - -

Dormentes 23,9 - -

Exu 17,9 4,9 22,7

Flores 18,6 3,1 21,7

Floresta 25,3 1,8 27,1

Granito 8,7 - -

Ipubi 22,5 3,5 26,0

Itacuruba 9,5 - -

Juazeiro - BA 23,0 2,8 25,8

Lagoa Grande 14,2 11,8 26,0

Mirandiba 29,9 - -

Moreilândia 6,1 - -

Orocó 7,4 - -

Ouricuri 17,3 4,8 22,1

Parnamirim 24,9 - -

Petrolina 20,9 3,0 23,9

Salgueiro 25,6 1,0 26,6

Santa Cruz 48,7 11,2 59,9

Santa Cruz da B. Verde 22,1 4,4 26,6

Santa Filomena 25,1 4,2 29,3

Santa Mª da Boa Vista 13,7 3,4 17,1

São José do Belmonte 19,3 - -

Senhor do Bonfim - BA 20,6 0,8 21,4

Serra Talhada 18,1 1,6 19,7

Serrita 22,2 3,2 25,3

Terra Nova 23,8 - -

Trindade 33,5 3,5 37,0

Triunfo 4,1 - - 
Verdejante 34,3 5,7 40,0

 
Fonte: Ministério da Saúde - Sinasc/Datasus. Números provisórios.

Município
Taxa de Mortalidade 

Infantil < 1 ano (TMI)
Taxa de Mortalidade Infantil 

1 a 4 anos (TM1-4)
Taxa de Mortalidade in-
fantil < 5 anos (TMM5)

Tabela 12. Taxa de mortalidade infantil < 1 ano; 1 a 4 anos; < 5 anos (por nascidos vivos), 2008

de 1 a 4 anos, e vice-versa. Isso significa que o município cuida mais das crianças de 1 a 4 
anos? Não se deve acreditar nisso. A verdade é que a alta taxa de mortalidade até 1 ano já 
condena as crianças no seu primeiro ano de vida.

TMI x TM1 - 4 TMM5x 1.000; x 1.000; x 1.000= = =
óbitos de menores de 1 ano óbitos de 1 a 4 anos óbitos de menores de 5 anos
números de nascidos vivos números de nascidos vivos números de nascidos vivos
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15 Fonte: Prof. Dr. Aristides Schier da 
Cruz – Projeto para a Redução Rápida 
da Mortalidade Infantil e Materna 
no Brasil http://www.spp.org.br/
ProjetoMortalidadeInfantil.pdf

Entretanto, a análise do sentido inverso revela outro dado importante. Municípios 
que têm taxas de mortalidade altas na faixa etária de 1 a 4 e pequenas na faixa até 
1 ano demonstram que fizeram a tarefa incompleta. Na verdade, estão perdendo a 
oportunidade de salvar crianças justamente na idade em que elas têm mais possibi-
lidades de sobreviver. Isso quer dizer que, provavelmente, as mortes de 1 a 4 anos 
poderiam ter sido evitadas se a atenção com a saúde nesses municípios fosse além 
dos cuidados materno-infantis necessários ao primeiro ano de vida.  

À medida que a taxa de mortalidade em menores de cinco anos diminui, o peso da 
mortalidade infantil e, mais especificamente da mortalidade neonatal, torna-se mais 
importante. É importante destacar que, populações com altas taxas de mortalidade 
em menores de cinco anos apresentam cerca de 20% de óbitos neonatais (BLACK, 
2003 apud Rede Interagencial de Informações para Saúde, 2009). 

No que concerne às ações que podem reduzir a Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) 
neonatal, atualmente todos os estudiosos em países em desenvolvimento reconhe-
cem que é necessário investir em três estratégias: 

1) melhorar a qualidade do pré-natal, intensificando o enfoque na identificação e 
condução da gestação de risco; 

2) melhorar a assistência ao parto, com a presença efetiva de obstetras, enferma-
gem especializada e pediatras;

 3) melhorar a assistência ao recém-nascido, especialmente do recém-nascido de 
risco, com disponibilidade de estrutura de Unidade de Terapia Intensiva Neo-
natal (Utin) e Unidades de Cuidados Intermediários Neonatais (Ucin) para ao 
menos dois terços dos recém-nascidos de risco15.  

Contudo, na realidade nos municípios aqui considerados, praticamente não existe 
pré-natal de risco. Mulheres com gestação de risco são referidas a Recife ou trata-
das em consultórios comuns. Além disso, muitas vezes não é oferecido um pré-natal 
de qualidade para as gestantes como um todo.

Em menores de 1 ano em residentes da VII e IX Gerências Regionais de Saúde de 
Pernambuco, a proporção de óbitos por desnutrição foi o dobro da observada nas 
demais regionais, sugerindo condições mais precárias de vida, além de maiores de-
ficiências na atenção à saúde das crianças, particularmente nas ações básicas de 
saúde, capazes de minimizar essas doenças. 

Concernente à mortalidade infantil entre indígenas, a notícia é animadora, mas como 
se vê, ainda existe uma grande diferença entre os indígenas e as demais crianças da 
população brasileira.

A mortandade infantil indígena no Brasil era de 55,9 por mil nascidos vivos – qua-
se o dobro dos números do conjunto da população apurados pelo Censo 2000 e 
divulgados pelo IBGE em 2002, que era de 29,6 óbitos por mil nascidos vivos. Os 
dados sobre os indígenas se referem a 2002 (preliminares), foram fornecidos pela 
Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Funasa e mostram uma pequena queda 
no índice, que em 2001 era de 57,2. Recentemente, a Funasa através do Departa-
mento de Saúde Indígena (Desai), responsável desde 1999 pela assistência básica 
à saúde de aproximadamente 590 mil indígenas de 210 diferentes etnias em todo 
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país, divulgou um balanço de 2007 a 2009, em que consta entre os dados positivos 
a redução de 10% da mortalidade infantil neste período. Em relação ao início do 
trabalho há 10 anos, a redução é muito maior e alcança 43,8%. Em 2000 a taxa 
que era de 74,6 crianças mortas para cada mil nascidas vivas diminuiu em 2010 
para 41,9/1000, deixando o Brasil em um patamar de mortalidade infantil indígena 
no primeiro ano de vida, considerado médio pela Organização Mundial de Saúde 
(abaixo de 50 óbitos).

Contudo, se comparada à mortalidade infantil para o Brasil como um todo, que é de 
15 mortes por mil nascidos vivos, essa taxa ainda é altíssima. A mortalidade infantil 
entre indígenas, que como se viu é de 41,9 por mil nascidos vivos é, portanto, mais 
que o dobro da taxa para a população brasileira. Entre os municípios da amostra, a 
relação é parecida. Note-se que a mortalidade infantil indígena é quase o dobro da 
média dos municípios, e só se iguala ao pior indicador alcançado entre os municípios, 
que é o de Calumbi. A mortalidade infantil indígena, portanto, é muito mais grave 
que em 36 dos 37 municípios da amostra.

O quadro se repete se falamos em mortalidade infantil quilombola. Os resultados 
de uma recente investigação feita no norte do País, e publicada em 2007, mostram 
que existem: 

[...] profundas desigualdades, na medida que as taxas de mortalidade das 
comunidades quilombolas são maiores quando comparadas com as do país 
(27,0 óbitos/por mil nascidos vivos), da região Norte (26,2 óbitos/por mil 
nascidos vivos), e da população negra rural do estado do Pará (32,9 óbitos/
por mil nascidos vivos). Observa-se que nenhuma das taxas de mortalidade 
dos quilombos alcançou níveis considerados satisfatórios quando compa-
radas com os parâmetros preconizados pelo Ministério da Saúde em 2005 
(menos de 20 óbitos/por mil nascidos vivos). Constata-se que, enquanto a 
mortalidade infantil vem diminuindo no país como um todo, nos quilombos 
de Santarém, principalmente os da área de várzea, a probabilidade de uma 
criança quilombola morrer antes de completar o primeiro ano de vida é bas-
tante elevada, superando a média nacional, regional e estadual e classifican-
do-se como alta, conforme os critérios definidos pelo Ministério da Saúde 
(Guerrero et al, 2007).

2.1.2.1 Onde morrem as crianças 

A pergunta onde morrem as crianças é um bom ponto de partida para orientar ações 
de prevenção e de atenção à saúde. Isso porque “o óbito domiciliar deve ser consi-
derado como uma ocorrência potencialmente evitável, tratando-se de um evento 
sentinela16 (Duchiade, Carvalho Leal, 1989), que expressa deficiências no acesso 
e resolubilidade dos serviços de saúde” (Núcleo de Saúde Coletiva (Nisc), 2010). 

Ao verificar os números de mortes para a faixa etária < 1 ano se observa que o 
percentual de morte em domicílios é maior entre os municípios da amostra. En-
quanto no Brasil 6,4% das crianças com menos de 1 ano morrem nos domicílios, 
no Nordeste o número cresce discretamente para 7,6%. Já nos municípios-alvo do 
Programa registra-se um salto significativo para 10%, o que sugere cuidados es-
peciais e também investigações mais profundas. Afrânio, Ouricuri, Ipubi, Carnau-
beira da Penha, Lagoa Grande e Calumbi apresentam números superiores e 15% 

16 O conceito de evento sentinela 
foi introduzido por Rutstein et alli. 
(1976) como a ocorrência de doença, 
invalidez ou morte desnecessária. Como 
desnecessária ou prevenível o autor 
considerou as condições que contam 
com tecnologia médica suficiente para 
evitá-las. Daí a tradução do conceito 
inicialmente proposto de evento sentinela 
como a ocorrência de doença, invalidez ou 
mortes evitáveis. (Penna, 2010). Fonte: 
www.opas.org.br/rh/publicações.cfm.
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17 Dados apenas para 22 dos 37 
municípios. Tabela completa disponível 
nos anexos.

18 O termo potencialmente aqui se aplica 
porque o percentual de famílias cobertas 
pelo PSF não é o único indicador para 
avaliar a atenção básica à saúde. Como 
veremos nas próximas seções.

das mortes ocorridas no domicílio. A essas crianças não foi garantida a chance (e 
o direito) ao atendimento médico adequado. Sobre essas mortes, portanto, pode-
-se inferir que eram potencialmente evitáveis. Na faixa etária de 1 a 4 anos os 
números são ainda mais altos. A média de mortes em domicílio cresce para 25,6%, 
bem acima da media para todo o Brasil que é de 14,4% e também para o Nordeste 
que é de 18,6%17.

Uma questão relevante aqui é verificar por que essas crianças não foram atendidas. 
Embora seja muito difícil respondê-la precisamente, duas hipóteses iniciais parecem 
plausíveis: (1) a população é eminentemente rural e, portanto, tem mais dificuldades 
de acesso aos serviços de saúde, (2) o próprio serviço de saúde é deficitário no 
atendimento a esta população. 

Quanto à primeira pergunta, foi encontrada uma correlação positiva de 0,18 
(p<0,01) entre o % da população rural e o percentual de mortes em domicílio. Essa 
correlação, embora mais discreta do que comumente se espera, dá suporte esta-
tístico à ideia de que as populações rurais têm mais dificuldades de acesso aos 
serviços de saúde e, portanto, ali se perdem vidas que poderiam ser poupadas. 

Para a segunda pergunta, que diz respeito à qualidade do serviço de saúde, o indi-
cador utilizado para verificar a qualidade do serviço de saúde e tentar associar essa 
qualidade às mortes em residência foi a cobertura (%) da população atendida pelo 
Programa Saúde da Família (PSF). A hipótese é que se a população tem boa aten-
ção básica à saúde, especialmente se for bem assistida pelo PSF, as mães e demais 
familiares estarão mais aptos a cuidar e, caso seja necessário, socorrer as crianças 
e evitar mortes. Por outro lado, o fato de ter boa cobertura do PSF já indica que, 
pelo menos em termos de atenção básica à saúde, o município é potencialmente 
melhor que os que não têm boa cobertura do PSF18. A correlação encontrada entre 
mortes em domicílio e a cobertura em atenção básica à saúde também é significa-
tiva. Encontramos uma correlação de -0,13 (p<0.01). Note-se que o sinal negativo 
aponta exatamente no sentido esperado, ou seja, onde o PSF é mais presente, me-
nos crianças morrem em suas residências. Embora a correlação seja um pouco mais 
discreta que a da população rural.
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Município Nº de mortes
% de mortes em 

domicílios
 % de mortes em 

via pública

% de mortes em hospitais 
e outros estabelecimentos 

de saúde

Brasil 43.638 6,4 1,1 91,2

Nordeste 15.033 7,6 1,5 89,3

Pernambuco 2.454 10,5 1,3 89,5

Bahia 3.568 5,3 1,6 90,7

Média dos municípios 577 10,0 2,2 86,0

Afrânio 9 33,3 0,0 66,7

Araripina 46 13,0 0,0 87,0

Belém de São Francisco 10 0,0 0,0 90,0

Betânia 8 12,5 12,5 75,0

Bodocó 17 17,6 0,0 76,5

Cabrobó 8 0,0 0,0 100,0

Calumbi 5 20,0 0,0 80,0

Carnaubeira da Penha 5 20,0 0,0 80,0

Cedro 2 0,0 0,0 100,0

Dormentes 8 12,5 0,0 75,0

Exu 11 9,1 0,0 90,9

Flores 6 0,0 0,0 83,3

Floresta 14 14,3 0,0 85,7

Granito 1 0,0 0,0 100,0

Ipubi 13 23,1 0,0 76,9

Itacuruba 1 0,0 0,0 100,0

Juazeiro - BA 90 5,6 0,0 94,4

Lagoa Grande 6 16,7 0,0 83,3

Mirandiba 9 0,0 0,0 88,9

Moreilândia 1 0,0 0,0 100,0

Orocó 2 0,0 0,0 100,0

Ouricuri 25 24,0 0,0 72,0

Parnamirim 10 10,0 10,0 80,0

Petrolina 111 6,3 0,9 91,9

Salgueiro 26 3,8 3,8 92,3

Santa Cruz 13 15,4 0,0 84,6

Santa Cruz da B. Verde 5 20,0 0,0 80,0

Santa Filomena 6 16,7 0,0 83,3

Santa Mª da Boa Vista 12 0,0 16,7 83,3

São José do Belmonte 11 27,3 9,1 63,6

Senhor do Bonfim - BA 26 11,5 3,8 84,6

Serra Talhada 23 17,4 0,0 78,3

Serrita 7 0,0 0,0 100,0

Terra Nova 4 0,0 25,0 75,0

Trindade 19 21,1 0,0 78,9

Triunfo 1 0,0 0,0 100,0

Verdejante 6 0,0 0,0 100,0

Juntos os dois exercícios estatísticos, embora não ofereçam conclusões definitivas, não 
devem ser desconsiderados.  Com base neles, faz todo o sentido inferir que parte des-
sas crianças poderia ter sido poupada com o socorro necessário. Isto se suas mães 
estivessem mais bem informadas sobre os cuidados (através do PSF) e caso as zonas 
rurais desses municípios fossem mais bem equipadas em termos de assistência médica 
e de acesso aos serviços de saúde.

Tabela 13. Mortalidade infantil < 1 ano por local da ocorrência da morte, 2008
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19 Geres são Gerências Regionais de 
Saúde. Uma divisão geográfica própria 
do Sistema Único de Saúde – SUS, que 
regionaliza a gestão buscando atingir 
os objetivos da eficiência, com base no 
principio da descentralização da gestão.

Por fim, é bom registrar, que esse número de não atendidos e, portanto, de mortes po-
tencialmente evitáveis, pode ser maior. Isso porque existe um grande número de mortes 
por causas mal definidas, inclusive nas mortes ocorridas em hospitais e outros estabele-
cimentos de saúde, “o que sugere a persistência de mortes em crianças sem assistência 
médica” (Nisc, 2010).

2.1.2.2 De que morrem as crianças 

Segundo o relatório nutricional elaborado pelo Nisc/UPE em 2010, para menores 
de 1 ano, 

[...] foram identificadas diferenças entre as regionais de saúde relacionadas 
à distribuição das causas básicas por capítulo da CID-10 (p<0,05). Em todas 
as regionais de saúde houve predominância das afecções perinatais, com dis-
creta superioridade da proporção observada na VII e VIII Geres em relação às 
demais. No Brasil, até a década de 1980, as principais causas de morte na in-
fância eram representadas por doenças infecciosas e parasitárias, diretamente 
relacionadas às condições de vida, de meio ambiente e de acesso aos servi-
ços de saúde. Paulatinamente, as causas decorrentes de afecções perinatais, 
relacionadas aos transtornos da saúde materna, da gestação, do parto e do 
recém-nascido, passaram a ter maior participação relativa (BRASIL, 2008c). 
Alta proporção de óbitos por afecções perinatais expressa deficiências na as-
sistência à gestante e ao recém-nascido, além de estar associada a precárias 
condições socioeconômicas (BRASIL, 2007). (Nisc, 2010, grifo nosso).

Já para as crianças de 1 a 4 anos, a variação entre as regionais de saúde muda um 
pouco. 

[...] na VII Geres foi observada em primeiro lugar as doenças do aparelho respi-
ratório. Na VIII e IX Geres, o primeiro lugar foi ocupado pelas causas externas, 
que ultimamente vem aumentando a sua importância, principalmente porque 
outras causas de morte tem sido melhor controladas (VICTORA, 2001). (Nisc, 
2010).

Contudo, 

[...] esse resultado deve ser visto com ressalvas, uma vez que essas regionais 
apresentaram as maiores proporções de causas mal definidas, o que sugere a 
persistência de mortes em crianças sem assistência médica. Ainda assim, as 
causas externas estão relacionadas às desigualdades sociais e não devem ser 
vistas como uma fatalidade, pois a segurança depende das condições de vida, 
que por sua vez, inclui alimentação, habitação, educação, renda, meio-ambiente 
preservado, bem como acesso à terra e aos serviços de saúde (SBP, 2002). Na 
XI Geres19, o primeiro lugar foi ocupado pelas doenças infecciosas e parasitárias 
indicando precárias condições de vida e saneamento, além de deficiências na 
atenção à saúde das crianças, principalmente nas ações básicas de saúde e nas 
medidas de diagnóstico e tratamento precoces.

Ainda que apresentem diferenças significativas entre diversas regionais de saúde, como 
aponta o Relatório do Núcleo de Saúde Coletiva (Nisc) da UPE, fica evidente que boa 
parte das mortes poderia ter sido evitada com a melhoria nas condições de vida e de 
atenção à saúde. Isso fica ainda mais evidente quando, com base no mesmo relatório, 
são analisadas as mortes por critério de evitabilidade, que constam na próxima seção.
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Tabela 14. Distribuição absoluta e percentual dos óbitos na infância segundo critérios de evitabilidade (25 municípios). Pernambuco, 
2005-2007

 N % N % N % N % N % N % N %

Média dos municípios 2,0 1,6 30,1 51,0 7,1 11,8 9,7 13,3 3,9 6,3 13,7 22,9 61,2 100

Araripina - - 57,0 32,0 16,0 9,0 40,0 22,5 13,0 7,3 52,0 29,2 178,0 100

Belém de S. Francisco - - 12,0 44,4 3,0 11,1 4,0 14,8 4,0 14,8 4,0 14,8 27,0 100

Betânia - - 11,0 29,7 4,0 10,8 7,0 18,9 4,0 10,8 11,0 29,7 37,0 100

Bodocó - - 37,0 50,0 7,0 9,5 9,0 12,2 7,0 9,5 14,0 18,9 74,0 100

Calumbi - - 3,0 42,9 1,0 14,3 1,0 14,3 - - 2,0 28,6 7,0 100

Carnaubeira da Penha - - 11,0 42,3 7,0 26,9 2,0 7,7 1,0 3,8 5,0 19,2 26,0 100

Cedro - - 10,0 90,9 - - - - - - 1,0 9,1 11,0 100

Flores - - 11,0 39,3 8,0 28,6 2,0 7,1 - - 7,0 25,0 28,0 100

Floresta - - 28,0 51,9 2,0 3,7 7,0 13,0 1,0 1,9 15,0 27,8 54,0 100

Granito - - 6,0 75,0 1,0 12,5 1,0 12,5 - - - - 8,0 100

Itacuruba - - 1,0 50,0 - - - - - - 1,0 50,0 2,0 100

Mirandiba - - 13,0 54,2 2,0 8,3 3,0 12,5 1,0 4,2 5,0 20,8 24,0 100

Ouricuri 2,0 1,6 64,0 50,0 13,0 10,2 21,0 16,4 5,0 3,9 23,0 18,0 128,0 100

Petrolina - - 252,0 54,8 47,0 10,2 71,0 15,4 6,0 1,3 84,0 18,3 460,0 100

Salgueiro - - 45,0 59,2 5,0 6,6 8,0 10,5 4,0 5,3 14,0 18,4 76,0 100

Santa Cruz - - 25,0 59,5 3,0 7,1 5,0 11,9 4,0 9,5 5,0 11,9 42,0 100

Santa C. da B. Verde - - 16,0 61,5 2,0 7,7 2,0 7,7 - - 6,0 23,1 26,0 100

Santa Filomena - - 11,0 42,3 2,0 7,7 4,0 15,4 1,0 3,8 8,0 30,8 26,0 100

Santa M. da Boa Vista - - 28,0 50,9 6,0 10,9 1,0 1,8 9,0 16,4 11,0 20,0 55,0 100

São José do Belmonte - - 24,0 61,5 4,0 10,3 4,0 10,3 2,0 5,1 5,0 12,8 39,0 100

Serra Talhada - - 56,0 41,2 17,0 12,5 21,0 15,4 3,0 2,2 39,0 28,7 136,0 100

Serrita - - 13,0 52,0 2,0 8,0 3,0 12,0 0 0 7,0 28,0 25,0 100

Terra Nova - - 3,0 23,1 3,0 23,1 4,0 30,8 1,0 7,7 2,0 15,4 13,0 100

Triunfo - - 11,0 61,1 - - 2,0 11,1 - - 5,0 27,8 18,0 100

Verdejante - - 5,0 55,6 1,0 11,1 1,0 11,1 - - 2,0 22,2 9,0 100
 
Fonte: Reproduzido do Relatório do Nisc/UPE.

Município
Reduzíveis 
por imuno- 
prevenção

Reduzíveis por 
adequada atenção 
à mulher na ges-

tação e parto e ao 
recém-nascido

Reduzíveis 
por ações 

adequadas de 
diagnóstico e 
tratamento

Red. por ações ade-
quadas de promoção 
à saúde, vinculadas 
a ações adequadas 
de atenção à saúde

Mal  
definidas

Demais 
causas Total

2.1.2.3 Que mortes (e como) podem ser evitadas

No mesmo estudo realizado pelo Nisc, que cobre 25 dos 37 municípios da amostra, 
aparece o alerta a uma situação grave. Boa parte dos óbitos poderia ter sido evitada 
com uma atenção básica adequada à saúde da gestante e da criança. A Tabela 14, 
reproduzida do estudo, traz os números por municípios. 

Em relação à evitabilidade das causas básicas em menores de cinco anos, a 
maioria dos óbitos poderia ser evitada (78,5%) caso houvesse melhorias no 
acesso e na qualidade dos serviços de saúde. Nas regionais de saúde houve 
predominância de óbitos reduzíveis por adequada atenção à mulher (gestação 
e parto) e ao recém-nascido com 51,75% dos óbitos. Todas as regionais apre-
sentaram risco de morte superior ao observado no estado, variando entre 47% 
(IC95%: 1,27-1,68) na IX Geres e 37% (IC95%: 1,17-1,59) na XI Geres (Nisc, 
2010).
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20 Os indicadores do Pacto pela Saúde 
2010/2011, estabelecidos a partir da 
Portaria 2.669, de 3 de novembro de 
2009, publicada no D.O.U. de 6 de 
novembro de 2009, são calculados a 
partir das bases nacionais dos diversos 
sistemas do Ministério da Saúde. 
Os indicadores aqui disponibilizados, 
fornecidos pelo Datasus, refletem a 
situação das bases de dados nacionais 
em junho de 2010. Eventualmente, as 
bases de dados residentes nos Estados e 
municípios podem estar mais atualizadas 
que as nacionais, podendo existir, 
então, diferenças entre os indicadores 
disponibilizados e os calculados pelos 
Estados e municípios a partir de suas 
bases.

Em suma, conclui o relatório que 

[...] o êxito na redução da magnitude da mortalidade na infância nas regionais 
estudadas depende, em grande parte, da prevenção das mortes por afecções 
perinatais, principal causa de morte, sensível à redução por adequada atenção 
à gestação, ao nascimento e aos primeiros dias de vida da criança. Ainda são 
detectados óbitos considerados evento sentinela, com grande vulnerabilidade a 
ações de saúde e cuja ocorrência é inadmissível, como os secundários a doen-
ças imunopreveníveis, diarreia, pneumonia e desnutrição (Nisc, 2010).

O quadro desenhado pelo relatório remete ao compromisso de avaliar, por municí-
pio, onde e quais são as maiores dificuldades para a promoção da saúde da gestan-
te, do recém-nascido e da criança de até 5 anos de idade.

2.1.3 Acesso aos serviços de saúde: atenção básica

Considerando que a mortalidade infantil na região pode ser reduzida principal-
mente por ações de atenção básica à saúde (cuidados na gestação, no parto e nos 
primeiros dias de vida), os indicadores utilizados aqui para fazer o diagnóstico dos 
municípios são, justamente, os principais utilizados no Pacto de Atenção Básica 
2006, do governo federal20. Os dados são os que se seguem.

2.1.3.1 Atendimento geral: PSF e consultas ambulatoriais

Seguindo a metodologia 
do relatório, apresenta-se 
aqui o cruzamento entre 
duas variáveis de atenção 
básica à saúde. O Gráfico 
7 mostra, em perspectiva 
associada, o percentual 
da população coberta pelo 
Programa Saúde da Famí-
lia (PSF) e o atendimen-
to ambulatorial em 2007. 
Acredita-se que juntas es-
sas duas variáveis dão uma 
ideia do atendimento geral 
no município. Na seção se-
guinte, seguem os indica-
dores para a infância.

O que se vê no gráfico é 
que a maioria dos muni-
cípios oscila em torno da 
média, mas alguns apre-
sentam a perversa com-
binação entre pouca co-
bertura do PSF com baixa 
média de consultas médi-
cas ambulatoriais. Os mu-
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Gráfico 7. Programa Saúde da Família (PSF) e atendimento ambulatorial, 2007

nicípios mais graves são: Floresta, Santa Maria da Boa Vista, Carnaubeira da 
Penha, Senhor do Bonfim, Santa Cruz, São José do Belmonte, Serra Talhada, 
Afrânio, Cabrobó, Araripina, Salgueiro, Dormentes e Petrolina. Como se pode ver 
também na Tabela 15.

Importante notar que praticamente não existem municípios com os valores extremos em 
ambas as variáveis. Uma breve olhada no Gráfico 7 mostra uma imensa área em branco 
nos extremos do quadrante superior direito, onde estariam localizados os municípios 
com bons números nos dois indicadores. Ou seja, apesar de termos alguns municípios 
com cobertura plena do PSF, como Ipubi, Santa Cruz da Baixa Verde, Granito, Terra 
Nova e Verdejante, esses não apresentam o mesmo desempenho no atendimento am-
bulatorial, o que, obviamente, denuncia a precariedade e a incompletude da atenção 
básica à saúde.
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Brasil 46,42 0,48 1,54

Nordeste 67,89 0,73 1,38

Pernambuco 69,33 0,76 1,23

Bahia 49,03 0,66 1,26

Média dos municípios 81,60 1,00 1,50

Afrânio 72,99 0,53 1,51

Araripina 78,67 0,56 0,50

Belém de São Francisco 78,67 0,82 2,01

Betânia 80,90 1,26 4,02

Bodocó 98,47 0,95 1,25

Cabrobó 68,16 0,39 0,77

Calumbi 50,30 0,73 1,63

Carnaubeira da Penha 49,94 1,97 1,39

Cedro 102,51 1,55 1,49

Dormentes 74,06 0,96 1,34

Exu 106,29 0,79 1,60

Flores 87,90 1,49 1,87

Floresta 40,71 0,59 0,83

Granito 108,43 0,99 1,99

Ipubi 128,25 0,14 2,10

Itacuruba 87,56 1,45 1,21

Juazeiro - BA 85,15 0,73 1,11

Lagoa Grande 98,11 0,65 0,90

Mirandiba 87,32 1,00 1,10

Moreilândia 66,24 1,11 1,88

Orocó 93,31 1,03 1,02

Ouricuri 87,81 0,75 0,89

Parnamirim 94,04 1,09 1,96

Petrolina 67,39 0,02 0,53

Salgueiro 76,24 0,89 1,41

Santa Cruz 61,93 1,04 1,40

Santa Cruz da B. Verde 120,82 1,86 2,45

Santa Filomena 66,92 0,73 1,62

Santa Mª da Boa Vista 54,39 0,65 0,65

São José do Belmonte 62,93 1,70 1,31

Senhor do Bonfim - BA 42,90 0,94 1,37

Serra Talhada 63,93 1,32 0,87

Serrita 83,44 1,13 2,75

Terra Nova 102,38 1,34 1,65

Trindade 94,77 1,14 2,00

Triunfo 92,99 1,24 1,69

Verdejante 101,49 0,82 1,57 
 
* Alguns municípios apresentam valores superiores a 100% porque o cálculo é feito com base nas estimativas e, portanto, pode haver inconsistência no 
percentual. Os dados desta tabela foram transcritos literalmente, ou seja, exatamente como se apresentam no Datasus.

Município

Programa Saúde da Família 2007 Atendimento ambulatorial 2007

% população coberta 
pelo PSF

Média mensal de visitas 
domiciliares por família

Média de consultas médicas em especialida-
des básicas (anual por habitante)

Tabela 15. Atenção básica à saúde, aspectos gerais: % população no PSF, média de visitas domiciliares e média de consultas médicas, 2007
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Gráfico 8. Programa Saúde da Família: cobertura da população e média mensal de vistas 2007

A cobertura da população pelo PSF, contudo, não é garantia per se de boa saúde 
preventiva. O sucesso em grande parte vai depender da frequência das visitas das 
equipes de saúde aos domicílios, assim como da formação/capacitação dos envol-
vidos. Nesse sentido, é importante verificar, juntamente com a cobertura, a média 
mensal de visitas realizadas pelas equipes de saúde. A Tabela 15 traz, em caráter 
complementar, também esse dado. 

Grosso modo, o que se vê quando é feita uma análise entre cobertura e frequência 
de visitas é que essas são medidas praticamente independentes. Não existe corre-
lação significativa entre as duas medidas, ou seja, municípios podem ter boa cober-
tura e péssima média de visitas, e vice-versa. O Gráfico 8 mostra como as situações 
podem ser enganosas em termos de eficiência do Programa Saúde da Família. Ipubi, 
por exemplo, tem excelente cobertura do PSF, mas tem a pior média de visitas 
depois de Petrolina. No outro extremo, Carnaubeira da Penha apresenta cobertura 
muito ruim, mas tem o melhor desempenho em número de visitas. 

Há, por fim, um grupo de municípios que, em termos comparativos, apresentam re-
almente problemas com o PSF. São os municípios de Petrolina, Cabrobó, Araripina, 
Santa Filomena, Santa Maria da Boa Vista, Senhor do Bonfim-BA, Calumbi e Floresta. 
Esses municípios mostram que além da pouca cobertura têm também a menos efetiva. 
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2.1.3.2 Saúde materno-infantil

A Tabela 16 traz os números para a assistência à gestante e a taxa de internações 
por infecções e doenças diarreicas.

Considerando as causas mais relevantes de mortalidade infantil apresentadas pelo 
Relatório do Nisc, evitáveis com a devida atenção à gestação e ao parto, como vi-
mos, os indicadores da Tabela 16 avaliam tanto a atenção à gestação quanto o aten-
dimento aos recém-nascidos e crianças com menos de 5 anos. O primeiro indicador 
se refere ao número de consultas pré-natais realizadas por nascidos vivos. Segundo 
o Ministério da Saúde, a mulher deve realizar, no mínimo, seis consultas de acompa-
nhamento pré-natal, sendo, preferencialmente, uma no primeiro trimestre, duas no 
segundo e três no terceiro trimestre da gestação (BRASIL, 2008). Esse indicador é 
tão importante que compõe um dos três indicadores que formam o Índice de Desen-
volvimento da Infância (IDI), já referido e analisado no capítulo inicial.

Os dados mostram que a média dos municípios, em torno de sete ou mais consultas 
pré-natais, está muito abaixo da média nacional. Como se vê, a média do Brasil é de 
52%, enquanto dos municípios da amostra é de 22,6%, que não chega nem à metade. 
Em termos de assistência à gestação, o Nordeste já é deficitário, e os municípios 
da amostra são ainda piores. Nesse sentido, não é de estranhar que a mortalidade 
infantil evitável nesses municípios seja tão alta.  

No tocante às causas de mortes evitáveis relacionadas a infecções respiratórias e 
diarreia, vemos aqui também uma taxa maior nos municípios do Semiárido do que no 
âmbito nacional. A média dos municípios é de 27,0% de internações para doenças 
respiratórias e de 24% para doenças diarreicas agudas. Ambas maiores que a média 
nacional e da região. O destaque fica por conta das doenças diarréicas agudas, que 
a amostra apresenta com 24%, mais que o dobro da média nacional.  
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Brasil 86,7 52,8 25,4 11,9

Nordeste 81,0 35,2 25,1 17,4

Pernambuco 84,7 39,2 24,7 13,4

Bahia 75,8 31,1 24,7 17,6

Média dos municípios 86,0 22,6 27,0 24,0

Afrânio 87,2 33,3 16,9 21,6

Araripina 80,1 29,8 14,3 22,1

Belém de São Francisco 83,6 23,3 17,7 30,5

Betânia 94,5 12,7 25,9 27,6

Bodocó 89,0 14,7 23,0 7,5

Cabrobó 72,4 14,8 40,2 28,4

Calumbi 94,1 7,2 49,7 27,6

Carnaubeira da Penha 69,2 9,1 24,4 15,5

Cedro 96,0 32,0 18,2 16,5

Dormentes 83,4 20,4 6,2 6,7

Exu 90,2 17,5 15,6 6,9

Flores 90,8 13,0 39,4 38,4

Floresta 92,1 9,5 23,9 39,1

Granito 86,9 8,4 13,9 15,2

Ipubi 72,9 11,2 29,4 11,3

Itacuruba 96,0 20,2 14,6 14,6

Juazeiro - BA 95,3 11,3 24,9 42,8

Lagoa Grande 85,5 13,3 21,9 8,2

Mirandiba 72,0 26,1 28,9 33,2

Moreilândia 93,0 28,7 17,2 41,7

Orocó 88,1 20,0 17,4 18,9

Ouricuri 79,1 22,6 37,2 30,6

Parnamirim 80,4 19,4 29,9 15,9

Petrolina 86,5 27,7 23,6 18,8

Salgueiro 87,9 28,7 45,6 45,1

Santa Cruz 87,2 46,4 9,9 19,1

Santa Cruz da B. Verde 91,8 3,4 41,8 24,5

Santa Filomena 93,4 38,3 2,4 1,2

Santa Mª da Boa Vista 75,2 25,0 7,2 3,8

São José do Belmonte 91,0 51,8 17,6 26,2

Senhor do Bonfim - BA 86,9 59,9 57,2 34,2

Serra Talhada 94,2 12,0 75,9 54,1

Serrita 82,6 14,6 29,8 42,0

Terra Nova 84,3 29,3 39,8 35,4

Trindade 77,8 14,5 20,1 18,0

Triunfo 90,8 25,6 24,8 19,0 
Verdejante 82,5 41,9 52,3 24,8

 
Fonte: Datasus/Siab, 2007.

Município com 4 ou mais  
consultas pré-natais

com 7 ou mais  
consultas pré-natais

% nascidos vivos Taxa de internações

por infecções respirató-
rias agudas (IRA)

por doenças diarreicas 
agudas (DDA)

Tabela 16. Percentual dos nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas pré-natais, percentual de nascidos vivos com 7 ou mais 
consultas pré-natais, 2007
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Não resta dúvida de que a mortalidade infantil vem caindo significativamente no Bra-
sil. Muitos estudos evidenciam essa melhora. Por outro lado, não há dúvida também 
de que a atenção básica à saúde melhorou no país a partir de 2006, com o Pacto 
Nacional pela Atenção Básica. Contudo, no contexto dos municípios do Programa o 
caminho ainda é longo. Nesses municípios muitas crianças ainda estão morrendo por 
causa do escasso acesso aos serviços de saúde. E a garantia de direitos de acesso à 
saúde é o caminho para melhorar a mortalidade infantil, em especial aquelas mortes 
potencialmente evitáveis. Sabendo disso, importante é considerar onde (e como) se 
pode identificar e melhorar o serviço. 

2.2 Nutrição e segurança alimentar

O estado nutricional das crianças dos municípios estudados mostra uma situação 
que sugere uma variação grande entre eles. Mesmo consideradas as limitações de 
dados para a análise nutricional da região, o quadro é o que se segue. 

2.2.1 Baixo peso ao nascer

Segundo o Relatório da saúde e do estado nutricional do Semiárido do Nisc/UPE 
de 2010, 

A prevalência de Baixo Peso ao Nascer (BPN) reflete as desigualdades existen-
tes quando se comparam regiões com diferentes níveis de desenvolvimento so-
cioeconômico. A prevalência mundial do BPN, em 2000, foi de 15,5%, oscilando 
entre 7,0%, nos países desenvolvidos (Europa, América do Norte) e 18,6%, nos 
subdesenvolvidos da África e Ásia (Unicef, 2004). Em 2006, a proporção de BPN 
no Brasil foi de 8,2%, no Nordeste de 7,6 e em Pernambuco de 7,7% (BRASIL, 
2008b). 

O Gráfico 9 mostra a proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer no 
período de 2005 a 2007. É importante notar que o Brasil se afasta dos números 
críticos dos países subdesenvolvidos, mas seus números são compatíveis com os 
países desenvolvidos com seis anos de diferença. Ou seja, se comparados os nú-
meros de 2006 do Brasil com os de 2000 da prevalência mundial, vemos que há um 
gap na comparação entre os países desenvolvidos (2000) e o Brasil (2006).

A proporção de baixo peso ao nascer na amostra dos municípios, que é o que inte-
ressa mais de perto, é a que se segue.

Em linhas gerais a média dos municípios não está distante das médias nacional e 
regional. Há, entretanto, municípios que inspiram cuidados especiais com a propor-
ção de baixo peso ao nascer, é o que mostra o gráfico. Importante notar que 16 mu-
nicípios estão acima da média, são eles: Granito, Santa Cruz, Trindade, Petrolina, 
Ipubi, Araripina, Moreilândia, Flores, Betânia, Serra Talhada, Verdejante, Floresta, 
Mirandiba, Triunfo, Salgueiro e Ouricuri. Esses formam o conjunto que merece es-
pecial atenção em termos de saúde materna, visto que o baixo peso ao nascer se 
dá por conta das condições de saúde e nutricionais da mãe.
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Gráfico 9. Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer (2005/2007)

21 Por razões metodológicas próprias, o 
Relatório do Nisc traz o cálculo apenas 
para três municípios. Para maiores 
informações, consulte o Relatório.

2.2.2 Estado Nutricional < 5 anos

A Tabela 17, reproduzida do relatório do Nisc (2010) 

[...] apresenta o estado nutricional das crianças menores de 5 anos de idade, de 
acordo com os indicadores peso/idade, altura/idade e índice de massa corporal 
(IMC)/idade, tomando como referência intervalos expressos em Escore Z (EZ), 
a partir das novas curvas da OMS segundo o software ANTHRO. Segundo o 
indicador peso/idade, o percentual de baixo peso em todo o Estado foi de 3,2% 
(< -2 escores Z), enquanto que no total de três municípios (Belém de São 
Francisco, Bodocó e Triunfo)21  foi de 4,3%. Ao comparar as duas faixas etárias 
observa-se que entre os menores de 1 ano a prevalência de baixo peso foi de 
3,1%, e entre as crianças de 1 a 4 anos de 4,5%. 

[...] De acordo com o indicador altura/idade, que reflete uma desnutrição pre-
gressa, observa-se uma prevalência bem maior nos três municípios quando 
comparada ao Estado (14,8% x 8,7%). Dentre as faixas etárias o déficit de 
estatura é mais severo nas crianças de 1 a 4 anos de idade  (16,9%) quando 
comparado aos menores  de 1 ano de idade (3,1%).
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Por fim, 

[...] com relação ao indicador IMC/idade, o percentual de crianças com excesso 
de peso foi semelhante entre os menores de cinco anos para o Estado e para 
os 3 municípios, com cerca de 9,0% de frequência. As crianças de 1 a 4 anos 
apresentaram mais excesso de peso (9,6%) que a menores de 1 ano de idade 
(6,3%) (Nisc, 2010).

Tabela 17. Estado nutricional das crianças menores de 5 anos, segundo faixas etárias - Pernambuco e municípios selecionados*, 2006

Peso/Idade    

 Baixo peso  3,2 4,3 3,1 4,5

 Adequado  96,8 95,7 96,9 95,5

Estatura/Idade    

 Déficit estatural  8,7 14,8 3,1 16,9

 Adequado  91,3 85,2 96,9 83,1

IMC/Idade    

 Baixo peso  1,8 1,9 6,3 1,1

 Adequado  89,3 89,0 87,5 89,3

 Excesso de peso  8,9 9,1 6,3 9,6
 
*Belém de São Francisco, Bodocó e Triunfo.  Fonte: Nisc/2010.

Variáveis
Municípios*PE

< 5 anos

(n=1609)
< 5 anos

n=209 (%)
< 1 ano
n=32(%)

1 a 4 anos
n=177 (%)

Considerando que o estudo do Nisc apresenta números para três municípios, a se-
ção seguinte traz uma tentativa de atualizar os dados em dois sentidos: (1) traz os 
dados para toda a amostra do Programa Criança com os Todos os Direitos e (2) traz 
os dados para 2009, com números obtidos no  Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional (Sisvan) do Ministério da Saúde22. 

2.2.3 Baixo peso ao nascer x estado nutricional < 10 anos

A análise dos dados, como era de esperar, confirma o estudo do Nisc/UPE. Nela se 
pode ver que Pernambuco tem 4,4% de crianças com menos de 10 anos com baixo 
peso para a idade, número que se assemelha muito aos 3,2% em crianças com menos 
de 5 anos, apontados pelo estudo do Nisc para os três municípios focados.

Contudo, se analisados os números com atenção, se pode ver que o estado nu-
tricional das crianças com menos de 10 anos entre os 37 municípios da amostra 
apresenta diferenças importantes com relação à média. Regra geral, os números 
dos municípios selecionados são piores em todos os indicadores. O estado nutri-
cional dessa faixa etária, portanto, aprofunda os resultados anteriores. A conclu-
são é relativamente simples: uma intervenção em termos de segurança alimentar 
para mães e crianças é fundamental para mudar o quadro.

22 O Sisvan só produz estatísticas para a 
faixa etária < 10 anos. Outro ponto é que os 
dados são relativos aos usuários do Sistema 
de Atenção Básica à Saúde. A metodologia 
está baseada no “método antropométrico, 
que permite a classificação de indivíduos e 
grupos segundo o seu estado nutricional. Os 
profissionais de saúde das Unidades Básicas 
de Saúde, das Equipes de Saúde da Família 
e os Agentes Comunitários de Saúde são 
responsáveis por coletar e registrar os dados 
em mapas ou fichas de acompanhamento” 
(Sisvan, 2010). A digitação da informação 
ocorre no município e o processamento é 
realizado pelo Datasus, que disponibiliza 
as informações consolidadas por meio do 
TabNet. A CGPAN utiliza essa mesma 
ferramenta para análise e elaboração de 
relatórios sobre o Sisvan.  A classificação 
nutricional ocorre conforme os índices 
antropométricos indicados para cada fase da 
vida, utilizando as referências adotadas pelo 
Ministério da Saúde e Organização Mundial 
de Saúde. Os instrumentos utilizados 
são: - Caderneta de Saúde da criança, 
da gestante, do adolescente e do idoso; 
- Mapas de acompanhamento do Sisvan; 
- Tabelas e gráficos específicos para cada 
fase da vida que auxiliam na classificação do 
estado nutricional.
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Brasil - 6,2 15,9 22,1 4,3 458,6

Nordeste - 6,6 17,1 23,7 4,5 472,5

Pernambuco - 11,1 25,9 37,1 4,4 833,1

Bahia - 8,2 22,9 31,1 5,1 596,3

Média dos municípios 6,7 9,9 33,1 43,0 5,3 812,5

Afrânio 5,7 5,0 6,0 11,0 3,1 357,0

Araripina 8,6 22,0 90,0 112,0 6,0 1881,0

Belém de São Francisco 3,8 3,0 24,0 27,0 4,2 647,0

Betânia 8,2 4,0 4,0 8,0 1,8 453,0

Bodocó 5,8 7,0 41,0 48,0 4,9 971,0

Cabrobó 5,7 3,0 14,0 17,0 1,6 1089,0

Calumbi 5,2 5,0 36,0 41,0 5,6 734,0

Carnaubeira da Penha 5,9 3,0 8,0 11,0 3,7 296,0

Cedro 6,6 2,0 17,0 19,0 6,5 292,0

Dormentes 5,4 3,0 7,0 10,0 2,6 391,0

Exu 5,7 22,0 49,0 71,0 5,0 1415,0

Flores 8,2 11,0 35,0 46,0 4,9 932,0

Floresta 7,5 3,0 1,0 4,0 1,3 304,0

Granito 9,3 5,0 20,0 25,0 3,7 671,0

Ipubi 8,9 4,0 46,0 50,0 6,2 813,0

Itacuruba 2,1 0 1,0 1,0 1,4 72,0

Juazeiro - BA - 24,0 85,0 109,0 4,0 2745,0

Lagoa Grande 5,4 6,0 24,0 30,0 5,1 585,0

Mirandiba 7,4 4,0 20,0 24,0 5,8 412,0

Moreilândia 8,5 44,0 91,0 135,0 18,4 733,0

Orocó 5,9 2,0 8,0 10,0 4,0 247,0

Ouricuri 6,7 41,0 135,0 176,0 9,3 1900,0

Parnamirim 4,2 1,0 5,0 6,0 0,7 858,0

Petrolina 8,9 30,0 101,0 131,0 5,7 2292,0

Salgueiro 6,7 8,0 49,0 57,0 2,7 2082,0

Santa Cruz 9,2 13,0 40,0 53,0 8,6 616,0

Santa Cruz da Baixa Verde 5,4 3,0 11,0 14,0 3,6 394,0

Santa Filomena 4,3 0 9,0 9,0 1,5 608,0

Santa M. da Boa Vista 6,2 14,0 32,0 46,0 6,4 722,0

São José do Belmonte 5,5 0 3,0 3,0 15,0 20,0

Senhor do Bonfim - BA - 30,0 69,0 99,0 6,9 1445,0

Serra Talhada 8,0 13,0 26,0 39,0 4,5 863,0

Serrita 4,1 8,0 29,0 37,0 7,2 513,0

Terra Nova 4,9 3,0 14,0 17,0 5,3 320,0

Trindade 8,9 3,0 14,0 17,0 6,6 257,0

Triunfo 7,0 14,0 31,0 45,0 6,3 716,0

Verdejante 7,6 4,0 28,0 32,0 7,7 415,0

Total - 409,0 1.337,9 1747,0 - 154.121,0
 
Fonte: Sisvan/Ministério da Saúde. *Relatório do Nisc (Núcleo de Saúde Coletiva da UPE) 2010. 

Município
Baixo peso ao 

nascer*

Peso muito 
baixo para a 

idade (b)

Peso baixo 
para a idade 

(c)

Total peso 
baixo  
(b+C)

% com peso 
baixo para a 

idade

Crianças 
avaliadas

Tabela 18. Baixo peso ao nascer, (2005/2007), peso para a idade, < 10 anos (2009)
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Gráfico 10. Baixo peso ao nascer, (2005/2007), peso para a idade, < 10 anos (2009) 

Essa intervenção em termos de segurança alimentar, contudo, deve ser cotejada pelos 
diferentes padrões de déficit nutricional apresentados pelos municípios. O Gráfico 10 
mostra uma correlação não muito grande entre o percentual de baixo peso ao nascer 
e a desnutrição em crianças com menos de 10 anos. Essa distribuição nos ensina que 
os municípios críticos são aqueles que combinam alto percentual de crianças com baixo 
peso ao nascer e também alto percentual de crianças menores de 10 anos com baixo 
peso. Moreilândia, por exemplo, inspira cuidados especiais, visto que se situa na posição 
mais crítica. Santa Cruz, Trindade, Verdejante, Ouricuri, Cedro, Araripina e Ipubi tam-
bém apresentam essa perversa combinação de desnutrição que vai desde o nascimento 
e persiste até os 10 anos de idade.

Quanto à política de segurança alimentar, se vê claramente que Granito, Betânia, Serra 
Talhada, Floresta e Salgueiro precisam de mais atenção às mães e aos recém-nascidos. 
Isso implica um esforço específico na gestação e nos primeiros meses de vida, no senti-
do de reverter esse quadro de déficit nutricional apresentado.  

Em termos nutricionais, particular atenção merecem as comunidades quilombolas. O 
Sicab aponta que, apesar de a agricultura ser a atividade principal de boa parte das co-
munidades, 129 locais abrigam pessoas que passam fome, em 27, a fome atinge todas 
as pessoas da comunidade e, em 55, a grande maioria. O problema é atribuído à insufici-
ência da produção local para garantir a alimentação da população. Em 188 comunidades 
(81,94%), o grupo mais atingido é de crianças23.   

Embora não se tenha dados desagregados para todos os municípios cobertos pelo Pro-
grama, a Chamada Nutricional de Crianças Quilombolas24 , que permite generalizações 
para o Brasil como um todo, visto que teve cuidadoso processo amostral, deixa claro que 
a atenção ao problema nutricional entre essas comunidades exige tratamento especial. 

24 Em agosto de 2006, durante a II Etapa 
da Campanha Nacional de Vacinação, o 
Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, em parceria com a 
Secretaria Especial de Promoção das 
Políticas de Igualdade Racial (Seppir), o 
Unicef e o Ministério da Saúde, realizou 
o inquérito denominado “Chamada 
Nutricional de Crianças Quilombolas 
Menores de Cinco Anos de Idade”. O 
referido inquérito estudou uma amostra 
probabilística de 2.941 crianças menores 
de 5 anos que compareceram aos 
postos de vacinação, localizados em 60 
comunidades quilombolas de 22 unidades 
da Federação. Ressalta-se ser esta uma 
investigação inédita, haja vista nunca ter 
sido realizada nenhuma pesquisa nacional 
que contemplasse a caracterização 
sociodemográfica das famílias e o estado 
nutricional de crianças menores de 
cinco5 anos pertencentes a comunidades 
remanescentes de quilombos. (...) O 
procedimento amostral precisou se limitar 
ao fato do universo de menores de cinco5 
anos em populações quilombolas no país 
ser desconhecido. Dessa forma, a amostra 
da Chamada Nutricional das Crianças 
Quilombolas tem representatividade 
nacional. Tal representatividade 
restringe-se às prevalências, não sendo 
recomendadas expansões ou estimativas 
de totais nacionais.

23 Fonte PNUD, 2005.
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Gráfico 11. Déficit nutricional em crianças quilombolas, 2006 (%)

Fontes: Pesquisa de Orçamentos Familiares, Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde e Chamada Nutricional das 
Crianças Quilombolas 2006

Regra geral, os resultados entre as comunidades quilombolas, como se vê, são muito 
piores que no restante da população.

Os resultados demonstram que as comunidades quilombolas encontram-se em situ-
ação precária de vida, com péssimas condições de moradia e acesso a serviços de 
água e esgoto. É muito baixo, também, o acesso à educação, evidenciado na pouca 
escolaridade dos pais. Do ponto de vista da nutrição dos menores de 5 anos, fica es-
tabelecido que se constituem em grupo com altos riscos de desnutrição, igualando-se 
às crianças do Nordeste urbano de uma década atrás (1996). Em termos de acesso 
às políticas públicas de promoção social, 52% se declaram participantes do Bolsa 
Família. Recomenda-se, portanto, ações de aceleração de cobertura dirigidas a essas 
comunidades (Chamada Nutricional das Crianças Quilombolas, 2006).

A situação de atraso em termos nutricionais é, portanto, de nada menos que 10 anos. E 
isso se comparada ao Nordeste urbano. Os resultados do diagnóstico nutricional reali-
zada pelo CNMP junto a 779 crianças de 0 a 5 anos, das cidades de Petrolina, Salgueiro 
(urbano e Comunidade Quilombola de Conceição das Crioulas) e Cabrobó (povo Truká), 
mostra isso claramente.

Segundo o indicador peso/idade (desnutrição atual), foi encontrado nas localidades 
pesquisadas um percentual de 1,9% de desnutrição (abaixo de -2 desvios padrão) para 
o total da amostra, valor este inferior ao padrão de referência da OMS (2,3%). Na com-
paração entre as áreas, observa-se que em Conceição das Crioulas a prevalência de 
desnutridos foi a maior (3,2%), seguida de Petrolina (2,7) e Cabrobó (2,4%). 

De acordo com o indicador estatura/idade (desnutrição crônica, antiga) a prevalência 
de baixa estatura foi de 8,1% no total da amostra. Em algumas localidades esta preva-
lência foi bem mais elevada, ressaltando-se o percentual de 17,2% em Conceição das 
Crioulas e de 11,7% em Ouricuri.

Entre as comunidades quilombolas, a desnutrição é 76,1% maior que na população brasi-
leira e 44,6% maior que a população rural. A incidência de meninos e meninas com déficit 
de peso para a idade nessas comunidades é de 8,1% − maior também do que entre as 
crianças do Semiárido brasileiro (6,6%).
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Com relação ao indicador IMC/idade, o percentual de crianças com desnutrição foi de 
1%, portanto, inferior à previsão de ocorrência na população de referência. Por outro lado, 
a ocorrência de peso elevado foi de 6,2% no total da amostra, com valores acima de 5% 
em Ouricuri (10%), Petrolina urbana (10,9%), Cabrobó (8,8%) e Conceição das Crioulas 
(7,5%).

Observando o estado nutricional por faixa etária, destaca-se em relação ao indicador 
peso/idade o déficit nutricional dos menores de 2 anos em Petrolina de 3,4%, o único 
acima dos valores de referência da OMS. Entre as crianças de 2 a 5 anos, os percentu-
ais elevados aconteceram em Cabrobó (2,8%) e Conceição das Crioulas (2,9%). Essas 
mesmas localidades também apresentaram os maiores déficits entre as crianças de 
cinco anos (60 a 67 meses), respectivamente 2,9% e 4,7%.

O déficit estatural (estatura/idade) foi constatado de forma generalizada em todas as 
localidades e faixas etárias. Conceição das Crioulas, Ouricuri e Petrolina apresentaram 
os maiores percentuais médios e por faixa etária.

Dentre as 779 crianças menores de 5 anos que fizeram o exame, 23,6% se encontra-
vam anêmicas segundo o critério adotado (< 11g/dL). Entre os menores de 2 anos, 
este percentual foi de 45,7%. Nessa mesma faixa etária, todas as localidades pes-
quisadas apresentaram valores acima de 40%, à exceção de Petrolina (39,1%), o que 
caracteriza, segundo os padrões da OMS, uma situação endêmica grave.

Embora haja programa público de suplementação de sulfato ferroso a partir do sexto 
mês de vida, há cinco anos o programa não tem monitoramento e não é bem aceito 
pelas famílias porque causa diarreias nas crianças.

Como sugestão, seria mais interessante desenvolver suplementação de alimentos ricos 
em ferro que pudessem ser ministrados a essas famílias junto com medidas de sanea-
mento básico (o maior índice de anemia é encontrado em áreas rurais sem saneamento 
básico).

Com relação ao inquérito alimentar, a dieta das famílias em geral é monótona, com 
pouca variedade de alimentos, pouco consumo de verduras, e poucos temperos. O 
diagnóstico mostrou que ainda é reduzido o número de crianças que tem aleitamento 
materno exclusivo até os 6 meses, assim, em Cabrobó, 30% da amostra apresenta a in-
trodução de alimentos sólidos antes dos 6 meses de vida. O mesmo ocorre com 34,8% 
das crianças em Petrolina (Mãe Coruja), 50% das crianças em Petrolina (escolas) e 
42,8% das crianças em Ouricuri a partir dos 3 meses de vida.

Nesse sentido, recomendam-se, em todos os municípios (e em especial onde existem 
comunidades remanescentes de quilombos) ações específicas no sentido de aumentar 
a oferta de serviços públicos. Recomenda-se também especial atenção à cobertura do 
Bolsa Família que, como se sabe, melhora significativamente a segurança alimentar 
das famílias. Por outro lado, programas específicos de segurança alimentar devem ser 
pensados para essas comunidades, além de uma maior educação e preparação das 
gestantes para o cuidado com a amamentação e alimentação das crianças pequenas.

2.3 Educação: o direito a aprender

De acordo com a Convenção sobre os Direitos da Criança, das Nações Unidas, todas 
as crianças têm direito a desenvolver todo seu potencial em todas as circunstâncias, 
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em qualquer momento, em qualquer parte do mundo. Não se deve fragmentar a noção 
de infância, mas sim agir com base em um enfoque de direitos humanos, e reconhecer 
que as crianças são sujeitos de direitos desde o nascimento.

A educação não deve estar afastada desse horizonte e tal entendimento constitui um 
dos grandes desafios desse setor – o que também se aplica ao Semiárido nordestino. 
Em termos de acesso à educação, tal região tem registrado avanços significativos, 
como o aumento do número de crianças atendidas na Educação Infantil e Ensino Funda-
mental e a queda nas taxas de abandono escolar e distorção idade-série. Mas garantir 
a realização do direito à educação a todas as meninas e todos os meninos que vivem no 
Semiárido continua sendo uma meta a cumprir. 

Isso porque, para a garantia do direito, não basta apenas gerar as vagas necessárias e 
assegurar matrícula a todas as crianças. Uma vez na escola, elas têm direito de perma-
necer estudando, de se desenvolver, de aprender e concluir toda a educação básica na 
idade certa (Unicef, 2009). 

Mesmo não se tratando de dados relativos à primeira infância, é importante destacar 
que, apesar da universalização do Ensino Fundamental ser uma realidade próxima, 600 
mil crianças de 7 a 14 anos ainda estão fora da escola. Já o Ensino Médio sofre de 
déficit de vagas, principalmente nas áreas rurais. Assim, dos 10,5 milhões de jovens 
entre 15 e 17 anos, apenas 50,4% frequentam o Ensino Médio regular, 44% ainda estão 
no Ensino Fundamental. Dos 24,3 milhões de jovens entre 18 e 24 anos, apenas 13,9% 
estão no Ensino Superior; 12,7% ainda cursam o Ensino Médio e 3,7% frequentam o 
Ensino Fundamental (Ipea, 2009). 

O acesso à educação escolar entre jovens das áreas urbana e rural ainda apresenta 
evidente desigualdade. O nível de escolaridade dos jovens do campo é 30% inferior ao 
daqueles que habitam a zona urbana (Ipea, 2009). Em 2006, enquanto 50,3% dos jo-
vens entre 15 e 17 anos das áreas urbanas frequentavam o Ensino Médio, na área rural 
apenas 26,0% o faziam (Ipea, 2008). Analisando a situação por região verifica-se que 
essas diferenças se acentuam. Nas regiões Norte e Nordeste, as taxas de frequência 
líquida (36,4% e 39,6%, respectivamente, permaneceram bem abaixo das do Sudeste e 
Sul (61,8% e 56,5%, respectivamente) (Ipea, 2009).

Na Educação Infantil, a realidade é ainda mais grave. Para as crianças de 0 a 5 anos, 
permanece um grande déficit de vagas e, tal como nos demais níveis de ensino, a 
qualidade da educação segue sendo um enorme desafio. O binômio acesso/qualidade 
é, portanto, um dos maiores desafios da Educação Infantil no Brasil, como se poderá 
verificar nas seções que se seguem. Nunca é demais lembrar que a questão ganha 
contornos mais dramáticos no Semiárido e entre os municípios da amostra, que sofrem 
com a carência de recursos, à medida que os custos da Educação Infantil tendem a ser 
muito mais altos do que os do Ensino Fundamental e Médio. 

Por outro lado, destinam-se menos recursos para essa etapa da Educação Básica. O 
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) tem um valor/aluno/ano 
para Educação Infantil-creche menor que o valor equivalente para Ensino Fundamental 
e anos iniciais, apesar de todos os especialistas indicarem que nessa etapa o custo é 
maior25. De maneira geral, são poucos recursos para manutenção e desenvolvimento da 
Educação Infantil, e menos ainda para investimento em construção ou reforma de pré-
dios, onde o principal projeto do Ministério da Educação para essa área é o ProInfância, 
que contempla poucos municípios. 

25 Em PE, no ano de 2010, o valor anual 
por aluno da creche-tempo parcial foi de 
R$ 1.131,88, já para a pré-escola tempo 
parcial e para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental foi de R$ 1.414,85.
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2.3.1 Déficit de vagas na Educação Infantil 

A Tabela 19 mostra que no Brasil, 64% das crianças de 0 a 5 anos não têm acesso a 
creches ou pré-escolas (ou estão fora delas). Assim, para oferecer acesso universal26, 
o Brasil teria que gerar 12 milhões de novas vagas, aproximadamente. É importante 
notar que embora não haja uma diferença regional muito significativa, entre os muni-
cípios da amostra o déficit é 3 pontos percentuais maior que o déficit nacional. Isso 
confirma que a situação do Semiárido é, como o esperado, ainda mais crítica. 

Municípios como Bodocó, Ipubi, Juazeiro, Lagoa Grande, Mirandiba, São José do 
Belmonte, Serra Talhada e Ouricuri apresentam uma situação problemática. Nesses 
municípios, o déficit de vagas é superior a 70%. Ouricuri tem o maior déficit educa-
cional de toda a amostra: 80% das crianças não têm a oportunidade de frequentar 
creches e pré-escolas.

Em números absolutos, garantir acesso universal às crianças de 0 a 5 anos entre os 37 
municípios incluídos no Programa Criança com Todos os Seus Direitos implica a cria-
ção de quase 120 mil novas vagas. Obviamente, isso se converte num esforço gigan-
tesco, visto que esses municípios em geral apresentam economias pouco vigorosas e, 
ao mesmo tempo, limitações institucionais que devem ser contornadas.

É importante notar, contudo, que esse número agregado de vagas referentes à po-
pulação de 0 a 5 anos mascara uma realidade ainda mais perversa, à medida que 
se analisa o déficit de vagas entre creche e pré-escola separadamente, seguindo o 
critério etário, pelo qual as crianças com direito à creche estão na faixa de 0 a 3 anos, 
enquanto  as crianças de 4 e 5 anos têm o direito à pré-escola. Olhando os dados 
desagregados de acordo com tal distinção, percebe-se que a situação é muito mais 
grave para as crianças de até 3 anos. Os resultados aqui são similares aos da análise 
da situação da infância realizada pelo Unicef em 2009, que aponta que apenas 17% 
da população têm acesso à creche, enquanto cerca de 70% da população entre 4 e 5 
anos está matriculada na pré-escola. (Unicef, 2009). 

Sem perder de vista a Observação Geral n° 7 do Comitê sobre os Direitos da Criança, 
quando afirma que a Convenção sobre os Direitos da Criança “reconhece o direito 
da criança à educação, e a educação primária deve se tornar obrigatória e disponível 
livremente para todos (art. 28)”, e sem descuidar do fato de que o direito à educação 
na primeira infância começa no nascimento, está colocado o desafio urgente da gera-
ção de vagas. É importante considerar que a abertura de novas vagas nas creches e 
na Educação Pré-escolar depende, além da transferência de recursos do Fundeb, de 
mais e novos recursos e do Regime de Colaboração entre municípios, Estado e União. 
Nesse sentido, mobilizar os prefeitos nesse caminho é fundamental para garantir que 
o déficit de vagas seja superado o quanto antes. Também se torna fundamental ga-
rantir a inclusão das demandas específicas da Educação Infantil nos Planos Municipais 
de Educação.

Ao mesmo tempo, é primordial perceber que o acesso universal é uma meta que orien-
ta os passos rumo à plena realização do direito, não representando jamais um fim em 
si mesmo. Tal entendimento pressupõe discutir a qualidade da educação – tema de 
que trata a próxima seção.

26 Acesso universal significa que seria 
necessária uma vaga para cada criança. 
Como há uma discussão em termos da 
não obrigatoriedade de matrícula na 
Educação Infantil, na seção seguinte 
trabalha-se também com as metas do 
Plano Nacional de Educação – PNE, que 
estabelece que 50% das crianças de 0 a 
3 anos e 80% das crianças de 4 e 5 anos 
estejam matriculadas em creches e pré-
escolas, respectivamente, até 2011.
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Brasil 6.762.631 19.021.508 35,6 64,4 12.258.877

Nordeste 2.098.467 6.128.715 34,2 65,8 4.030.248

Pernambuco 317.037 922.489 34,4 65,6 605.452

Bahia 504.771 1.663.025 30,4 69,6 1.158.254

Média dos municípios 58.132 177.405 32,8 67,2 119.273

Afrânio 790 2.227 35,5 64,5 1.437

Araripina 3.760 10.885 34,5 65,5 7.125

Belém de S. Francisco 1.282 2.750 46,6 53,4 1.468

Betânia 721 1.459 49,4 50,6 738

Bodocó 1.323 4.840 27,3 72,7 3.517

Cabrobó 1.528 3.794 40,3 59,7 2.266

Calumbi 292 936 31,2 68,8 644

Carnaubeira da Penha 707 1.928 36,7 63,3 1.221

Cedro 471 1.402 33,6 66,4 931

Dormentes 655 2.040 32,1 67,9 1.385

Exu 1.245 4.049 30,7 69,3 2.804

Flores 991 2.438 40,6 59,4 1.447

Floresta 1.653 3.668 45,1 54,9 2.015

Granito 516 889 58,0 42,0 373

Ipubi 1.061 3.950 26,9 73,1 2.889

Itacuruba 471 560 84,1 15,9 89

Juazeiro - BA 7.022 29.629 23,7 76,3 22.607

Lagoa Grande 914 3.182 28,7 71,3 2.268

Mirandiba 538 1.874 28,7 71,3 1.336

Moreilândia 670 1.223 54,8 45,2 553

Orocó 681 1.920 35,5 64,5 1.239

Ouricuri 1.733 9.044 19,2 80,8 7.311

Parnamirim 916 2.424 37,8 62,2 1.508

Petrolina 11.666 32.485 35,9 64,1 20.819

Salgueiro 2.547 6.209 41,0 59,0 3.662

Santa Cruz 608 1.976 30,8 69,2 1.368

Santa Cruz da B. Verde 498 1.348 36,9 63,1 850

Santa Filomena 688 1.911 36,0 64,0 1.223

Santa Mª da Boa Vista 1.680 5.890 28,5 71,5 4.210

São José do Belmonte 883 4.141 21,3 78,7 3.258

Senhor do Bonfim - BA 3.823 7.915 48,3 51,7 4.092

Serra Talhada 2.113 8.373 25,2 74,8 6.260

Serrita 793 2.465 32,2 67,8 1.672

Terra Nova 555 1.086 51,1 48,9 531

Trindade 1.250 3.556 35,2 64,8 2.306

Triunfo 600 1.630 36,8 63,2 1.030 
Verdejante 488 1.309 37,3 62,7 821
 
Fonte: Censo Escolar 2009 (Ministério da Educação/Inep) e Datasus (projeções intercensitárias (1981 a 2009), segundo faixa etária, sexo e situação de domicílio).

Município
Matrículas 

creche e pré-escola
População  
0 a 5 anos

% da pop 
matriculada

Déficit %
para demanda de 100%

Déficit de vagas

Déficit nominal 

Tabela 19. Matrícula inicial na creche e pré-escola, ensino regular, população de 0 a 5 anos e déficit percentual e nominal de vagas, 2009

2.3.2 Acesso muito restrito à creche

O direito à creche está fundamentado no argumento central de que se trata de um direito da 
criança, que por si só já se justifica. Sob esse aspecto, é importante perceber que a vivência 
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do direito tem valor em si mesma e deve emanar da condição humana das crianças, não 
se resumindo de modo algum a um meio para atingir quaisquer outros fins. O reconheci-
mento de que a criança é sujeito de direito desde o nascimento implica reconhecer que 
tem direito de desenvolver seu pleno potencial – - o que inclui aspectos afetivos, sociais 
e cognitivos –- a partir da primeira infância. Adotar uma visão de direitos significa superar 
argumentos que restringem a educação na primeira infância a uma relação de custo-
-benefício, que advogue o investimento nessa etapa da vida para ganhos econômicos, ou 
de outra natureza, em um futuro. O desfrute dos direitos da criança pequena se localiza 
no tempo presente. 

Um segundo argumento é social. Ele se baseia 

[..] nas condições limitantes das famílias trabalhadoras, monoparentais, nucleares, 
das de renda familiar insuficiente para prover os meios adequados para o cuidado 
e educação de seus filhos pequenos, assim como da impossibilidade de a maioria 
dos pais adquirirem os conhecimentos sobre o processo de desenvolvimento da 
criança que a pedagogia oferece (PNE, 2000).

Fica claro, portanto, que o grande déficit de vagas nas creches é um obstáculo central no 
cumprimento do direito de crianças de 0 a 3 anos, especialmente das de menor renda, as 
quais apresentam maior demanda por creche. Recordamos que a disponibilidade da edu-
cação é a primeira das quatro dimensões do direito à educação, descritas pelo Comitê 
de Direitos Econômicos Sociais e Culturais (Desc) em sua Observação Geral número 13.

Feitas essas observações, percebe-se que os números relativos às crianças de 0 a 3 
anos, como já referido, revelam uma realidade muito aquém de um horizonte previsto 
nas metas e planos embasados por um paradigma de direitos humanos. Ao considerar-
mos o acesso universal, ou seja, para 100% da população nessa faixa etária, o déficit de 
vagas no Brasil chega a 84,7%. Isso quer dizer que apenas 15,3% dessas crianças estão 
matriculadas em creches. Se considerada a meta de 50% sugerida pelo Plano Nacional 
de Educação (PNE)27, o déficit cai para 37%. Mas como se vê, em ambos os casos, o 
problema existe e está longe de ser resolvido. 

Tal como no cálculo geral, aqui também temos uma situação que mostra que a gravidade 
do problema é ainda maior no Semiárido e, consequentemente, nos municípios da amos-
tra – onde, mesmo considerando a meta de 50% da população atendida, conforme o PNE 
prevê para 2011, o déficit é ainda imenso, chegando a 39%. São 4,1 pontos percentuais 
que separam os municípios da amostra (11,2%) do déficit nacional (15,3%). Tendo em 
vista que apenas 11,2% das crianças do Semiárido têm acesso ao serviço, teriam que ser 
criadas 41.577 vagas até 2011 para atender a 50% da população de 0 a 3 anos dos muni-
cípios do Programa. Tomando como referência o número de vagas para a universalização 
do acesso à creche, a distância cresce para nada menos que 95.148 vagas que precisam 
ser criadas para que todas as crianças de 0 a 3 anos estejam devidamente matriculadas.

Municípios como Afrânio e São José do Belmonte não chegam a matricular nem 2% das 
suas crianças nas creches. Araripina, Calumbi, Cedro, Ipubi, Itacuruba, Lagoa Grande, 
Mirandiba, Orocó, Ouricuri, Parnamirim, Salgueiro, Santa Cruz, Santa Cruz da Baixa Ver-
de, Santa Filomena, Santa Mª da Boa Vista, São José do Belmonte, Senhor do Bonfim e 
Serra Talhada apresentam déficit superior a 40%. Esses são, sem dúvida, municípios crí-
ticos, sobretudo se vistos em termos de universalização, pois superam os 90% de déficit. 
Isso quer dizer, em outras palavras, que esse municípios têm menos de 10% da população 
de 0 a 3 anos matriculada nas creches. 

27 Ainda que o Plano Nacional de 
Educação (PNE) determine que, em 
2011, 50% das crianças de até 3 
anos e 80% das de 4 e 5 anos devem 
frequentar creches e pré-escolas, 
apenas 17,1% das crianças de até 3 
anos e 70,1% do grupo entre 4 e 5 
anos estão matriculadas neste nível 
de ensino. Vale reforçar que tais 
patamares devem funcionar antes 
como metas, do que como finalidades 
em si mesmas.
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Brasil 1.896.363 12.419.241 15,3 34,7 4.313.258 84,7 10.522.878

Nordeste 441.161 4.054.289 10,9 39,1 1.585.984 89,1 3.613.128

Pernambuco 58.862 610.470 9,6 40,4 246.373 90,4 551.608

Bahia 95.425 1.103.449 8,6 41,4 456.300 91,4 1.008.024

Municípios da amostra 11.995 107.143 11,2 38,8 41.577 88,8 95.148

Afrânio 24 1.476 1,6 48,4 714 98,4 1.452

Araripina 234 7.253 3,2 46,8 3.393 96,8 7.019

Belém de S. Francisco 507 1.842 27,5 22,5 414 72,5 1.335

Betânia 196 964 20,3 29,7 286 79,7 768

Bodocó 529 3617 14,6 35,4 1.280 85,4 3.088

Cabrobó 307 2.529 12,1 37,9 958 87,9 2.222

Calumbi - 626 0,0 50,0 313 100,0 626

Carnaubeira da Penha 295 1.306 22,6 27,4 358 77,4 1.011

Cedro 32 944 3,4 46,6 440 96,6 912

Dormentes 153 1.364 11,2 38,8 529 88,8 1.211

Exu 493 2.701 18,3 31,7 858 81,7 2.208

Flores 317 1.612 19,7 30,3 489 80,3 1.295

Floresta 742 2.451 30,3 19,7 484 69,7 1.709

Granito 165 597 27,6 22,4 134 72,4 432

Ipubi 255 2.636 9,7 40,3 1.063 90,3 2.381

Itacuruba 175 372 47,0 3,0 11 53,0 197

Juazeiro - BA 1.441 9.912 14,5 35,5 3.515 85,5 8.471

Lagoa Grande 37 2.130 1,7 48,3 1.028 98,3 2.093

Mirandiba 81 1.255 6,5 43,5 547 93,5 1.174

Moreilândia 247 813 30,4 19,6 160 69,6 566

Orocó 101 1.287 7,8 42,2 543 92,2 1.186

Ouricuri 334 6.019 5,5 44,5 2.676 94,5 5.685

Parnamirim 118 1.618 7,3 42,7 691 92,7 1.500

Petrolina 2.823 21.503 13,1 36,9 7.929 86,9 18.680

Salgueiro 403 4.113 9,8 40,2 1.654 90,2 3.710

Santa Cruz 30 1.320 2,3 47,7 630 97,7 1.290

Santa Cruz da B. Verde 62 892 7,0 43,0 384 93,0 830

Santa Filomena 68 1.281 5,3 44,7 573 94,7 1.213

Santa Mª da Boa Vista 295 3.947 7,5 42,5 1.679 92,5 3.652

São José do Belmonte 5 2.740 0,2 49,8 1.365 99,8 2.735

Senhor do Bonfim - BA 414 5.233 7,9 42,1 2.203 92,1 4.819

Serra Talhada 215 5.548 3,9 46,1 2.559 96,1 5.333

Serrita 230 1.656 13,9 36,1 598 86,1 1.426

Terra Nova 84 715 11,7 38,3 274 88,3 631

Trindade 253 948 26,7 23,3 221 73,3 695

Triunfo 137 1.077 12,7 37,3 402 87,3 940 
Verdejante 193 874 22,1 27,9 244 77,9 681

 
Fonte: Censo Escolar 2009 (Ministério da Educação/Inep) e Datasus (projeções intercensitárias (1981 a 2009), segundo faixa etária, sexo e situação de 
domicílio).

Município
Matrículas 

creche
População    
0 a 3 anos

% pop 0 a 3 
matriculada

Déficit % Déficit %

Déficit de vagas 0 a 3 
anos para  

demanda de 50%

Déficit de vagas 0 a 3 
anos para  

demanda de 100%

Déficit nominal Déficit nominal 

Tabela 20. Matrícula inicial na creche, ensino regular, população de 0 a 3 anos e déficit percentual e nominal de vagas, 2009

Os dados que seguem trazem o quadro da pré-escola. Esses dados confirmam o 
desafio de universalizar a Educação Infantil. 
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2.3.3 Acesso ainda incompleto à pré-escola

A análise da situação das matrículas na pré-escola mostra uma realidade bastante próxima 
à das creches. Mas aqui, de saída, já se apresenta um dado curioso. A oferta é maior na 
região Nordeste e entre os municípios do Programa do que a oferta em nível nacional28. Nos 
municípios atendidos pelo Programa, a oferta representa 77,7% da população, ou seja, 4 
pontos percentuais a mais do que a oferta nacional. Se comparada com o Nordeste como 
um todo, a oferta nacional é 6,2 pontos percentuais menor.

A média de atendimento de crianças de 4 e 5 anos nos municípios do Semiárido era de 
47,3%, diante de 42,8% da média nacional (Inep, 2007). Se comparada com os 79,7% do 
Nordeste e com os 73,7% do atendimento nacional em 2009, se observa aí um crescimento 
nada desprezível no atendimento. Não se descarta a possibilidade de que essa ampla dife-
rença possa estar um pouco majorada pelas diferentes metodologias de cálculo, contudo, 
esse crescimento tem uma explicação bastante plausível. É que, de acordo com a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (1996), a responsabilidade principal pela oferta do serviço 
de Educação Infantil é do poder municipal. Nos Estados do Semiárido, o investimento nessa 
fase da Educação Básica é recente e recebeu forte impulso do Fundeb que, a partir de 2006, 
ampliou o financiamento para creches e, em 2007, estendeu os repasses também para cre-
ches mantidas por entidades sem fins lucrativos conveniadas com o poder público (Unicef, 
2009). Nesse sentido, tudo leva a crer que a política de inclusão proposta pelo Fundeb teve 
bons resultados em termos de inclusão para a pré-escola. Como se vê na Tabela 21, seis dos 
municípios já universalizaram o acesso.

Esse sucesso do Fundeb, contudo, não resolve o problema completamente. A Tabela 21 
mostra que o desafio ainda é grande. Para se universalizar o acesso à pré-escola, ainda 
precisam ser criadas mais de um milhão e setecentas mil vagas em todo o Brasil. Já para os 
municípios da amostra, o desafio gravita em torno da necessidade de criar mais de 13 mil 
novas vagas para as crianças de 4 e 5 anos.

Alguns municípios da amostra exigem 
atenção especial. Ouricuri e Bodocó, 
por exemplo, não chegam a oferecer 
nem metade das vagas necessárias.    

De um modo geral, é preciso investir 
na construção de novos estabeleci-
mentos, na formação de professores 
e professoras e na formulação de di-
retrizes pedagógicas adequadas para 
essas faixas etárias, de forma que se 
possa absorver toda a demanda que 
será gerada pelo cumprimento das 
diretrizes do Plano Nacional de Edu-
cação e oferecer uma educação de 
qualidade a todas as crianças.

28 Esse dado, embora destoando dos 
demais, apenas confirma o resultado 
anterior do Unicef que, em 2009, com 
dados da PNAD de 2007, mostrou 
que “na primeira etapa de ingresso 
das crianças na Educação Básica, os 
estados do Semiárido até que estão em 
ligeira vantagem em relação aos índices 
nacionais” (Unicef, 2009).
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Brasil 4.866.268  6.602.267  73,7 26,3 1.735.999  6,3 415.546 

Nordeste 1.657.306  2.074.426  79,9 20,1 417.120  0,1 2.235 

Pernambuco 258.175  312.019  82,7 17,3 53.844  -2,7  -8.560

Bahia 409.346  559.576  73,2 26,8 150.230  6,8 38.315 

Municípios da amostra 46.137  59.406,00  77,7 22,3 13.269  2,3 1.388 

Afrânio 766  751 102,0 -2,0 -15  -22,0  -165

Araripina 3.526  3.632 97,1 2,9 106  -17,1  -620

Belém de S. Francisco 775  908 85,4 14,6 133  -5,4  -49

Betânia 525  495 106,1 -6,1 -30  -26,1  -129

Bodocó 794  1.608 49,4 50,6 814  30,6 492 

Cabrobó 1.221  1.265 96,5 3,5 44  -16,5  -209

Calumbi 292  310 94,2 5,8 18  -14,2  -44

Carnaubeira da Penha 412  622 66,2 33,8 210  13,8 86 

Cedro 439  458 95,9 4,1 19  -15,9  -73

Dormentes 502  676 74,3 25,7 174  5,7 39 

Exu 752  1.348 55,8 44,2 596  24,2 326 

Flores 674  826 81,6 18,4 152  -1,6  -13

Floresta 911  1.217 74,9 25,1 306  5,1 63 

Granito 351  292 120,2 -20,2 -59  -40,2  -117

Ipubi 806  1.314 61,3 38,7 508  18,7 245 

Itacuruba 296  188 157,4 -57,4 -108  -77,4  -146

Juazeiro - BA 5.581  9.912 56,3 43,7 4.331  23,7 2.349 

Lagoa Grande 877  1.052 83,4 16,6 175  -3,4  -35

Mirandiba 457  619 73,8 26,2 162  6,2 38 

Moreilândia 423  410 103,2 -3,2 -13  -23,2  -95

Orocó 580  633 91,6 8,4 53  -11,6  -74

Ouricuri 1.399  3.025 46,2 53,8 1.626  33,8 1.021 

Parnamirim 798  806 99,0 1,0 8  -19,0  -153

Petrolina 8.843  10.982 80,5 19,5 2.139  -0,5  -57

Salgueiro 2.144  2.096 102,3 -2,3 -48  -22,3  -467

Santa Cruz 578  656 88,1 11,9 78  -8,1  -53

Santa Cruz da B. Verde 436  456 95,6 4,4 20  -15,6  -71

Santa Filomena 620  630 98,4 1,6 10  -18,4  -116

Santa Mª da Boa Vista 1.385  1.943 71,3 28,7 558  8,7 169 

São José do Belmonte 878  1.401 62,7 37,3 523  17,3 243 

Senhor do Bonfim - BA 3.409 2.682 127,1 -27,1 -727  -47,1  -1.263

Serra Talhada 1.898  2.825 67,2 32,8 927  12,8 362 

Serrita 563  809 69,6 30,4 246  10,4 84 

Terra Nova 471  371 127,0 -27,0 -100  -47,0  -174

Trindade 997  1.200 83,1 16,9 203  -3,1  -37

Triunfo 463  553 83,7 16,3 90  -3,7  -21 
Verdejante 295  435 67,8 32,2 140  12,2 53 

 
Obs.: Alguns valores percentuais ultrapassam os 100%. Isso pode ser explicado por dois motivos. Notificação inadequada de vagas para a pré-escola, quando na 
verdade podem ser de creches. Ou diferenças relativas ao método de cálculo da estimativa da população que, para alguns casos, pode ser majorada. É bom lembrar 
que foram utilizadas aqui estimativas intercensitárias de população para 2009, e não de dados censitários ou por amostra de domicílios.

Município
Matrículas 
pré-escola

População   
4 e 5 anos

% pop. 4 e 5 
matriculada

Déficit % Déficit %

Déficit de vagas para 
crianças de 4 e 5 anos 
para demanda de 100%

Déficit de vagas para 
crianças de 4 a 5 anos 
para demanda de 80%

Déficit nominal Déficit nominal 

Tabela 21. Matrícula inicial na pré-escola, ensino regular, população de 4 e 5 anos e déficit percentual e nominal de vagas, 2009
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O gráfico abaixo mostra, em perspectiva comparada, a oferta para a creche, a pré-
-escola e para a Educação Infantil como um todo (0 a 5 anos). 

* Para efeito de visualização, os valores acima de 100% foram arredondados para exatos 100%.

Gráfico 12. Percentual de matriculados em creche, pré-escola e na Educação Infantil, 2009
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29 A publicação foi realizada pela 
Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação e pelo Mieib, com apoio da 
Save the Children Reino Unido

Com relação à Educação Infantil como um todo, vê-se claramente o déficit de matrí-
culas. À exceção de Itacuruba, com 84% de crianças matriculadas, todos os demais 
municípios não passam de 58% crianças de 0 a 5 anos matriculadas. 

2.3.4 Qualidade da Educação Infantil 

A qualidade na educação é um conceito histórico e socialmente construído. Aqui 
se entende a qualidade numa perspectiva democrática, todas as pessoas tenham 
acesso a uma educação gratuita, pública e de qualidade, sem discriminação, fun-
dada e voltada para a realização dos direitos humanos, embasada no reconheci-
mento e valoração das diferenças, e voltada para a formação cidadania. Uma ini-
ciativa que buscou estabelecer parâmetros de qualidade para a Educação Infantil 
foi o Indique (Indicadores de Qualidade da Educação Infantil, elaborado pelo MEC 
e parceiros), um sistema de indicadores que adotou sete critérios: 1 – planeja-
mento institucional; 2 – multiplicidade de experiências e linguagens; 3 – intera-
ções; 4 – promoção da saúde; 5 – espaços, materiais e mobiliários; 6 – formação 
e condições de trabalho das professoras e demais profissionais; 7 – cooperação e 
troca com as famílias e participação na rede de proteção social.

Em termos de dados concretos sobre a realidade em foco, uma outra iniciativa 
merece registro. Trata-se da Consulta sobre a Qualidade da Educação Infantil 
(2006)29, realizada com utilização de diferentes metodologias. No que diz respeito 
ao número de vagas, a Consulta revelou que, “na maioria das instituições públicas 
e privadas sem fins lucrativos, foram registradas filas de espera, revelando o pro-
blema do acesso”. Já no que diz respeito ao ambiente escolar, o estudo mostrou 
que “alguns prédios, incluindo instituições particulares, não contavam com con-
dições mínimas de espaço e salubridade. A ausência de brinquedos e de projeto 
pedagógico foi constatada por diversos entrevistadores”.  

Com base nos resultados obtidos, as seções a seguir procuram associar indica-
dores disponíveis nas bases de dados do MEC/Inep, procurando ilustrar a proble-
mática com números. Vale a ressalva quanto aos indicadores, que não necessaria-
mente representam os melhores e mais adequados mecanismos de análise, visto 
que são generalistas e, por vezes, indiretos.  

2.3.4.1 Formação do corpo docente na Educação Infantil

O trecho que segue, retirado na íntegra da mesma Consulta (2006), traz um dado 
altamente revelador e, ao mesmo tempo, preocupante.

Muitas crianças convivem em casa, na comunidade e nas instituições de 
educação infantil com adultos que apresentam níveis bastante baixos de 
escolaridade, encontrando na creche e na pré-escola o mesmo contexto 
pouco letrado que caracteriza seu ambiente de origem e tem poucas opor-
tunidades de desenvolver novas habilidades e ter acesso a conhecimentos 
diversificados e interessantes. Muitos estudos têm mostrado que essa é 
uma realidade que requer políticas e ações de orientação e supervisão pe-
dagógica nessas instituições, incluindo programas e cursos de formação 
continuada para equipes de educação de adultos das comunidades (grifo 
nosso).
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Pernambuco 21.979 31,0 17,7 19,5

Bahia 37.733 30,2 15,4 19,4

Municípios 2.743 31,6 3,6 7,4

Afrânio 56 3,6 - 1,8

Araripina 111 48,6 - 4,5

Belém de S. Francisco 122 31,1 - 0,8

Betânia 26 7,7 - -

Bodocó 108 7,4 6,5 -

Cabrobó 85 16,8 1,2 -

Calumbi 11 27,3 - -

Carnaubeira da Penha 74 5,4 - -

Cedro 38 13,2 - 10,5

Dormentes 23 34,8 - 4,3

Exu 55 30,9 3,6 3,6

Flores 43 11,6  

Floresta 104 74,0 14,4 22,1

Granito 21 23,8 4,8 0

Ipubi 46 13,0 - 0

Itacuruba 43 7,0 - 0

Lagoa Grande 51 64,7 - 7,8

Mirandiba 34 20,6 - 0

Moreilândia 41 80,0 - 0

Orocó 28 25,0 - 21,4

Ouricuri 103 24,3 1,9 2,9

Parnamirim 55 21,8 23,6 23,6

Petrolina 662 39,1 7,4 13,3

Salgueiro 156 32,7 0,6 12,8

Santa C. da Baixa Verde 27 55,6 - 3,7

Santa Cruz 30 13,3 - -

Santa Filomena 68 11,8 - -

Santa M. da Boa Vista 79 53,2 2,5 5,1

Serra Talhada 104 32,7 0 6,7

Serrita 36 30,6 2,8 22,2

São José do Belmonte 98 28,6 - 2,0

Terra Nova 39 17,9 - 

Trindade 80 12,5 4,1 7,5

Triunfo 48 33,3 - - 
Verdejante 38 34,2 - 10,5

 
Fonte: Censo Escolar 2008.

Município
Número de professores 

Educação Infantil Nível superior Específica creche Específica pré-escola

% de professores com formação - Educação Infantil

Tabela 22. Número de professores, professores com nível superior e com formação específica em creche e pré-escola, 2008

O resultado da Consulta impõe a necessidade de avaliar um dado importante na 
qualidade da Educação Infantil que é, sem dúvida, a formação dos professores. O 
Censo Escolar de 2008 aponta que, em Pernambuco, apenas 5,7% de todos os 
professores atuavam na Educação Infantil. Um contingente de 21.979 professores 
dedicados às crianças de 0 a 5 anos (1,5% nas creches; 4,1% na pré-escola; e 0,1% 
na Educação Infantil Unificada). Na Bahia, o quadro se repete, com apenas 5,3% dos 
professores voltados à Educação Infantil (1,2% nas creches; 4,1% na pré-escola; e 
0,1% na Educação Infantil Unificada).
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30 Aqui estão consideradas apenas 
as escolas da rede pública de ensino. 
Embora a Consulta (2006) revele que 
as carências se apresentam também 
na rede privada, como se viu na análise 
da qualificação dos professores, a 
abordagem aqui está focada na rede 
pública, que representa muitas vezes a 
única opção para crianças pobres.

Além do pequeno contingente dedicado à Educação Infantil, nota-se que a formação 
desses professores é também precária. Na Educação Infantil, apenas 31% dos profes-
sores tem formação no ensino superior (20,8% estão nas creches; 28,8%, na pré-escola; 
e 16,9%, na Educação Infantil unificada). Importante constatar que nas demais etapas 
de ensino, 79,5% dos professores de Pernambuco já têm nível superior. Em alguns mu-
nicípios a taxa de professores com nível superior aumenta significativamente, mas ainda 
assim o quadro geral é bastante negativo. Em Afrânio, Betânia, Bodocó, Carnaubeira da 
Penha e Itacuruba, eles não passam dos 10% do total na ativa.

Outro dado relevante, e também preocupante, é que as alternativas de formação tam-
pouco estão presentes. O número de professores com cursos realizados especifica-
mente para a Educação Infantil é mínimo. Ou seja, essa que seria uma alternativa de 
formação continuada, já que a maioria não tem formação superior, não se confirma. Os 
números que indicam a formação tanto para a creche, quanto para a pré-escola são 
muito inferiores aos números nacionais e dos Estados. Cursos de pós-graduação e de 
capacitação são mais a exceção do que a regra. 

Esse contexto “pouco letrado” oferecido às crianças, para usar o termo sugerido pela 
Consulta de 2006, é seguramente um empecilho à qualidade do ensino e, consequen-
temente, ao desenvolvimento pleno que deveria ser assegurado às crianças no período 
da Educação Infantil.

2.3.4.2 Comer e brincar: alimentação escolar e infraestrutura

Embora se busquem critérios mais elaborados sobre a qualidade da Educação Infantil 
e das escolas e, consequentemente, indicadores mais eficientes para medi-la, ouvindo 
as próprias crianças se pode ter uma boa ideia de qual caminho seguir para elaborar e 
melhorar tanto os indicadores, quanto a realidade concreta.

As vozes infantis trazem o brinquedo e o alimento como elementos prazerosos da 
experiência vivida nas creches e nas pré-escolas. O desejo intensamente presente 
em muitas falas por mais e melhores brinquedos e por comidas consideradas gos-
tosas revela a importância desse potencial da instituição de educação infantil em 
proporcionar a todas as crianças aquelas alegrias a que apenas uma parcela delas 
tem garantidas em sua infância em nossa sociedade. Essas expectativas tomaram 
diversas formas nas falas infantis: desde a aspiração por direitos básicos (como 
alimentação suficiente) até a vontade de poder brincar com objetos sofisticados, 
valorizados pela sociedade de consumo na qual todos nós vivemos (Consulta sobre 
Qualidade da Educação Infantil, 2006).

Assim, no que diz respeito ao ambiente escolar desejado pelas crianças, constata-se que 
a análise da infraestrutura escolar pode ser um caminho para a avaliação da qualidade da 
Educação Infantil entre os municípios da amostra, ainda que se saiba que só a análise da 
infraestrutura seja claramente embrionária e, claro, insuficiente.

Segundo o Censo Escolar (2008) em Pernambuco existem 8.595 escolas públicas30 em 
funcionamento, sendo 12,8% estaduais e 87% municipais. Desse universo, 5.444 esco-
las (63,3%) oferecem Educação Infantil (creche e/ou pré-escola), sendo que 743 escolas 
(8,6%) são apenas creches e 5.275 (61,4%), apenas pré-escolas. A grande maioria dessas 
escolas, como se vê, não oferece as condições necessárias para o bem-estar e a saúde 
das crianças. A Tabela 23 se refere às 2.046 escolas que fazem parte dos municípios da 
amostra em Pernambuco, 1.097 (ou seja, 53,6%) das quais  oferecem Educação Infantil.
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Nº de escolas Quadra esportiva Parque infantil Biblioteca
Acesso à 
internet

Tabela 23. Equipamentos disponíveis nas escolas que oferecem Educação Infantil, 2008

Municípios 1.097 5,3 1,7 7,5 3,6

Afrânio 58 8,6 3,4 6,9 3,4

Araripina 58 - - 5,2 -

Belém de S. Francisco 64 1,6 - 4,7 -

Betânia 44 - 2,3 2,3 4,5

Bodocó 13 30,8 7,7 23,1 23,1

Cabrobó 51 - - - -

Calumbi 20 - - - -

Carnaubeira da Penha 71 - - 16,9 -

Cedro 12 - - - 16,7

Dormentes 49 4,1 - 6,1 4,1

Exu 17  - 5,9 -

Flores 53 1,9 - 3,8 3,8

Floresta 27 - - 11,1 -

Granito 9 - - 22,2 -

Ipubi 27 11,1 - 7,4 7,4

Itacuruba 4 - 25,0 - 

Lagoa Grande 26 7,7 3,8 7,7 15,4

Mirandiba 5 40,0 - 40,0 

Moreilândia 13 - 7,7 7,7 7,7

Orocó 38 2,6 2,6 2,6 

Ouricuri 23 30,4 - 13,0 8,7

Parnamirim 1 - - - 100,0

Petrolina 87 9,2 8,0 16,1 2,3

Salgueiro 23 13,0 8,7 4,3 13,0

Santa C. da Baixa Verde 16 - - 6,3 -

Santa Cruz 39 5,1 - 2,6 -

Santa Filomena 47 - - - -

Santa M. da Boa Vista 56 17,9 - 8,9 1,8

Serra Talhada 55 - - 3,6 1,8

Serrita 28 7,1 3,6 17,9 3,6

São José do Belmonte 9 - - 11,1 22,2

Terra Nova 8 - - - -

Trindade 13 15,4 - 15,4 15,4

Triunfo 22 4,5 - 4,5 9,1 
Verdejante 11 18,2 9,1 9,1 18,2

 
Fonte: Censo Escolar 2008.

Em termos de infraestrutura, os dados são muito negativos. Em geral, não passam 
de 7,5% as escolas que oferecem biblioteca para seus alunos. Mesmo sendo esse o 
indicador com melhor desempenho entre os quatro aqui analisados. A situação é muito 
mais grave em termos de acesso à internet e de disponibilização de espaços amplos 
dedicados às crianças, seja para atividades esportivas, seja para o lazer. Apenas 1,7% 
das escolas tem parques infantis, e apenas 5,3% têm quadras esportivas.

Ainda falando em infraestrutura, a Tabela 24 mostra que as escolas apresentam, tam-
bém, condições precárias em termos de salubridade. Enquanto, no Estado, 16,8% das 
escolas não contam com nenhum sanitário entre suas dependências, nos municípios da 
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amostra esse número praticamente dobra. Com pequenas variações em relação aos nú-
meros do Estado, as escolas também apresentam baixíssimo contingente de edificações 
ligadas à rede de água e esgoto. A falta de coleta periódica de lixo completa o quadro de 
insalubridade. No Estado, 67,9% de escolas não recebem coleta regular. A situação mais 
grave está entre os municípios da amostra, dos quais 79,6% não contam com esse serviço.   

Por fim, com relação à alimentação escolar, também há desafios a superar. Cinco por 
cento das escolas não servem água filtrada às crianças e 7,8% não têm nenhuma cozinha 
entre suas dependências. Esse pequeno déficit de água filtrada e cozinha, embora facil-
mente solucionável em termos orçamentários, não deve sob nenhuma hipótese passar 
despercebido, visto que a saúde das crianças e a qualidade da merenda dependem dire-
tamente do oferecimento de água de qualidade e das boas condições de uso e funciona-
mento das cozinhas.

A preocupação com as condições de insalubridade das escolas é bastante conhecida, e 
antiga também. O Pacto Nacional: um Mundo para a Criança e o Adolescente do Semi-
árido já registra esse problema e chama a atenção para a necessidade de melhorar as 
condições de higiene do ambiente escolar. Assim, promover a melhoria das condições de 
habitabilidade e salubridade dos alunos das escolas públicas estaduais e municipais é uma 
tarefa urgente. Melhorar as instalações sanitárias e prediais, recuperar os sistemas de 
água e esgoto, construir cozinhas e colocar as existentes num padrão aceitável de higiene 
e construir banheiros nas dependências da escola são objetivos que devem ser persegui-
dos com determinação pelos governos municipais e estaduais.

Numa iniciativa que merece registro, o governo do Estado de Pernambuco, diante do 
quadro e da impossibilidade de ignorá-lo, lançou o Plano Estadual de Universalização do 
Saneamento da Rede Escolar Pública (2009). Esse plano pretende fazer investimentos 
diferenciados para superar o problema. Como o Plano envolve todos os 145 municípios do 
Semiárido expandido de Pernambuco, e aí estão incluídos 35 dos 37 municípios do Pro-
grama Criança com Todos os Seus Direitos, recomenda-se uma estratégia de mobilização 
das prefeituras e do monitoramento permanente das atividades e ações do Plano. O não 
cumprimento das metas pelo governo do Estado deve mobilizar todos os envolvidos em 
atividades de denúncia e advocacy (incidência) com vistas a garantir o cumprimento do 
compromisso firmado.

Por fim, resta o problema da coleta periódica do lixo. Nesse caso, os números também são 
muito problemáticos. O indicador da coleta periódica de lixo é quase 20 pontos percentu-
ais menor nos municípios da amostra do que na média do Estado. Aqui é factível imaginar 
que boa parte dessa diferença se deve às escolas em área rural e de difícil acesso. Não se 
pode aceitar, contudo, que as escolas continuem dando os já conhecidos destinos inade-
quados ao lixo escolar, tais como queimar, enterrar ou, o que é pior, simplesmente lançar 
em terrenos desocupados deixando ao ar livre os resíduos sólidos para sua decomposição 
e contaminação do ambiente. 

Nesse caso, como cabe ao município desenvolver a política de coleta e tratamento de 
resíduos sólidos, a pressão política deve ser exercida no sentido de mobilizar os prefeitos 
para que cumpram com sua responsabilidade de coletar e tratar o lixo das escolas. Aqui, 
da mesma forma que no tratamento dos resíduos sólidos em geral, se deve pensar num 
tratamento sustentável desse manejo, mas antes de tudo um tratamento que enfoque 
pedagogicamente o problema, envolvendo toda a comunidade escolar na responsabilida-
de do destino dos resíduos e do reaproveitamento de materiais. Discutir e agir em torno 
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Pernambuco 5,0 5,8 16,8 64,7 83,5 67,9

Municípios 5,2 7,8 29,1 67,5 86,0 79,6

Afrânio - 1,7 10,3 86,2 98,3 91,4

Araripina 6,9 19,0 37,9 70,7 69,0 56,9

Belém de S. Francisco 3,1 53,1 82,8 82,8 96,9 93,8

Betânia - 2,3 - 97,7 93,2 95,5

Bodocó - - 23,1 46,2 76,9 38,5

Cabrobó 2,0 - 19,6 56,9 86,3 88,2

Calumbi - - 10,0 70,0 85,0 90,0

Carnaubeira da Penha 2,8 21,1 42,3 93,0 98,6 97,2

Cedro - - 8,3 91,7 91,7 91,7

Dormentes 8,2 2,0 79,6 87,8 98,0 98,0

Exu - 5,9 52,9 82,4 100,0 100,0

Flores 5,7 1,9 13,2 88,7 96,2 90,6

Floresta - - 18,5 59,3 92,6 59,3

Granito - - 11,1 55,6 77,8 66,7

Ipubi - - - 92,6 100,0 88,9

Itacuruba - - 25,0 25,0 50,0 50,0

Lagoa Grande 7,7 3,8 7,7 38,5 92,3 73,1

Mirandiba - - - - 40,0 20,0

Moreilândia - - 30,8 53,8 100,0 69,2

Orocó - - 18,4 34,2 89,5 94,7

Ouricuri 4,3 8,7 30,4 43,5 52,2 47,8

Parnamirim - - - - - -

Petrolina 17,2 - 11,5 28,7 57,5 44,8

Salgueiro 4,3 - 8,7 52,2 60,9 56,5

Santa C. da Baixa Verde - 6,3 6,3 100,0 93,8 87,5

Santa Cruz 25,6 20,5 76,9 92,3 97,4 94,9

Santa Filomena 4,3 2,1 48,9 83,0 100,0 95,7

Santa M. da Boa Vista 5,4 1,8 44,6 32,1 87,5 89,3

Serra Talhada 7,3 5,5 23,6 85,5 90,9 85,5

Serrita 7,1 - 3,6 53,6 53,6 50,0

São José do Belmonte - - 11,1 22,2 66,7 66,7

Terra Nova - - 25,0 - 62,5 50,0

Trindade - 15,4 7,7 38,5 84,6 46,2

Triunfo - 9,1 - 86,4 95,5 81,8 
Verdejante 9,1 - 9,1 27,3 72,7 63,6

 
Fonte: Censo Escolar de 2008.

Não há água 
filtrada

Municípios
Não há 
cozinha

Não há banhei-
ro dentro do 

prédio

Não está ligada 
à rede pública de 

água

Não está ligada 
à rede pública de 

esgoto

Não conta com 
coleta periódica 

de lixo

Tabela 24. Infraestrutura e saneamento básico das escolas que oferecem Educação Infantil, 2008

da solução do problema do lixo é urgente, e na escola o tratamento dado à questão tem 
necessariamente que ser diferenciado, pedagógico. A consciência ecológica e as alterna-
tivas de consumo devem fazer parte do universo das crianças, chamando desde a infância 
a atenção para o problema da sustentabilidade e do meio ambiente saudável. Em suma, 
qualquer aula teórica de meio ambiente perderá sua eficácia pedagógica se o lixo das 
escolas continuar sendo jogado ao ar livre, sem nenhuma cerimônia, diante dos olhos dos 
alunos e dos professores.
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Município
Crianças com deficiência

% professores da educação infantil com formação/pós-graduação

Educação indígena
Educação com abordagem 

intercultural e outros
Todas as  

formações

Pernambuco 3,5 0,1 15,1 18,7

Bahia 7,7 6,9 3,2 17,8

Municípios 1,6 0 9,7 11,3

Afrânio - - 5,4 5,4

Araripina - - 36,9 36,9

Belém de S. Francisco 0,8 - 0,8 1,6

Betânia - - - -

Bodocó - - - -

Cabrobó - 1,2 - 1,2

Calumbi - - - -

Carnaubeira da Penha - - - -

Cedro - - 28,9 28,9

Dormentes - - - -

Exu - - - -

Flores 7 - - 7

Floresta 7,7 - 50 57,7

Granito - - - -

Ipubi - - - -

Itacuruba - - 4,7 4,7

Lagoa Grande - - 2,0 2

Mirandiba - - - -

Moreilândia - - 36,6 36,6

Orocó - - 25 25

Ouricuri - - 1 1

Parnamirim - - 1,8 1,8

Petrolina 4,5 - 10,3 14,8

Salgueiro 0,6 - 11,5 12,1

Santa C. da Baixa Verde - - 37 37

Santa Cruz - - - -

Santa Filomena - - - -

Santa M. da Boa Vista - - 1,3 1,3

Serra Talhada 1,0 - 3,8 4,8

Serrita - - - -

São José do Belmonte - - 13,3 13,3

Terra Nova - - 10,3 10,3

Trindade - - 2,5 2,5

Triunfo - - 22,9 22,9

Verdejante - - 2,6 2,6

Total 1,6 - 9,7 11,3
 
Fonte: Censo Escolar 2008.

Tabela 25. Número de professores da Educação Infantil com formação específica, 2008

2.3.5 Educação para indígenas e quilombolas

Aqui talvez esteja a maior demanda em termos de formação e de preparo das esco-
las para lidar com a necessidade de incluir no contexto da educação formal os temas 
importantes para a inclusão social. Populações como indígenas e quilombolas exigem 
conteúdos específicos necessários ao reconhecimento das crianças como sujeitos de 
direitos, assim como da sua identidade cultural. Note-se que a formação em cursos que 
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visam habilitar professores para tratar de temas numa perspectiva intercultural (assim 
como outros cursos de formação) não está presente em muitos municípios. É ainda mais 
grave que, em termos de educação especial e de educação indígena, isso praticamente 
não acontece.

O contingente de professores qualificados para tratar adequadamente da aborda-
gem sobre a cultura indígena é preocupante. Carnaubeira da Penha, que tem o maior 
número de crianças indígenas de 0 a 5 anos, num total de 836 crianças, não conta 
com professores com essa qualificação específica (nem com qualificações outras) 
nas escolas que oferecem Educação Infantil. À exceção de Cabrobó, nenhum outro 
município conta com professores qualificados nessa área. Inclusive em Floresta, Mi-
randiba e Orocó, que são municípios com grande contingente de população indígena.

O quadro é um pouco melhor quando se verifica a formação para abordagem intercul-
tural (e outras formações). Contudo, o número de professores qualificados é ainda 
muito baixo no geral. Entre os municípios da amostra, apenas 11,3% tem formação 
para esse tipo de abordagem. Muito abaixo dos 18,7% do Estado de Pernambuco 
que, convenhamos, por si já está muito abaixo do tolerável. Nesse sentido, é impor-
tante notar que além de escassos, os professores com esse tipo de formação não 
atuam onde exatamente se precisa deles, ou seja, nas áreas rurais, quilombolas e 
nas terras indígenas. Nesses lugares, é raríssimo que crianças de 0 a 5 anos possam 
contar efetivamente com o apoio especializado a que têm direto.

2.3.6 Financiamento da Educação

O tema do financiamento envolve questões bastante complexas. A primeira seria 
o entendimento quanto ao marco legal acerca dos 25% que os municípios devem 
investir na Educação Infantil e Fundamental. Isso significa 25% da verba dos Estados 
para a Educação Fundamental, Ensino Médio e EJA. Assim como a União apoiando 
principalmente o ensino superior. O Fundeb é formado pelas porcentagens do Estado 
e município e completado pela União. Cada município tem um valor que recebe do 
Fundeb e esse valor é decidido pelo número de alunos matriculados. É calculado daí 
o custo aluno/ano. Assim, o gestor dispõe dos 25% do Fundeb; de outros fundos 
(FNDE), do salário educação e de um conjunto de outros projetos feitos pelos muni-
cípios ou Estados, e que são solicitados à União.

Para se fazer educação pública é necessário trabalhar com o custo/ aluno/qualidade/
ano, de modo que assim um padrão mínimo de qualidade esteja em todo o país. Com 
isso, espera-se que quando um município ou Estado apresentarem um padrão abaixo do 
nacional, isso se caracterize como a negação do direito do aluno ao ensino de qualidade. 
Contudo, o fato de haver o dinheiro não garante essa qualidade, pois prioridades dos 
gastos, duplicidade nos gastos, má gestão dos gastos etc., são entraves para a conse-
cução do objetivo da qualidade. Por exemplo, há municípios que gastam um milhão de 
reais em uma festa, mas quando a Secretaria de Educação vai solicitar mais dinheiro no 
orçamento municipal, o prefeito diz que não tem. Portanto, esse debate envolve desde 
quanto dinheiro é necessário até quanto é realmente gasto. O custo da relação aluno/
ano é de R$ 1.414,86. O Fundeb disponibiliza isso por ano para toda a manutenção da 
educação e, independentemente de ser bem gasto ou mal gasto, esse valor é pouco. 
Por isso se deve pensar agora na qualidade, o que implica necessariamente mais re-
cursos, e o que torna necessário, também, rever a arrecadação e a distribuição desses 
mesmos recursos entre os entes federativos e a própria gestão municipal.
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Dos tributos arrecadados, 56% vão para a União; 25% vão para os Estados; e os mu-
nicípios ficam com 17%. Ou seja, existe uma discrepância grande no pacto federati-
vo fiscal. Como a maioria das cobranças por educação de qualidade, especialmente 
Educação Infantil, são feitas ao município, que afinal é o ente administrativo que 
está mais próximo, é preciso – e urgente – rever o regime de colaboração. 

Por exemplo, como se viu, é preciso construir escolas e contratar professores para 
fazer frente ao imenso déficit de vagas e baixa qualidade da Educação Infantil. 
Mas até 2006 o Fundeb não permitia construção de escolas, somente manuten-
ção. Atualmente é permitido, contudo, o problema persiste, pois simplesmente 
não sobra dinheiro para investimento. A partir de 2006 também se colocou como 
obrigatória presença das crianças acima de 4 anos nas escolas. E na pesquisa se 
vê que 61% estão fora. O desafio, portanto, implica rever com cuidado o regime 
de colaboração. 

A população precisa se organizar para cobrar do poder público, os secretários para 
cobrar dos prefeitos e estabelecer um diálogo para uma redistribuição dos recursos. 
Nesse sentido, é importante observar que quando existe a pretensão realmente de 
enfrentar esse problema do financiamento da educação, precisa-se pensar em aten-
dimento intersetorial. Isso implica não apenas mobilização social, mas, sobretudo, 
conhecer as leis, bem como, construir documentos que vão dar subsídios e suporte 
formal para que isto se concretize. O Plano de Educação é um exemplo. Trata-se de 
um instrumento muito importante. Em alguns municípios esses planos existem em 
lei, mas não são aplicados. Todo mundo precisa de planos de educação, que devem 
ser construídos coletivamente, com a participação dos atores envolvidos. Além, é 
claro, de serem colocados em prática. Portanto, construir planos e melhorar o ar-
cabouço institucional para o financiamento da educação é fundamental, e lutar pela 
efetiva implementação de ações já previstas.

Por outro lado, é relevante registrar que em relação ao financiamento existem mui-
tas outras linhas de financiamento que os municípios podem buscar, dependendo 
da elaboração de projetos que cumpram as exigências, dependendo de ações de 
captação permanente e dependendo também de pesquisa sobre esses projetos, 
buscando informações, participando de eventos e construindo os projetos. Esse 
padrão de atuação permanente e sistemático em termos de captação de recursos, 
contudo, não deve existir somente nas secretarias, mas também nas escolas. Por 
exemplo, o PDE depende da capacidade propositiva da escola. O que inclui um novo 
perfil e formação da gestão escolar. Além dessa exigência, há a de estar em dia com 
a prestação de contas de todas as áreas e, nesse caso, os cidadãos devem apoiar 
e exigir essa prestação de contas por parte dos gestores municipais. Por exemplo, 
o Pró-infância, Programa do governo Federal que financia a construção de creches 
nos municípios, não teve sua meta atingida porque os municípios que propuseram 
os projetos não estavam em dia com essas prestações de contas. 

Outro aspecto relevante para reflexão é o fato de a Secretaria de Educação ter res-
ponsabilidades, mas não ter autonomia dos gastos, ficando o orçamento municipal 
sob controle do prefeito e secretário de finanças. Também aqui faz parte das ações 
da sociedade civil pressionar o prefeito para que dê autonomia e poder decisório ao 
gestor da educação, pois isso é um ponto importante para que esse gestor possa 
cumprir suas metas.
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Todas essas questões referentes ao financiamento da educação devem ser encara-
das para fazer frente ao grande desafio que é incluir os que estão de fora da Educa-
ção Infantil, assim como garantir qualidade dessa educação para todos.

2.4 Proteção e cidadania

O subregistro de nascimento e a violação de direitos são problemas que afetam di-
retamente o direito à cidadania das crianças. O primeiro por ser a porta de entrada 
para o sistema de serviços públicos. Ou seja, o primeiro reconhecimento formal da 
cidadania. O segundo, por razões óbvias, é a expressão máxima da negação da pro-
teção. Embora os dados nesses campos não sejam muito promissores, a análise que 
segue mostra uma realidade bastante preocupante.

2.4.1 Subregistro de nascimento

As informações de nascimentos fornecidas pelas Estatísticas do Registro Civil31 se 
consolidaram, ao longo dos anos, como um conjunto de informações de cunho demo-
gráfico, formando, com os dados de óbitos e óbitos fetais, as chamadas estatísticas 
vitais. Embora seja esse o seu aspecto mais definido, nos últimos dez anos o registro 
civil de nascimento tem se destacado, também, por ser um fator de expressão rela-
cionado à cidadania no Brasil. Os registros públicos de nascimentos realizados nos 
Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais são os documentos que conferem 
aos brasileiros a formalização de sua existência para o Estado e a sociedade em 
geral. Evidentemente, a existência do indivíduo independe da formalização de seu 
registro de nascimento, porém o seu primeiro reconhecimento legal e social ocorre 
através desse registro. 

As informações sobre nascimentos obtidas por meio dos registros realizados nos Car-
tórios de Registro Civil de Pessoas Naturais do País e coletadas pelo IBGE através da 
pesquisa Estatísticas do Registro Civil têm ampliado sua cobertura gradativamente ao 
longo dos anos. Resulta disso que, em 2008, a estimativa de subregistro de nascimen-
to teve o seu menor percentual, 8,9%. 

Já o conhecimento da evolução dos registros de nascimentos, por meio da compa-
ração dos dados da pesquisa Estatísticas do Registro Civil com os do Sistema de 
Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), do Ministério da Saúde, é um importante 
fator de monitoramento destas informações, especialmente nas áreas consideradas 
deficitárias em termos de estatísticas vitais. Para as áreas do país consideradas com 
cobertura deficitária nos registros de nascimentos, o crescimento do total de registros 
no ano é uma condição para a redução do subregistro de nascimento.

O subregistro estimado no Brasil em 2007 era de 12,2%. Pernambuco apresentava 
exatamente 12% e para o Nordeste o número crescia para 21,9%. O cálculo do rela-
tório Situação da Infância 2009 do Unicef é, contudo, apenas um agregado. Quando 
se fragmenta o nível de análise, nota-se que esses números começam a apresentar 
problemas. Nesse sentido, não se pode tirar conclusões definitivas sobre o subregistro 
entre os municípios da amostra com base na comparação dos dados do Sinasc e do 
registro civil. 

31 Sabe-se, porém, que existem 
diferenças importantes entre os 
resultados obtidos por Unidades da 
Federação, sendo as estatísticas vitais 
ainda deficitárias nas regiões Norte e 
Nordeste do Brasil (IBGE, 2009). Em 
decorrência dessa situação, a utilização 
das informações da pesquisa Estatísticas 
do Registro Civil para o cálculo direto de 
indicadores demográficos fica restrita a 
algumas áreas do País, o que impõe aos 
estudiosos do tema o uso de correção 
dos dados e de estimativas indiretas.
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Município Nascidos vivos, no 
ano, por res. da mãe 

(a)

Nascidos vivos, no 
ano, registrados (b)

Total de registra-
dos no ano (c)

Diferença entre 
(a-b)

Num. % %Num.

Registros extem-
porâneos (c-b)

Sinasc – Registro civil = subregistroRegistro civilSinasc*

Tabela 26. Subregistro de nascimento. Crianças sem registro de nascimento

32 Essa variação também aparece no 
estudo do IBGE denominado Evolução 
dos Registros de Nascimentos por 
Unidades da Federação 2008. Nesse 
mesmo estudo as conclusões sobre a 
diminuição do subregistro ficam também 
restritas às diferenças na macro-análise.

Municípios 26.653 25.688 28.927 965 -3,5 3.239 8,9

Afrânio 370 363 394 7 1,9 31 7,9

Araripina 1.713 1.696 1.862 17 1,0 166 8,9

Belém de São Francisco 447 441 474 6 1,3 33 7,0

Betânia 208 221 237 -13 -6,3 16 6,8

Bodocó 606 628 673 -22 -3,6 45 6,7

Cabrobó 617 491 553 126 20,4 62 11,2

Calumbi 117 117 119 0 0,0 2 1,7

Carnaubeira da Penha 339 339 361 0 0,0 22 6,1

Cedro 186 216 228 -30 -16,1 12 5,3

Dormentes 335 338 353 -3 -0,9 15 4,2

Exu 616 678 760 -62 -10,1 82 10,8

Flores 323 323 339 0 0,0 16 4,7

Floresta 553 540 580 13 2,4 40 6,9

Granito 115 125 131 -10 -8,7 6 4,6

Ipubi 578 733 1.034 -155 -26,8 301 29,1

Itacuruba 105 95 102 10 9,5 7 6,9

Juazeiro-BA 3.919 3.221 3.627 698 17,8 406 11,2

Lagoa Grande 423 599 713 -176 -41,6 114 16,0

Mirandiba 301 271 296 30 10,0 25 8,4

Moreilândia 163 226 249 -63 -38,7 23 9,2

Orocó 269 279 304 -10 -3,7 25 8,2

Ouricuri 1.449 1.136 1.368 313 21,6 232 17,0

Parnamirim 401 396 410 5 1,2 14 3,4

Petrolina 5.306 4.918 5.699 388 7,3 781 13,7

Salgueiro 1.014 1.072 1.165 -58 -5,7 93 8,0

Santa Cruz 267 286 320 -19 -7,1 34 10,6

Santa Cruz da B. Verde 226 201 208 25 11,1 7 3,4

Santa Filomena 239 249 282 -10 -4,2 33 11,7

Santa Mª da Boa Vista 876 745 904 131 15,0 159 17,6

São José do Belmonte 569 546 595 23 4,0 49 8,2

Senhor do Bonfim -BA 1.262 1.217 1.274 45 3,6 57 4,5

Serra Talhada 1.271 1.246 1.381 25 2,0 135 9,8

Serrita 316 636 725 -320 -101 89 12,3

Terra Nova 168 160 167 8 4,8 7 4,2

Trindade 567 533 612 34 6,0 79 12,9

Triunfo 244 233 248 11 4,5 15 6,0 
Verdejante 175 174 180 1 0,6 6 3,3
 
Fontes: *Datasus/Sinasc 2008. ** IBGE/Cidades@ - Dados do Registro Civil 2008. 

Como se vê na Tabela 26, as diferenças entre os números de nascimentos registrados 
no cartório e os comunicados ao Sinasc variam muito, sendo, inclusive, em alguns 
municípios negativa32. Como não faz sentido imaginar que foram registradas mais 
crianças do que de fato nasceram, a única conclusão possível aqui é que os registros 
de ambos (tanto Sinasc como os do registro civil) precisam melhorar na região. Aliás, 
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Tabela 27. Violações de direitos - denúncias notificadas pelos conselhos tutelares ao Sipia, 2010

Amaraji 2 0,2 - - 1 50,0 - - - - 1 50,0

Belém de Maria 13 1,3 - - 7 53,8 - - - - 6 46,2

Belo Jardim 12 1,2 - - 6 50,0 - - - - 6 50,0

Bom Jardim 6 0,6 - - 2 33,3 - - - - 4 66,7

Cabo S. Agostinho 34 3,3 3 8,8 10 29,4 2 5,9 1 2,9 18 52,9

Capoeiras 8 0,8 1 12,5 6 75,0 - - - - 1 12,5

Carpina 16 1,6 1 6,3 11 68,8 - - - - 4 25,0

Caruaru 20 1,9 - - 9 45,0 2 10,0 - - 9 45,0

Cedro 11 1,1 - - 11 100 - - - - - -

Chã de Alegria 26 2,5 2 7,7 15 57,7 - - - - 9 34,6

Exu 1 0,1   1 100,0 - - - -  

Garanhuns 417 40,6 25 6,0 263 63,1 29 7,0 25 6,0 75 18,0

J. dos Guararapes 19 1,9 2 10,5 4 21,1 8 42,1 1 5,3 4 21,1

Jataúba 6 0,6 1 16,7 2 33,3 1 16,7 - - 2 33,3

João Alfredo 4 0,4 - - 3 75,0 - - - - 1 25,0

Lagoa do Carro 10 1,0 - - 2 20,0 - - 2 20,0 6 60,0

Lagoa do Itaenga 10 1,0 - - 7 70,0 1 10,0 - - 2 20,0

Moreilândia 56 5,5 - - 43 76,8 - - - - 13 23,2

Paudalho 19 1,9 - - 9 47,4 2 10,5 - - 8 42,1

Salgueiro 54 5,3 3 5,6 27 50,0 1 1,9 - - 23 42,6

Santa C. B. Verde 15 1,5 1 6,7 6 40,0 - - - - 8 53,3

Santa C. Capibaribe 113 11,0 12 10,6 69 61,1 10 8,8 2 1,8 20 17,7

Serra Talhada 29 2,8 2 6,9 16 55,2 1 3,4 - - 10 34,5

Sertânia 86 8,4 1 1,2 73 84,9 1 1,2 - - 11 12,8

Tracunhaém 12 1,2 - - 10 83,3 - - - - 2 16,7

Triunfo 27 2,6 2 7,4 17 63,0 1 3,7 - - 7 25,9

Total 1026 100 56 4,1 630 58,0 59 4,7 31 1,4 250 31,9
 
Fonte: Conanda/Sipia - 1/1/2009 até 20/10/2010. Não foram registradas violações contra direitos indígenas.

Município Violações
Direito à vida e 

à saúde
Convivência familiar 

e comunitária
Educação, cultura, 

esporte e lazer

Profissionalização 
e proteção no 

trabalho

Liberdade, 
respeito, 
dignidade

corroborando o que já foi citado há pouco pelo IBGE. Entretanto, em alguns municípios 
os números fazem sentido, o que sugere que “provavelmente” o subregistro ali está 
realmente alto: Cabrobó, Juazeiro, Ouricuri, Mirandiba e Santa Maria da Boa Vista 
ultrapassam os 10%.

Por outro lado, outro indicador ajuda a pensar o problema do subregistro de nasci-
mento. Trata-se dos registros extemporâneos. As diferenças entre os registros dos 
nascidos no ano e o total de registrados nesse mesmo ano mostram que boa parte 
das crianças ainda tem sua cidadania protelada pelos pais. Seja qual for o motivo, para 
os municípios da amostra, 8,9% das crianças não são registradas no ano em que nas-
cem. Os municípios de Cabrobó, Dormentes, Ipubi, Juazeiro, Lagoa-Grande, Ouricuri, 
Petrolina, Santa Cruz, Santa Filomena, Santa Maria da Boa Vista, Trindade e Serrita 
apresentam taxas da registro extemporâneo maior que 10%. Faz todo o sentido apos-
tar que aí nesses municípios também o subregistro é grande.

2.4.2 Violação de direitos

Moreilândia, Salgueiro, Serra Talhada e Triunfo aparecem como municípios onde a 
violação de direitos é bastante recorrente. A maioria das denúncias se refere à viola-
ção do direito à convivência familiar e comunitária.
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33 O Sipia é um sistema nacional de 
registro e tratamento de informações 
sobre a garantia e defesa dos direitos 
fundamentais preconizados no Estatuto 
da Criança e do Adolescente. O Sipia tem 
uma saída de dados agregados em nível 
municipal, estadual e nacional e se constitui 
em uma base real em todos os Estados 
para formulação de políticas públicas 
no setor. É um sistema que está sendo 
formulado por etapas. É composto por 
módulos que abordam aspectos específicos 
na área da criança e do adolescente. 
Cada módulo tem seu projeto lógico e seu 
projeto físico com fontes geradoras de 
dados, instrumentos de execução, formas 
de gerenciamento próprias etc. Para mais 
informações: http://portal.mj.gov.br/
sedh/ct/spdca/sipia.htm.

Moreilândia e Salgueiro são municípios que preocupam pelo grande número de denún-
cias. Seguidos por Triunfo e Cedro, esses municípios inspiram cuidados em termos de 
violações de direitos. Como não se tem dados para todas as localidades, as conclusões 
aqui são limitadas.

Por outro lado, talvez a maior conclusão a que se possa chegar com base nos dados 
do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (Sipia)33  é que o sistema 
precisa melhorar, e esse é um passo importante para a garantia de direitos nesses 
municípios. A falta de dados mais detalhados, específicos por tipo de violação (bem 
notificada) tem sido um dos principais problemas para o enfrentamento da violência e 
o desenho de ações mais eficazes. 

Mesmo com as limitações dos dados do Sipia, se pode ver que os municípios de Ce-
dro, Moreilândia, Salgueiro, Serra Talhada e Triunfo, onde aparecem mais notificações, 
apresentam alguns dados não desprezíveis. Embora não inspirem confiabilidade, só 
o fato de as denúncias estarem aparecendo nessas localidades pode indicar alguns 
aspectos relevantes: (1) que os conselhos tutelares estejam funcionando melhor ali. 
Mesmo que seja só para encaminhar as denúncias. (2) Outra possibilidade é que a 
sociedade de um modo geral esteja mais atenta e mobilizada para as questões de vio-
lação de direitos de crianças e adolescentes, realizando denúncias com maior frequên-
cia; e por fim (3) pode ser que justamente estes conselhos tutelares disponham das 
condições técnicas adequadas para a utilização do Sipia. Obviamente, é bom reforçar, 
que seja qual for o motivo, isso não quer dizer que esses municípios estejam em me-
lhor situação que os demais em termos de combate à violação de direitos. Até porque 
faltam dados que permitam comparar todas as localidades da amostra.

Melhorar o Sipia é, portanto, um passo importante para qualificar o atendimento aos 
casos de violação de direitos das crianças no contexto desses municípios. Nesse senti-
do, é fundamental registrar que alguns conselhos tutelares carecem de computadores 
e impressoras para o uso do Sipia. Em pesquisa realizada pelo Conselho Estadual 
de Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco (2009), dos 149 conselhos 
tutelares pesquisados 11% não tinham computador e outros 4% tinham computador, 
mas não tinham impressora. A mesma pesquisa revela que apenas 6,7% dos conselhos 
tutelares possuem internet, ou seja, só estes estariam aptos a usarem o Sipia.  Por 
outro lado, ainda que existam, é possível que os computadores não sejam modernos 
o suficiente para trabalhar com o Sistema. Apesar da importância do Sipia, a mesma 
pesquisa revela que ele só está instalado em 46% dos conselhos tutelares e mesmo 
assim, dos 69 conselhos com Sipia, 82,6% usam o sistema, e outros 17,4% não utilizam 
de modo algum. A pesquisa ainda esclarece que “há uma dificuldade na classificação 
dos casos de violação para a sua entrada no sistema, pois para mais de 54% a dificul-
dade é considerada intermediária ou alta, prejudicando inclusive o uso das informações 
por parte de outros órgãos ou entidades que trabalham na defesa dos direitos da crian-
ça e do adolescente”. 

Nesse sentido, pela falta de outras fontes, faz-se constar os dados, mas sabe-se que 
não se pode centrar a análise nos dados do Sipia, uma vez que os conselhos tutelares 
se utilizam de outros instrumentos próprios para realizar a notificação dos seus casos.
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35 O Cendhec realizou ampla pesquisa 
baseada em metodologia que consistiu 
em contato com os atores sociais e 
entrevistas em profundidade. Foram 
realizadas entrevistas e contatos: (i) 
nos conselhos de direitos e setoriais 
(totalizando 38 conselheiros das cidades 
polos); (ii) representantes do poder 
público (totalizando 48 entrevistas); (iii) 
sociedade civil organizada (totalizando 
16 ONGs); e, por fim, (iv) o setor de 
defesa e responsabilização (no qual 
foram entrevistados 18 representantes 
dos órgãos da defesa). Regra geral, o 
resultado foi bastante preocupante: “Em 
todos os atores do sistema, observa-
se um desconhecimento quanto ao 
desenvolvimento infantil integral. E 
como recomendação, em suma, tem-se 
o estabelecimento de uma comunicação 
e formação da rede. Além disso, o 
relatório apresentado também sinalizou 
as potencialidades dos municípios, dentre 
elas, destaca-se: a diversidade cultural da 
região, a existência e predisposição dos 
conselhos em participar, apoio da mídia 
local e a busca por parte das ONGs de 
novos métodos de trabalho” (CENDHEC, 
2010).

2.4.3 Institucionalização34 do sistema de proteção de direitos 

Diante da falta de dados que mensurem diretamente a violação de direitos, um ca-
minho para avaliar a situação das crianças nesses municípios em termos de proteção 
é estimar até que ponto as localidades estão institucionalmente equipadas para dar 
conta da política de atendimento à criança e ao adolescente prevista pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA). 

Os dados mostram claramente o equívoco do desenho institucional de muitos muni-
cípios no que se refere ao sistema de garantia de direitos. A Tabela 28 traz números 
bastante esclarecedores. 

O primeiro e mais relevante tem relação com o desenho institucional que vincula ad-
ministrativamente o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA) e os 
conselhos tutelares ao órgão municipal gestor da assistência social. Essa opção é equi-
vocada, porque parte da ideia de que o órgão gestor da assistência social do município 
está mais preparado para o trato integral dos problemas sociais, sobretudo depois do 
início da implementação do Sistema Único de Assistência Social. No caso dos CDCAs, 
nada menos que 32 dos 37 municípios fazem essa opção. Já nos casos dos conselhos 
tutelares, 25 dos 37.

Contudo, a compreensão deve ser diferente, pois se deve levar em conta o olhar inte-
gral, multi e intersetorial a que inspira a causa da criança e não reforçar a ideia de que 
questões referentes a crianças e adolescentes são próprias da assistência social. Esse 
argumento está fundamentado na própria política de atendimento cujas linhas de ação 
estão no artigo 87 do ECA, incisos de I a VII, que nos remete à questão do atendimento 
integral. Além disso, historicamente no Brasil o movimento de defesa de direitos de 
crianças e de adolescentes defende que as gestões (municipal, estadual e nacional) 
vinculem os conselhos de direitos ao Gabinete do Executivo. Assim, é desejável que, 
nos municípios, os conselhos de direito estejam preferivelmente vinculados ao gabi-
nete do prefeito, por conta do princípio da prioridade absoluta (artigo 4º do Estatuto) 
e por conta do artigo 87, que entende que a política de atendimento inclui todas as 
medidas garantidoras de direitos de crianças e de adolescentes (assistência social, 
educação, saúde, direitos humanos, moradia, saneamento básico etc.).

Outro dado relevante refere-se à frequência com a qual se reúne o CDCA. Como se 
vê na Tabela 28, em três municípios o CDCA sequer se reuniu pelo menos uma vez 
no último ano. O que denota uma desmobilização forte nesses municípios. É claro que 
a simples realização de reunião não é efetivamente uma garantia da mobilização em 
torno da política de promoção de direitos da infância. O diagnóstico sobre o sistema 
de proteção realizado pelo Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social 
(Cendhec)35, no que se refere aos conselhos de direitos (Petrolina, Salgueiro Urbano, 
Ouricuri e Cabrobó), identificou que eles têm frequência de reuniões mensais ordiná-
rias e, às vezes, realizam reuniões extraordinárias. Isso revela uma boa dinâmica de 
funcionamento, mas mesmo tendo um bom número de reuniões, a falta, por exemplo, 
de planejamento faz com que esses conselhos ainda não cumpram com seu papel 
primordial que é a formulação e deliberação da política de atendimento. Portanto, é 
importante registrar que a reunião não é efetivamente um indicador relevante. Ela por 
si não diz muito sobre a mobilização e a política de atendimento do município. Contudo, 
a ausência de pelo menos uma reunião anual deve ser vista como um fato preocupante 
e deve ser considerado. 

34 O termo institucionalização aqui 
significa o grau de desenvolvimento 
institucional da administração pública 
local, assim como o grau de formalização 
das políticas de atenção e de garantia dos 
direitos das crianças.
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Por fim, a Tabela 28 traz o dado referente à criação do Fundo de Defesa da Criança e 
do Adolescente previsto em Lei Federal. A Tabela mostra que 6 dos 37 municípios se-
quer criaram o referido Fundo. E como essa criação é prevista quase no momento da 
criação do próprio conselho de direitos, o fato de seis municípios ainda não contarem 
com ele é algo realmente grave. Mais uma vez é importante refletir que apenas a insti-
tuição do Fundo não é garantia da eficiência da política de atendimento. O diagnóstico 
sobre o sistema de proteção realizado pelo Cendhec, no que se refere aos conselhos 
de direitos (Petrolina, Salgueiro Urbano, Ouricuri e Cabrobó) apontou que a existên-
cia do Fundo nesses municípios não garante o apoio à execução de políticas públicas 
voltadas para crianças e adolescentes. Isso ocorre principalmente porque os parcos 
recursos financeiros do Fundo ou mesmo a ausência deste torna-o completamente 
inexpressivo e sem maiores impactos na política de atendimento municipal.

Os dados mostram que os municípios menos preparados em termos institucionais 
para lidar com o problema são: São José do Belmonte, Serra Talhada, Lagoa Gran-
de, Mirandiba, Moreilândia e Orocó. Nesses a estratégia de ação deve necessaria-
mente incluir a luta para que o poder público municipal constitua, formalmente, as 
instituições necessárias ao sistema de proteção. Sem essas instituições formalmen-
te constituídas, dificilmente a garantia de direitos será bem-sucedida. Ainda que 
apenas sua constituição formal também não garanta tal sucesso.

O quadro do sistema de atendimento se agrava nos municípios porque a própria 
sociedade civil tem sérias dificuldades de mobilização. O diagnóstico sobre proteção 
nos municípios de Salgueiro (urbano), Conceição das Crioulas, Cabrobó (urbano), 
Cabrobó (Truká), Petrolina e Ouricuri revelaram que as organizações da sociedade 
civil dessas localidades encontram muitas dificuldades para seu funcionamento. Isso 
se dá principalmente por causa do número pequeno de profissionais que trabalham 
nas entidades, da precarização da relação de trabalho, dos insuficientes equipamen-
tos (computadores e internet), falta de recursos para execução de seus projetos, 
transporte e até mesmo de acesso à informação, e contar com poucas parcerias. Por 
outro lado, a situação se agrava porque esses conselhos estão nomeados apenas 
formalmente. Ou seja, sua composição é de tal maneira controlada que não exerçam 
as funções para as quais foram designados por lei. 

Portanto, a mobilização em torno da institucionalização, assim como da ativação dos 
órgãos responsáveis pela avaliação e acompanhamento das políticas municipais de 
defesa de direito é uma atividade urgente e fundamental.
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Afrânio sim sim sim sim

Araripina sim sim sim sim

Belém de São Francisco sim sim sim sim

Betânia sim sim sim sim

Bodocó sim sim não sim

Cabrobó sim sim sim não

Calumbi sim não sim sim

Carnaubeira da Penha sim sim sim sim

Cedro sim sim sim sim

Dormentes sim sim não sim

Exu não sim sim sim

Flores sim sim sim sim

Floresta sim sim não sim

Granito sim sim sim não

Ipubi sim sim não sim

Itacuruba sim sim sim sim

Juazeiro - BA sim sim sim sim

Lagoa Grande não sim não sim

Mirandiba sim não sim não

Moreilândia não sim não sim

Orocó não sim não sim

Ouricuri sim sim não sim

Parnamirim sim sim sim sim

Petrolina sim sim sim sim

Salgueiro sim sim sim sim

Santa Cruz sim sim sim sim

Santa Cruz da B. Verde sim sim não sim

Santa Filomena sim sim sim sim

Santa Mª da Boa Vista sim sim sim sim

São José do Belmonte não sim não não

Senhor do Bonfim - BA sim sim sim sim

Serra Talhada sim sim não não

Serrita sim sim sim sim

Terra Nova sim sim sim sim

Trindade sim sim sim não

Triunfo sim sim não sim

Verdejante sim sim sim sim
 
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - 2009

Município
Vinculado à  

Assistência Social
Vinculado à  

Assistência Social

Fundo Municipal

Reunião no último ano

Conselho de Defesa da Criança e do 
Adolescente

Conselho Tutelar

Tabela 28. Conselho de direitos, conselho tutelar e Fundo Municipal para Infância e Adolescência, 2009

2.4.4 Políticas de proteção e promoção de direitos

Como já foi visto anteriormente, somente a institucionalização e efetivação do sis-
tema de proteção não resolve o problema, embora seja o passo inicial. Para que os 
direitos sejam efetivamente garantidos, os municípios devem transformar seu dis-
curso em ações concretas. Em políticas, programas e ações sistemáticas no sentido 
de promover a garantia desses direitos.
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Municípios 20 16 36 32 -

Afrânio sim não sim sim 3

Araripina sim sim sim sim 4

Belém de São Francisco não não sim sim 2

Betânia sim sim sim sim 4

Bodocó sim não sim sim 3

Cabrobó não sim sim sim 3

Calumbi sim não sim não 2

Carnaubeira da Penha não não sim sim 2

Cedro não não sim sim 2

Dormentes não não sim sim 2

Exu não não sim não 1

Flores sim sim sim sim 4

Floresta sim sim sim sim 4

Granito não sim sim não 2

Ipubi não não sim sim 2

Itacuruba não sim sim sim 3

Juazeiro-BA sim sim sim sim 4

Lagoa Grande sim não sim sim 3

Mirandiba sim não sim sim 3

Moreilândia não sim sim sim 3

Orocó não não sim sim 2

Ouricuri sim não sim sim 3

Parnamirim sim não sim sim 3

Petrolina sim sim sim sim 4

Salgueiro sim sim sim sim 4

Santa Cruz não não sim sim 2

Santa Cruz da B. Verde não sim sim sim 3

Santa Filomena sim não sim não 2

Santa Mª da Boa Vista sim sim sim sim 4

São José do Belmonte sim sim sim sim 4

Senhor do Bonfim -BA sim sim sim sim 4

Serra Talhada sim sim sim sim 4

Serrita não não sim sim 2

Terra Nova não não sim sim 2

Trindade não não sim sim 2

Triunfo sim não não não 1 
Verdejante não não sim sim 2

 
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros – 2009

* No quadro acima que aborda as políticas, programas e ações sistemáticas de defesa de garantia de direitos, é importante registrar que por falta de dados não 
está considerada aqui a existência ou não de políticas de combate à violência contra crianças (negligência e maus-tratos). Por terem recebido tratamento específico 
nos capítulos anteriores, outras políticas significativas quando se trata de garantia de direitos como educação e saúde não estão aqui consideradas também.

Municípios Combate ao subregistro de 
nascimento

Atendimento ao  
adolescente em  

conflito com a lei

Prefeitura conta com políticas, programas ou ações sistemáticas de:

Combate ao  
trabalho 
infantil

Combate à ex-
ploração sexual 

infantil

Escore geral

Tabela 29. Políticas, programas e ações sistemáticas de defesa de garantia de direitos, 2009

A análise dos dados da Tabela 29 mostra a existência, pelo menos em termos for-
mais, de programas de governo e ações sistemáticas relativas à proteção de direitos. 
Contudo, sabe-se que a realidade se afasta sensivelmente do aspecto meramente 
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formal. Programas como o de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e o Serviço de 
Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes são executados pe-
los municípios por meio de recursos repassados pelo governo federal. Infelizmente, 
praticamente não há investimentos próprios dos municípios nos mesmos programas 
e serviços. Na prática, esses recursos federais terminam por viabilizar muitas vezes 
serviços extremamente vulneráveis e equipes sem capacitação adequada, que não 
concretizam a existência de ações sistemáticas na proteção de direitos de crianças. 
Importante lembrar, ainda, que o Estatuto aponta como uma das diretrizes da política 
de atendimento a municipalização das políticas e isso implica que o município deve 
definir também recursos do seu orçamento para essa municipalização.

Em termos gerais, o que se vê é que a proteção contra o trabalho infantil é a mais 
presente entre os municípios da amostra. Provavelmente essa preponderância se 
deva ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), amplo programa na-
cional que envolve prefeituras na luta contra o trabalho infantil. A segunda área 
onde os municípios contam com recursos federais é no combate à exploração sexual 
infantil. O sentido desses dados está relacionado à oportunidade que as gestões 
identificam em captar recursos federais para seus municípios através desses pro-
gramas e serviços e menos pelo compromisso real com esses graves problemas que 
afligem crianças e adolescentes. Também é muito importante esclarecer que tanto 
na questão da exploração do trabalho infantil e enfrentamento à violência sexual 
contra crianças e adolescentes, o protagonista é historicamente a sociedade civil e 
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36 Children´s rights situation Analysis 
– Análise da Situação dos Direitos das 
Crianças no Brasil - 2008, Save the 
Children Reino Unido. 

ações como campanhas, programas e serviços só passaram a ser criadas a partir 
da mobilização do campo da sociedade civil organizada. Em relação à justiça, é um 
equivoco considerar que o nosso poder judiciário atue de forma exemplar na punição 
dos violadores de direitos de crianças e de adolescentes, ao contrário consideramos 
que a impunidade gerada pela falta de celeridade da justiça termina por revitimizar 
as crianças e os adolescentes e dificultar o acesso à justiça. O déficit de ações e 
de programas sistemáticos para a infância dos governos locais está, portanto, no 
atendimento do adolescente em conflito com a Lei, no combate ao subregistro de 
nascimento e no déficit de atendimento de qualidade à violência e maus-tratos a 
crianças e adolescentes. 

Nesse sentido, a ação política junto aos governos locais deve estar pautada neces-
sariamente no sentido de mobilizar os executivos municipais para implementarem, 
ou incrementarem, políticas que busquem combater esses graves problemas que 
impedem a plenitude da garantia de direitos para crianças e adolescentes. 

Em se tratando das crianças pequenas é fundamental monitorar os casos de negli-
gência e maus-tratos, pois apesar de não contarmos com dados desagregados por 
municípios, os números nacionais são alarmantes: alguns dados do CRSA36 (p. 41) 
indicam que acidentes e agressões são a principal causa de morte de crianças de 1 
a 6 anos no Brasil. Essa faixa etária responde por quase um quarto dos óbitos totais. 
A maior parte dos casos acontece no espaço privado das casas, em três situações 
culturalmente aceitas, tais como, o uso de castigos físicos sob o pretexto de educa-
ção, acidentes e abusos (inclusive o sexual).

Entre 1990 e 2000 morreram, segundo dados do Ministério da Saúde, 211.918 crian-
ças e adolescentes por acidentes e violências (causas externas). Destas, 59.203 na 
idade de 0 a 9 anos e 33.512 entre 10 e 14 anos. Os números impressionam, pois 
estão muito mais relacionados a causas externas, ou seja, a fatores ligados às con-
dições e estilo de vida do que às doenças infecciosas ou parasitárias, que totalizam 
146.824.

Em relação aos Dados do Disque Denúncia, entre 2003 e agosto de 2008, o ser-
viço no país realizou mais de 2 milhões de atendimentos, apresentando a média 
de 988 atendimentos por dia e resultando em quase 75 mil encaminhamentos no 
período. Somente entre janeiro e agosto de 2008, o Ligue 100 contabilizou 449 mil 
atendimentos que, excluídos trotes e ligações enganadas, resultaram em 23,5 mil 
denúncias. 

Os números são obtidos através do registro de mortalidade, ainda que não seja 
absolutamente confiável porque a maioria dos casos não chega ao sistema de noti-
ficação, em função de ocorrer no âmbito privado. Outro fator que impacta e causa 
uma subnotificação de violência é o fato de que crianças pequenas não têm como 
denunciar a agressão que sofrem em função da ausência de espaços adequados e 
adaptados para que possam falar, especialmente nos ambientes jurídicos, em fun-
ção da idade e da capacidade de compreender alguns atos hostis e reagir a eles. Na 
verdade, em grande medida a voz das crianças não é socialmente considerada como 
válida, mas sim desqualificada quando em comparação com um adulto. O depoimen-
to de crianças tem sido gradualmente aceito, inclusive no campo da justiça, com a 
utilização de uma metodologia específica para essa escuta, contando com profissio-
nais especializados para realizá-la. No âmbito da polícia especializada, tanto a dele-
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gacia de proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência quanto a delegacia 
onde são registrados os atos infracionais cometidos por adolescentes contam com 
uma equipe técnica que realiza uma escuta das crianças e dos adolescentes.

É importante registrar que outro fator que contribui para a subnotificação no Estado 
de Pernambuco é a falta da descentralização da polícia especializada da criança e 
do adolescente, pois só existe uma delegacia de proteção em Recife e uma unidade 
no município de Paulista. Os municípios do sertão pernambucano não dispõem de 
delegacias especializadas e muito menos de equipe técnica especializada na escu-
ta da criança. Além disso, o diagnóstico da proteção realizado pelo Cendhec nos 
municípios de Cabrobó urbano, Petrolina, Ouricuri e Salgueiro revelou dificuldades 
também de estrutura, de equipamentos, de materiais, além do número insuficiente 
de profissionais para o pleno funcionamento dos órgãos do eixo da defesa e respon-
sabilização.
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Visão geral sobre 
a atuação dos 
governos locais e 
da sociedade civil 

3

Parece razoável crer que a garantia de direitos só estará assegurada, ou pelo menos 
terá condições mais efetivas de sucesso, nos municípios onde exista um compromis-
so partilhado (sociedade civil e governo) com a causa. Ou seja, somente nos municí-
pios em que exista maior compromisso e sensibilização haverá resultados positivos 
para as crianças. Obviamente, a ação do governo não se resume ao atendimento da 
infância, por isso mesmo que a ação da sociedade civil é fundamental. Imprescindí-
vel para que o enfrentamento da negação sistemática de direitos esteja na agenda 
política, do cálculo do governo. 

Mesmo consideradas as limitações de dados, seguem algumas considerações sobre 
as prioridades orçamentárias dos governos municipais e sobre a mobilização social 
em perspectiva comparada.
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3.1 Compromisso orçamentário do poder local com o social e com a infância

Uma das formas mais eficientes de verificar o compromisso do poder local com o enfren-
tamento dos problemas sociais é a maneira como os gestores municipais alocam seus 
recursos. Claro que existem vinculações e determinações orçamentárias que muitas vezes 
acabam escondendo a verdadeira realidade orçamentária do município, mas o gasto por 
função37 dá uma ideia do percentual que cada município dedica a cada uma das quatro 
áreas de maior interesse para os menos favorecidos.

O Gráfico 12 traz o cruzamento dos investimentos em saúde e educação. Note-se que mu-
nicípios como Parnamirim, Triunfo, Itacuruba, Ipubi, Salgueiro, Granito, Serrita, Dormentes 
e Serra Talhada apresentam a configuração mais preocupante. Ou seja, o percentual dos 
gastos públicos em saúde e educação está, ao mesmo tempo, abaixo da média dos demais 
municípios. Bodocó e Orocó38, por sua vez, apresentam fraco desempenho nos gastos de 
saúde, e aqui aparece uma combinação ainda mais preocupante39. 

Importante notar que todos os municípios que se encontram no quadrante superior direi-
to, que configura a melhor situação, ou seja, alto compromisso orçamentário com saúde 
e educação, estão muito próximos da média. Ou seja, nenhum município se destaca por 
apresentar um alto compromisso social com as áreas mais importantes.

Por fim, algo que chama a atenção é que Petrolina, Carnaubeira da Penha e Mirandiba, 
apesar de apresentarem bom compromisso com a saúde, indicam baixo compromisso orça-
mentário com a educação. Petrolina e Santa Cruz da Baixa Verde, por exemplo, estão abai-
xo dos 30% de gasto com educação. O que os coloca como municípios onde a preocupação 
com o acesso e a qualidade de ensino devem vir em primeiro lugar.

39 Independentemente destes municípios 
estarem abaixo da média, estão todos 
dentro da vinculação obrigatória, 25% 
para educação e 15% para saúde. O 
gráfico foi gerado a partir da tabela 
27, no qual o gasto por função agrega 
todas as despesas e não apenas aquelas 
decorrentes da Receita Corrente Liquida, 
da qual decorre a vinculação.

38  Importante registrar que se 
considerarmos a per capita, montante 
do OCA – Orçamento Criança e 
Adolescente, dividido  pelo número da 
população de crianças e adolescentes 
Orocó não está mal, muito pelo contrario, 
ficará à frente de Lagoa Grande, 
Parnamirim, Exu, Araripina e Granito.

37 Os gastos por função devem ser 
entendidos como as despesas municipais 
decorrentes das atividades realizadas. 
A denominação de função “representa 
o maior nível de agregação das diversas 
áreas de despesa que competem ao setor 
público, portanto designam finalidades 
globais da ação governamental”.

Gráfico 13. Gastos públicos por função, saúde e educação, 2009
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40 Alguns índices ainda não demonstram 
que a alocação de recursos esteja 
gerando efeitos positivos para a 
população (ver taxa de mortalidade 
pagina 31, tabela 11).

Gráfico 14. Gastos públicos por função, saneamento básico e  meio ambiente, 2009

Quanto aos gastos com saneamento básico e meio ambiente, observamos uma realidade 
bastante homogênea. Homogênea e fortemente marcada pela falta de atenção das autori-
dades municipais a esses problemas. Três exceções, contudo, merecem destaque. Triunfo 
se destaca em relação ao baixo índice de mortalidade infantil. Merece realçar nela os re-
sultados que já aparecem, inclusive, os gastos com saneamento e outros recursos. Santa 
Cruz apresenta uma boa alocação de recursos em termos de cuidados com o meio am-
biente, e Parnamirim é um verdadeiro outlier em termos de investimento em saneamento. 
Caso este seja realmente o dado de Parnamirim – pois como já foi alertado, os gastos 
agregados podem esconder realidades diversas a depender do município – a política do 
município deve ser vista com bastante apreço, uma vez que está mobilizando recursos de 
vulto e atuando nos fundamentos da promoção da saúde que é o saneamento básico.40.  

Entretanto, como já foi dito, em geral os investimentos não passam de 1% dos gastos 
públicos. Isso revela uma dura realidade orçamentária que deve ser entendida por dois 
prismas. O primeiro mostra que na verdade, essas limitações de investimentos nessas áre-
as não devem ser totalmente creditadas à livre escolha do gestor. Em muitos casos, não é 
que ele não gaste aí porque não quer, é porque realmente não está ao seu alcance manejar 
boa parte dos recursos. Ou seja, contingenciadas as verbas vinculadas (ou carimbadas, se 
preferir), o espaço para investimento por parte do gestor municipal é realmente muito cur-
to, e vai depender da envergadura econômica do município. Se o município arrecada bem, 
pode ter alguma discricionariedade sobre o orçamento, se não, fica dependendo predomi-
nantemente das transferências federais e estaduais que, por sua vez, já têm destinação 
certa. Como a realidade é bastante dura, e muitos municípios da amostra vivem do FPM, 
isso nem sempre é possível. Muito embora, mesmo não sendo caracterizado como receita 
própria, o FPM é uma receita relativamente livre e pode sim ser usada em função da prio-
ridade para a gestão.  Regra geral, fica difícil para o gestor mudar a realidade em termos 
de saneamento básico, por exemplo, que envolve recursos de monta.
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Por outro lado, se o gestor tem boa capacidade de captação de recursos federais, ou 
seja, bons técnicos na prefeitura e uma situação fiscal equilibrada no seu município, 
sua capacidade de investimento pode realmente crescer, permitindo-lhe fazer frente a 
problemas mais estruturais, sobretudo se melhora a qualidade do gasto.

Isso não significa, é claro, que com compromisso e vontade política não se possa 
melhorar a situação da infância nos municípios. Prova disso são os dados do Orça-
mento Criança, que demonstram que varia significativamente o compromisso dos 
gestores com a infância. A Tabela 30 mostra, ainda que sejam escassos os dados 
para toda a amostra, que municípios como Granito, Parnamirim e Orocó fazem op-
ções orçamentárias que estão muito abaixo do esperado (e do necessário) se com-
parados com os outros municípios. 

Obviamente a análise dos orçamentos e dos gastos não é suficiente para que se 
faça um diagnóstico definitivo das condições e das práticas da promoção de direitos 
da infância nos municípios. Muito se pode verificar em termos de avanço, se obser-
vamos qualitativamente iniciativas mais específicas. Contudo, em termos gerais, é 
possível ver os gastos públicos como um bom indicador de como o gestor trata o 
problema e de qual o seu compromisso com a causa.

Mas os números do orçamento público não dizem tudo. A linguagem contábil não se 
destina a evidenciar as políticas públicas implementadas. O poder público, de modo 
geral, não se preocupa em dar clareza orçamentária às suas realizações. Grande 
parte das decisões que afetam a concepção e a implementação das políticas pú-
blicas não está diretamente vinculada à estruturação e execução dos orçamentos. 
Nesse sentido, lutar por transparência e para a efetiva elucidação das intenções 
governamentais é um ponto relevante na luta pelos direitos de todos os cidadãos, 
e em especial das crianças e dos adolescentes. Assim, quatro objetivos devem ser 
perseguidos:

1. Articular todos os setores da prefeitura a fim de viabilizar a implementação 
integrada das ações em benefício da criança e do adolescente.

2. Otimizar e priorizar a execução dos recursos destinados à proteção e desen-
volvimento da criança e do adolescente. 

3. Definir as despesas destinadas às crianças e aos 
adolescentes e assegurar a sua execução, consi-
derando a necessidade de melhorar os indicado-
res para atingir as metas nacionais e internacio-
nais. 

4. Somar esforços para assegurar a transparência 
das informações orçamentárias e participação 
qualificada da sociedade em geral, e em particu-
lar dos diversos conselhos municipais, quando da 
elaboração e execução do orçamento público.

Por fim, não se pode deixar de enfatizar que o aces-
so à informação é um direito, ou seja, os municípios 
precisam entender que a população tem direito a essa 
informação, sem precisar justificar o uso dela. 
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Afrânio 22,2 40,6 - - -

Araripina 19,0 44,5 0,8 0,2 30,9

Belém do São Francisco 21,0 38,3 0,0 0,0 -

Betânia 18,9 43,9 - 0,9 -

Bodocó 5,1 38,3 - 0,2 -

Cabrobó 25,2 30,6 0,2 0,8 -

Calumbi 16,9 36,7 - - -

Carnaubeira da Penha 28,9 31,6 - - -

Cedro 20,4 33,1 - 3,0 -

Dormentes 17,4 34,0 - 0,5 -

Exu 21,4 35,3 0,0 - 45,5

Flores 19,5 33,5 0,2 - -

Floresta 23,8 35,5 1,5 - -

Granito 19,4 32,5 - 1,3 23,8

Ipubi 19,3 30,6 0,1 - 30,4

Itacuruba 17,2 28,5 0,1 0,9 -

Lagoa Grande 20,9 36,1 0,1 - 34,4

Mirandiba 27,2 31,3 3,3 0,2 -

Orocó 13,9 40,0 0,5 0,0 17,3

Ouricuri 21,3 45,2 - 0,0 -

Parnamirim 19,8 25,8 20,4 0,2 23,4

Petrolina 31,2 29,3 0,2 0,0 -

Salgueiro 17,6 31,1 1,8 0,6 -

Santa Cruz 18,3 39,3 0,1 2,2 -

Santa Cruz da Baixa Verde 21,8 28,8 - 1,5 -

Santa Filomena 17,4 39,5 0,2 0,5 -

Santa Maria da Boa Vista 20,4 45,2 0,7 0,9 -

São José do Belmonte 19,8 39,6 0,1 - -

Serra Talhada 15,1 34,5 0,2 0,3 -

Serrita 18,3 33,2 0,2 0,4 -

Moreilândia 20,1 31,4 0,2 - 33,3

Terra Nova 20,4 35,2 0,5 0,0 -

Trindade 21,2 37,8 0,1 - 40,5

Triunfo 18,8 26,2 0,6 4,1 - 
Verdejante 23,7 31,1 0,0 0,2 -

 
Fonte: *Tesouro Nacional e Agência Condepe/Fidem - Governo do Estado de Pernambuco. ** OCA - Orçamento Criança e Adolescente; apurado por meio das 
Leis orçamentárias municipais de 2010.

Saúde

Gasto público por função, 2009* OCA**

Municípios
Educação Saneamento Meio ambiente

% OCA exclusivo do 
orçamento total

Tabela 30. Gastos públicos por função e Orçamento Criança, 2009

3.2 A ação da sociedade civil 

É claro que o sucesso na luta pela garantia de direitos não depende exclusivamente 
do Estado, e sim, muito fortemente, também da capacidade de organização da so-
ciedade civil. Não resta dúvida de que uma sociedade civil vigorosa e atuante tem a 
capacidade de gerar pressão sobre o poder público, ao mesmo tempo que estabele-
ce um espaço público coletivo para o enfrentamento do problema. Essa coletividade 
deve ser vista como uma condição essencial, sem a qual a promoção de direitos 
estará fadada à incompletude.
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Afrânio 2 -

Araripina 3 1

Cabrobó 3 -

Dormentes 4 -

Exu 2 -

Lagoa Grande 4 1

Orocó 3 -

Parnamirim 2 1

Petrolina - -

Salgueiro 2 1

Santa Filomena 2 - 
Santa Maria da Boa Vista 5 1

 
Fonte: Programa Criança com Todos os Seus Direitos, 2010.

ONGs
Trabalho com 

crianças

Como não se tem dados suficientes para analisar a situação de todos os municípios 
da amostra, com base nos dados disponíveis do último levantamento realizado pela 
ONG Acari41  através do Programa Criança com Todos os Seus Direitos, procura-
-se desenhar, ainda que embrionariamente e em caráter provisório, a situação em 
algumas localidades.

Tabela 31. Número de organizações da sociedade civil por município, 2010

41 Mapeamento do potencial de 
mobilização da sociedade civil nos 
municípios participantes do Programa. 
Realizado pela Acari, parceiro local. 

O que se vê em geral é que há um baixo grau de articulação e organização em todos 
os municípios com dados disponíveis. A conclusão imediata aqui é de que, infeliz-
mente, paralelo à atuação de advocacy junto aos gestores municipais para lutar por 
compromissos mais ousados em defesa dos direitos das crianças, se faz necessária (e 
urgente) uma estratégia de mobilização social que se converta em atividades capazes 
de estimular a formação de novos grupos, em especial voltados para o tema.

Essa estratégia de mobilização com vistas à ação coletiva em defesa dos direitos 
sociais deve ter foco na infância, mas não apenas. A mobilização pode começar a 
partir das mais diversas atividades, de preferência já desenvolvidas no município, 
para que daí sejam incrementadas e/ou formalizadas no sentido de se habilitarem a 
agir formalmente.
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Recomendações4
4.1 Ao governo do Estado

a) Na área de educação, prioridade para a requalificação das instalações físicas das 
escolas. A construção de parques, bibliotecas e quadras esportivas é um requisito 
fundamental para a melhoria da qualidade da Educação Infantil. Recomenda-se um 
amplo Plano de Requalificação do Espaço Infantil na Rede Pública de Ensino. Foca-
do no atendimento específico às creches e pré-escolas.

b) Promoção das condições de habitabilidade e salubridade nas escolas. O Pacto 
Nacional: um Mundo para a Criança e o Adolescente do Semiárido, do qual é sig-
natário o governo do Estado de Pernambuco, já registra esse problema e chama 
a atenção para a necessidade de melhorar as condições de higiene do ambiente 
escolar. Assim, promover a melhoria dessas condições das escolas públicas esta-
duais é uma tarefa urgente. Melhorar as instalações sanitárias e prediais, recupe-
rar os sistemas de água e esgoto, construir cozinhas (e colocar as existentes num 
padrão aceitável de higiene) e construir banheiros nas dependências da escola são 
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objetivos que devem ser perseguidos com determinação pelo governo do Estado. 
Recomenda-se total atenção ao Plano Estadual de Universalização do Saneamento 
da Rede Escolar Pública (2009), no qual estão inseridos 35 dos 37 municípios do 
Programa Crianças com Todos os Seus Direitos.

c) Uma intervenção eficaz em termos de segurança alimentar é urgente nas comu-
nidades remanescentes de quilombos e nas terras indígenas. Nesses contextos, a 
mortalidade infantil e desnutrição são muito mais elevadas que nos demais, colocan-
do em risco parcela significativa da infância.

d) O governo do Estado, através da Compesa, deve se comprometer a apresentar 
um plano de atendimento para a universalização do saneamento básico. Considera-
das as condições precárias dos quilombolas e dos indígenas, planos especiais e com 
prazos reduzidos devem ser considerados, levando em conta a especificidade dessas 
localidades e seus valores culturais.

e) O governo de Estado, por meio da Secretaria de Saúde, precisa se comprometer 
com a universalização do acesso às seis consultas pré-natais recomendadas para 
uma boa gestação. Mais uma vez a comunidade negra e rural merece atenção espe-
cial, pois se encontra abaixo da média do atendimento. Uma das formas de alcançar 
esta meta poderia ser através da disponibilização de transporte das comunidades 
rurais mais distantes para os postos de saúde.

f) O Estado deve priorizar a universalização do Programa Minha Certidão, que apre-
senta solução em tecnologia da informação para emissão on-line da certidão de nas-
cimento já na maternidade. A intensificação dos mutirões para a interiorização do 
Programa deve ser objetivo imediato do governo.

g) Alocação de mais recursos nas políticas públicas voltadas para primeira infância, 
sobretudo: saúde, nutrição, educação e direitos humanos.

h) Implementar programas de capacitação de gestores, principalmente equipes téc-
nicas municipais, no âmbito de construção de políticas públicas e acompanhamento 
(avaliação) dessas políticas. 

i) Criação de indicadores de avaliação para possibilitar o acompanhamento, sobre-
tudo da relação investimento/resultados das políticas. Procurar incentivar a con-
tratação de novos funcionários públicos municipais e estaduais com perfil técnico 
para implementação dos programas governamentais, bem como para a construção 
de projetos adequados para a captação de recursos nas diversas fontes de fomento.

j) Melhorar o aparelhamento dos setores administrativos estaduais e municipais (se-
cretarias, conselhos, escolas, postos de saúde, dentre outros) a fim de garantir aces-
so às informações veiculadas pelas mais diversas fontes on line, que contribuam para 
o desenvolvimento das políticas públicas voltadas para a primeira infância (cursos 
on-line, divulgação de editais, textos conceituais, conferências).

k) Fomentar ações que incluam o trabalho em rede englobando a sociedade civil e os 
demais entes federativos.
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4.2 Aos governos municipais

a) É imperativo e urgente criar as vagas necessárias para garantir, até 2015, o aces-
so pleno (100%) das crianças à Educação Infantil. O acesso pleno garantirá que a 
escolha de matricular ou não o filho seja exclusivamente dos pais, e nunca determi-
nada pela falta de vagas na creche e pré-escola.  Nos próximos dois anos é funda-
mental que os municípios que ainda não conseguiram as metas expressas no Plano 
Nacional de Educação (80% pré-escola e 50% creche) sejam capazes de oferecer 
vagas suficientes para atender pelo menos a este contingente. 

b) Criar indicadores de qualidade da educação no município com objetivo de avaliar 
as políticas voltadas para infância já implementadas.

c) É fundamental e urgente qualificar os professores da Educação Infantil para o 
trabalho com a faixa etária de 0 a 6 anos. A qualificação profissional deve levar em 
conta necessidades imediatas de formação dos professores para fazer frente ao de-
safio da Educação Infantil especializada, inclusive com foco no ensino intercultural, 
abordando temas da educação indígena, quilombola e dos portadores de deficiência. 

d) Fomentar parcerias com instituições de ensino superior da região e institutos tec-
nológicos, com auxilio do governo federal e estadual, para qualificação das equipes 
envolvidas na implementação, execução, monitoramento de políticas públicas que, 
direta ou indiretamente, atendam às crianças.

e) Requalificar o espaço escolar, com a construção de parques infantis, bibliotecas 
e quadras de esportes. A requalificação dos espaços das creches e pré-escolas é 
condição fundamental para que se inicie um processo de melhoria da qualidade da 
Educação Infantil. 

f) O gestor municipal deve agir, junto ao governo do Estado, para garantir que sejam 
integralmente cumpridas as metas estabelecidas no Plano Estadual de Universali-
zação do Saneamento da Rede Escolar Pública. Deve o gestor, ao mesmo tempo, 
facilitar as condições, naquilo que caiba ao governo municipal, para que essas metas 
sejam atingidas. Inclusive, aumentando os seus investimentos em saneamento bási-
co, se apresentando assim como corresponsável pelo problema.

g) Implementar o monitoramento das condições de saúde de uma parcela dos alunos 
como indicador de nutrição e saúde em geral das crianças, por meio da articulação 
com PSF e outros programas já existentes.

h) Nos municípios onde existam comunidades remanescentes de quilombos e terras 
indígenas, escolas especializadas devem ser criadas e devem estar preparadas para 
o atendimento das crianças em idade de Educação Infantil, e não apenas a partir do 
primeiro ano do Ensino Fundamental.

i) O governo municipal deve se comprometer com a captação de recursos, junto 
ao SUS, para universalizar o atendimento do Programa Saúde da Família. Deve, 
por sua vez, garantir orçamento  municipal suficiente para aumentar as equipes, a 
média de visitas, a qualificação dos agentes de saúde e as condições de trabalho 
dos mesmos.
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j) Articular com o Programa Mais Saúde nas escolas/MEC. Ressalta-se que só há 
possibilidade de captação de recursos se houver funcionários técnicos preparados 
para esse trabalho, bem como pressão por parte dos Estados, governo federal e 
sociedade civil para melhoria de indicadores.

k) Promover a melhoria do transporte escolar e o acesso à saúde das crianças.

l) Da mesma forma, deve se comprometer a captar recursos suficientes para garan-
tir cobertura a todas as famílias que se enquadrem nos parâmetros e exigências do 
Programa Bolsa Família. Nesse sentido, todo o apoio à implantação dos Centros de 
Referência à Assistência Social (Cras), que é a porta de entrada do beneficiário na 
assistência social. 

m) Promover cada vez mais uma articulação do Cras/Bolsa Família, PSF e outros 
programas dos governos federal e estadual por meio de um compartilhamento de 
informações e planejamento de estratégias de ação, aprender a trabalhar em rede.

n) Nos municípios onde existam terras indígenas e comunidades remanescentes de 
quilombos, é fundamental instituir Programas Emergenciais de Segurança Alimentar. 
É urgente enfrentar a fome e a desnutrição ainda persistentes para essas crianças. 
Os municípios devem se comprometer com essa tarefa com o governo, o Estado e 
junto ao Ministério de Desenvolvimento Social.

o) Nos municípios onde existam terras indígenas, os governos municipais devem de-
signar comissões especiais para acompanhar a Política Nacional de Atenção à Saúde 
(e educação) dos povos indígenas que integra a Política Nacional de Saúde, com-
patibilizando as determinações da Lei Orgânica Municipal com as da Constituição 
Federal, que reconhece aos povos indígenas suas especificidades étnicas e culturais, 
bem como estabelece seus direitos sociais. Obras de saúde e saneamento devem 
estar estritamente baseadas nas Diretrizes para Elaboração dos Projetos Físicos de 
Estabelecimentos de Saúde para Povos Indígenas que foram publicadas na Portaria 
nº 840/2008 em agosto de 2007.

p) Com relação às comunidades quilombolas, com o lançamento do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), o governo brasileiro, por meio da Funasa, prio-
rizou as ações de saneamento para atendimento a essas comunidades, tendo como 
meta atender a 380 comunidades no período de 2007 a 2010. Da mesma forma, o 
município deve instituir comissão para acompanhar o programa do governo federal, 
procurando inserir o município nesse contexto, para a próxima fase do Programa.

q) Apenas 20 dos 37 municípios da amostra têm algum tipo de ação sistemática contra 
o subregistro civil. Não se sabe quantos desses oferecem ou estimulam que se ofe-
reça o serviço de registro civil já na maternidade. É fundamental a implementação do 
serviço de registro civil já nas maternidades. Zerar o subregistro é possível, os dados 
nacionais provam isto, e depende apenas desse tipo de iniciativa. Os municípios devem 
designar um responsável para acompanhar a implementação dos mutirões para inte-
riorização do Programa Minha Certidão, do governo do Estado. Além, é claro, de fazer 
pressão política para a inclusão do município no referido Programa.

r) Os gestores municipais devem contribuir para o melhor aparelhamento dos con-
selhos tutelares e de direitos. Em especial no que diz respeito ao treinamento dos 
conselheiros e à gestão da informação. O foco no Sistema de Informação para a 
Infância e Adolescência (Sipia) é fundamental para que seja possível gerar dados 
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confiáveis e universalizados sobre violação de direi-
tos em todos os municípios. Possibilitando, assim, 
o enfrentamento mais bem informado e planejado 
da violência.  

s) Fomentar na construção, acompanhamento e 
avaliação das políticas públicas ações que incluam 
o trabalho em rede, ou seja, possam englobar a so-
ciedade civil e os demais entes federativos.

4.3 À sociedade civil

a) Investir fortemente em atividades de advocacy 
permanentes e planejadas. Só o compromisso no 
longo prazo pode mudar a realidade dos municípios. 
Esse compromisso tem que ser para além de acor-
dos  pontuais. O pacto em defesa dos direitos das 
crianças deve prever investimentos sistemáticos e 
estruturais. Focar na tentativa de instituir em cada 
município um Plano de Atenção Integral aos Direitos 
das Crianças é imperativo. Isso porque, construir um 
marco legal/orçamentário que sinalize o compromis-
so com o problema por parte de todos os envolvidos 
é um passo do qual não se pode prescindir.  

b) Procurar após a construção a instituição dos Planos de Atenção Integral aos Direitos 
das Crianças como lei orgânica dos municípios.

c) Considerando as constantes mudanças de cargos nas administrações municipais e 
nas equipes de execução de programas e projetos, a sociedade deve estar atenta e co-
brar para que os técnicos especializados e capacitados em assuntos ligados às crianças 
exerçam suas funções de forma mais duradoura e que sejam integrantes do quadro dos 
servidores.  Para isso, a sociedade precisa cobrar a troca de cargos temporários por 
servidores efetivos.

d) Considerando a relevância do saneamento básico para a saúde e para a diminuição da 
mortalidade infantil, recomenda-se a criação, em cada município, de um comitê perma-
nente de monitoramento do Plano Estadual de Universalização do Saneamento da Rede 
Escolar Pública. Considerando-se que todos os municípios da amostra estão incluídos 
nesse plano (à exceção dos dois municípios baianos). acompanhar a implementação e 
pressionar o Estado para garantir recursos para o bom andamento desta política é uma 
estratégia fundamental.  

e) Em caráter complementar aos dados existentes, as organizações da sociedade civil 
devem instituir programa permanente de coleta de dados visando à construção de no-
vos indicadores e à validação dos indicadores existentes nesse relatório. Recomenda-se 
instituir uma comissão responsável pela pesquisa de campo e pela análise sistemática 
de dados como um passo importante para avaliar tanto a atuação dos governos quanto 
do próprio Programa. 

f) A sociedade civil organizada nos municípios deve acompanhar de perto as atividades 
dos responsáveis designados pelo poder público municipal pela coordenação do Pro-
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grama Minha Certidão, visando superar o problema do subregistro  e do registro 
extemporâneo de nascimento.

g) Tornar mais acessível as informações sobre a condição da primeira infância no 
município, por meio de ações como: criação de fóruns de discussão, sites de inter-
net, programas de rádio e outros meios de visualização da questão criança como 
foco fundamental nas políticas públicas.

h) Buscar integração entre os municípios e agentes locais, de forma que os casos 
bem-sucedidos sirvam de modelo e apoio às demais realidades.

4.4 Ao Programa Crianças com Todos os Seus Direitos

a) O Programa tem, entre seus objetivos, estimular o fortalecimento da sociedade 
civil nos municípios. Esse é um ponto muito importante porque sem uma sociedade 
civil robusta e independente, a capacidade de pressão fica reduzida. Considerando 
que o déficit social dos municípios é grande, o associativismo, a organização e mobi-
lização social devem ser estimulados, sobretudo na perspectiva de que desenvolvam 
atividades permanentes e planejadas de advocacy, em defesa dos direitos das crian-
ças e adolescentes, para além dos cinco anos previstos no Programa.

b) Recomenda-se especial atenção aos municípios de Granito, Santa Cruz, Santa 
Filomena, Carnaubeira da Penha, Betânia, Bodocó, Calumbi, Ipubi, Afrânio, Flores, 
Moreilândia, Ouricuri e Verdejante.  Com base na matriz de dificuldades, essas loca-
lidades apresentam um quadro de desafio para implementação e êxito do Programa. 
Recomenda-se para estes municípios mais apoio na formulação, execução, monito-
ramento e avaliação de políticas públicas.

c) Cedro, Dormentes, Exu, S. José do Belmonte, Araripina, S Cruz da B. Verde, 
Serrita e Trindade são municípios que também inspiram cuidados, só que em áre-
as específicas. Embora em menor escala, apresentam situação crítica em muitos 
pontos da matriz de dificuldades. Recomenda-se atenção focada nos pontos mais 
críticos de cada um deles.

d) Considerando a proximidade da divulgação do Censo 2011 e a utilização predomi-
nantemente de técnicas intercensitárias para cálculo da população e de muitos dos 
indicadores sociais aqui utilizados, recomenda-se uma revisão parcial deste relató-
rio, ato contínuo à divulgação dos dados do Censo 2011.

e) Um dos pontos fundamentais que o projeto deve focar é o acesso à informação. 
Tanto em termos de orçamento público e captação de recursos (editais) como em 
termos de dados produzidos pelo poder público municipal nas áreas de educação, 
saúde, assistência, atenção à criança e adolescente e em geral em toda a área 
social. Sem o acesso à informação a sociedade civil pouco pode fazer em relação à 
cobrança do poder público e ao monitoramento permanente de políticas públicas.

f) Faz-se necessária uma reflexão profunda sobre a necessidade de implementação 
ou revisão de planos municipais de Educação Infantil, considerando que um dos 
desafios é redefinir o sistema de colaboração e aspectos relacionados ao financia-
mento da educação no município. Sobretudo no que diz respeito ao desafio de criar 
um imenso número de vagas para superar o déficit existente hoje. Embora cada 
município tenha seus desafios específicos e suas características próprias, recomen-
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da-se uma publicação específica. Sugere-se uma publicação do tipo “manual para 
elaboração/avaliação dos planos municipais de educação”, com foco especial no 
financiamento da educação.

g) Um dos pontos cruciais apontados pela pesquisa do Cendhec são as limitações 
dos órgãos envolvidos na promoção de direitos da infância. Em termos de proteção 
e de política da atenção integral à criança, recomenda-se uma capacitação ampla 
para todos os atores envolvidos no sistema de garantias: Conselheiros dos DCAs, 
dos conselhos tutelares, das secretarias envolvidas na política de proteção e na 
promoção de direitos.

h) Recomenda-se enviar este relatório aos órgãos estaduais para cotejar os resulta-
dos com os números produzidos pelas agências de informação e estatística.

4.5 Às instituições de ensino superior da região (universidades e insti-
tutos tecnológicos)

a) Desenvolver parcerias com as prefeituras a fim de possibilitar a realização de 
projetos de pesquisa e extensão, identificando os problemas e intervindo com o 
objetivo de melhorar a situação da comunidade.

b) Identificar fatores de risco para as doenças da infância, tais como qualidade da 
água de consumo das crianças nas residências, escolas e reservatórios; destino e 
acúmulo de lixo; dentre outros.

c) Identificar as doenças e causas de óbito da primeira infância nos municípios com 
situação mais crítica na relação desigualdade e pobreza.

d) Promover cursos de extensão, visando à capacitação dos gestores públicos, prin-
cipalmente aqueles que são servidores efetivos, abordando temas específicos para 
cada área de atuação.

e) Desenvolver programas de atividades educativas para a comunidade – crianças, 
pais, cuidadores – a fim de minimizar os riscos aos quais são expostos na realidade 
em que vivem e de obter maior efetividade nos tratamentos aplicados.
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Brasil 191.481.045 185.712.713

Nordeste 53.591.299 51.871.449

Pernambuco 8.810.318 8.541.250

Bahia 14.637.364 13.633.969

Municípios (média) 39.687 37.312

Afrânio 17.445 17.578

Araripina 79.877 76.866

Belém de São Francisco 21.342 20.157

Betânia 12.011 11.973

Bodocó 34.988 34.885

Cabrobó 30.432 30.781

Calumbi 7.977 5.636

Carnaubeira da Penha 12.451 11.693

Cedro 10.784 10.778

Dormentes 16.462 16.944

Exu 31.086 31.589

Flores 23.035 21.958

Floresta 28.100 29.233

Granito 6.955 6.760

Ipubi 27.353 28.016

Itacuruba 4.358 4.356

Juazeiro-BA 243.896 194.327

Lagoa Grande 22.408 22.299

Mirandiba 13.810 14.308

Moreilândia 10.584 11.137

Orocó 14.279 12.973

Ouricuri 66.978 63.451

Parnamirim 19.850  20.227

Petrolina 281.851 287.233

Salgueiro 55.435 56.515

Santa Cruz 14.782 13.030

Santa Filomena 14.694 12.609

São José do Belmonte 34.118 32.588

Senhor do Bonfim -BA 76.113 74.166

Serra Talhada 80.294 78.960

Serrita 18.958 18.331

Sta. Cruz da Baixa Verde 12.209 11.755

Sta. Maria da Boa Vista 41.745 38.247

Terra Nova 9.801 9.049

Trindade 26.250 26.063

Triunfo 15.770 14.923

Verdejante 10.098 9.142

Totais da amostra 1.428.729 1.380.536

Município População estimada 2009 População 2010 CENSO

Anexo I – Diferença entre a população estimada para 2009 e o resultado do Censo 2010

Fonte: IBGE.
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Brasil 7488 14,4 4,8 75,7

Nordeste 2578 18,6 5,5 70,2

Pernambuco 387 17,1 4,7 74,9

Bahia 645 16,7 5,6 70,9

Média dos municípios 72 25,6 10,7 55,0

Afrânio 2 0,0 0,0 50,0

Araripina 10 20,0 0,0 60,0

Betânia 2 50,0 0,0 50,0

Cabrobó 5 20,0 0,0 60,0

Carnaubeira da Penha 2 100,0 0,0 0,0

Exu 3 0,0 0,0 33,3

Flores 1 0,0 0,0 100,0

Floresta 1 0,0 0,0 100,0

Ipubi 2 50,0 50,0 0,0

Lagoa Grande 5 0,0 40,0 60,0

Ouricuri 7 42,9 0,0 57,1

Petrolina 16 31,3 12,5 56,3

Salgueiro 1 0,0 0,0 100,0

Santa Cruz 3 0,0 33,3 33,3

Santa Cruz da B. Verde 1 0,0 100,0 0,0

Santa Filomena 1 0,0 0,0 100,0

Santa Mª da Boa Vista 3 0,0 0,0 100,0

Senhor do Bonfim -BA 1 100,0 0,0 0,0

Serra Talhada 2 50,0 0,0 50,0

Serrita 1 100,0 0,0 0,0

Trindade 2 0,0 0,0 100,0

Verdejante 1 0,0 0,0 100,0
 
Fonte: Datasus – Dados disponíveis apenas para 22 municípios.

Município
Número de 

mortes
% de mortes 
em domicílios

 % de mortes 
em via pública

% de mortes em hospitais e outros 
estabelecimentos de saúde

Anexo II – Cálculos alternativos para mortalidade infantil 
Mortalidade infantil 1 a 4 anos por local da ocorrência da morte, 2008 (22 municípios)

TMI (< 1 ano) Coeficiente ,966**  

 P valor ,000  

TM1- 4 (1 a 4 anos) Coeficiente  ,983** 

 P valor  ,000 

TMM5 (< 5 anos) Coeficiente   ,960**

 P valor   ,000 

** Correlação estatisticamente significativa (0.01).

A tabela 33 (aqui inserida para aproveitamento do espaço) deve ser lida, para bom entendimento, após conferência dos dados da tabela 32, posicionada na próxima 
página.

Taxa de Mortalidade 
Infantil < 1 ano (TMI)  

Taxa de Mortalidade infantil 
1 a 4 anos (TM1-4)  

Taxa de Mortalidade infantil 
< 5 anos (TMM5)

Tabela 33. Correlação entre os diferentes indicadores de mortalidade infantil



M0 = x 1000;

100    Análise da Situação dos Direitos das Crianças do Semiárido    

 óbitos de menores de 1 ano  
população com menores de 1 ano

óbitos de 1 a 4 anos
população entre 1 e 4 anos

óbitos menores de 5 anos
população menor de 5 anos

Brasil 14,15 0,58 3,19

Nordeste 14,76 0,62 3,42

Pernambuco 16,02 0,62 3,68

Bahia 14,45 0,58 3,33

Média dos municípios 19,13 0,66 4,36

Afrânio 24,46 1,34 5,91

Araripina 25,11 1,37 6,14

Belém de São Francisco 21,14 - -

Betânia 33,20 2,03 8,17

Bodocó 20,76 - -

Cabrobó 12,50 1,97 4,09

Calumbi 31,85 0,00 6,44

Carnaubeira da Penha 15,06 1,57 4,36

Cedro 8,33 - -

Dormentes 23,19 0,00 4,69

Exu 15,90 1,09 4,07

Flores 14,93 0,61 3,44

Floresta 22,62 0,41 4,90

Granito 6,58 - -

Ipubi 19,61 0,76 4,54

Itacuruba 10,64 0,00 2,12

Juazeiro-BA 18,33 0,56 4,12

Lagoa Grande 11,17 2,36 4,15

Mirandiba 28,13 - -

Moreilândia 4,83 - -

Orocó 6,17 - -

Ouricuri 16,52 1,16 4,24

Parnamirim 24,33 - -

Petrolina 20,73 0,74 4,71

Salgueiro 25,15 0,24 5,18

Santa Cruz 39,16 2,30 9,76

Santa Cruz da B. Verde 22,42 1,11 5,33

Santa Filomena 18,46 0,79 4,38

Santa Mª da Boa Vista 12,00 0,76 3,05

São José do Belmonte 16,03 - -

Senhor do Bonfim -BA 19,74 0,19 4,04

Serra Talhada 16,53 0,36 3,57

Serrita 16,47 0,60 3,85

Terra Nova 22,47 - -

Trindade 32,31 0,84 7,07

Triunfo 3,72 - - 
Verdejante 27,40 1,14 6,40

Município
Mortalidade Infantil            

< 1 ano
Mortalidade infantil            

1 a 4 anos
Mortalidade Infantil   < 5 anos

Tabela 32. Mortalidade infantil < 1 ano; 1 a 4 anos; < 5 anos, 2008

4M1 = x 1000; 5M0 = x 1000

Fonte: Ministério da Saúde - Sinasc/Datasus. Números provisórios.






