
Monitoramento dos indicadores na 
Plataforma dos Centros Urbanos 2017-2020

maceió (aL)

análise das desigUaldades soCiais
na infânCia e adolesCênCia eM
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o MaPa dos hoMiCídios de 
adolesCentes eM MaCeió
confira os indicadores da redução de homicídios 
de adolescentes entre 2016 e 2019

De 2016 a 2019, Maceió registrou uma 
queda na taxa de homicídios de ado-
lescentes1, que foi reduzida quase 

pela metade no município. E, segundo os 
dados preliminares disponíveis para 2019, 
essa queda ocorreu tanto nas áreas mais 
vulneráveis quanto entre os grupos mais 
expostos à violência.

Nos sete bairros do VIII Distrito Sanitário, 
que registrava a maior taxa em 2016, a re-
dução foi de 62%. Passou de 143,12 para 
54,90 mortes por 100 mil habitantes. No VII 
Distrito Sanitário, onde em 2016 ocorreu o 
maior número absoluto de mortes, a que-
da no total de homicídios de adolescentes 
foi de 71%. Passou de 91,24 para 25,98 por 
100 mil habitantes entre 2016 e 2019.

A taxa média de homicídios de adoles-
centes em Maceió passou de 87,38 mortes 
por 100 mil habitantes em 2016 para 44,18 
em 2019.  

Fonte: MS/SVS/DASIS - 
SINASC e MS/SVS/CGIAE - 
SIM - Dados de 17/07/2020

Taxa por 100 mil habitantes

homicídios 10 a 19 anos - 2016 homicídios 10 a 19 anos - 2019

1) Homicídios de adolescentes - O indicador usado é a taxa de homicídios de adolescentes que mostra quantas crianças e adolescentes de 10 a 19 anos, em 
cada 100.000, morreram vítimas de agressão ou intervenção legal. 2) Valor de referência (VR) é definido pelos dados coletados na linha de base, correspon-
dendo à média aritmética das taxas das unidades territoriais acima da mediana, acrescido de um cálculo que tem como horizonte 2030, ano de referência 
para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU.

Em média, Maceió também registrou 
avanço na redução dos homicídios de 
adolescentes entre os grupos mais vulne-
ráveis: meninos e adolescentes negros. A 
taxa de homicídios de adolescentes ho-
mens caiu pela metade entre 2016 e 2019, 
de 171,66 para 85,06 por 100 mil habitan-
tes. Seguindo a mesma tendência, a taxa 
de homicídios de adolescentes negros em 
Maceió passou de 130,25 para 69,70 por 
100 mil habitantes no período, uma redu-
ção de 46%.

A taxa de homicídios de pessoas de 10 
a 19 anos caiu 49% entre 2016 e 2019: de 
87,38 mortes por 100 mil habitantes em 
2016 para 44,18 por 100 mil habitantes 
em 2019. A taxa alcançada pelo municí-
pio ficou abaixo do valor de referência2 da 
Plataforma de Centros Urbanos, de 70,75 
mortes por 100 mil habitantes, indicando 
um progresso.
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o MaPa dos hoMiCídios de 
adolesCentes eM MaCeió

Seguindo a mesma tendência de outros 
recortes do enfrentamento às mortes violen-
tas de adolescentes, a taxa de homicídios de 
meninos negros de 10 a 19 anos em Maceió 
caiu 46%. Passou de 130,25 para 69,70 por 
100 mil habitantes entre 2016 e 2019. Vale 
chamar a atenção, entretanto, para o fato de 
que quase todos os adolescentes vítimas de 
homicídio em Maceió em 2019 eram negros.

homicídios de adolescentes – 2016-2019 
– Maceió
Taxa de homicídios de 10 a 19 anos de 
idade por 100 mil habitantes
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Os dados preliminares indicam que, em Ma-
ceió, a taxa de homicídios de adolescentes ho-
mens caiu de pela metade entre 2016 e 2019: 
de 171,66 para 85,06 por 100 mil habitantes.

Meninos mortos pela violência
O número de homicídios de adolescentes 

do sexo masculino no Brasil é maior do que 
em países afetados por conflitos, como Síria 
e Iraque. Em 2015, 10.480 adolescentes entre 
10 a 19 anos foram assassinados no país. No 
mesmo período, na Síria, um total de 7.607 
meninos morreram, a maioria em decorrên-
cia da guerra. No Iraque, no mesmo período,  
5.513 meninos morreram violentamente.

homicídios de meninos – 2016-2019 – Maceió
Taxa de homicídios de homens de 10 a 19 
anos de idade por 100 mil habitantes

homicídios de meninos negros – 2016-2019 – Maceió
Taxa de homicídios de homens negros de 10 a 
19 anos de idade por 100 mil habitantes



o MaPa da exClUsão 
esColar eM MaCeió
confira os indicadores do 
enfrentamento da exclusão 
escolar entre 2016 e 2019

Em 2016, em Maceió, a taxa de aban-
dono escolar1 no ensino fundamen-
tal da rede municipal era de 4,1%, 

o equivalente a 1.400 estudantes que 
abandonaram a escola. Essa taxa caiu 
pela metade em 2019, para 2,1%. Esse 
percentual indica que 650 estudantes 
abandonaram a escola nesse ano.

Em 2019, a Região Administrativa 8, 
que reúne oito bairros, registrou a taxa 
de abandono escolar mais alta da cida-
de: 4,29%; enquanto a Região Adminis-
trativa 6 conta com a menor, de 1,33%.

Nesse ano, a área que registrou o 
maior número absoluto de estudantes 
abandonando a escola em 2019 foi a Re-
gião Administrativa 7. Por lá, houve 218 
desistências, o que significa uma taxa de 
2% de abandono escolar.

1) Abandono escolar – A taxa de abandono escolar é a proporção de estudantes matriculados que deixaram de frequentar a escola durante o período letivo. 
Pode haver mais crianças que já estavam anteriormente fora da escola, aumentando os números da exclusão escolar. 2) Distorção idade-série - É o nome 
dado à condição de estudantes que estão dois anos ou mais aquém da série que deveriam cursar em relação à idade que têm. 3) Pré-escola universal - Desde 
2009, a frequência escolar tornou-se obrigatória para crianças de 4 e 5 anos. O Plano Nacional de Educação prevê que, até 2024, 100% das crianças de 4 e 5 
anos devem estar matriculadas. A média nacional hoje é de 93,8%.

Taxa por 1.000 nascidos vivos

abandono escolarentre 2016 e 2019
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Fonte: Censo Escolar - INEP
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A cidade de Maceió teve avanço na taxa 
de distorção idade-série2 no ensino funda-
mental da rede pública. Em 2016, essa taxa 
era de 40,9%, representando quase 47 mil 
estudantes com dois anos ou mais de atra-
so em relação à série adequada à idade.

 
Em 2019, a taxa caiu para 31,7%, o que 

representou 10.600 estudantes a menos 
com atraso escolar de dois anos ou mais 
em relação ao que haveria se a taxa de 
2016 tivesse se mantido.

A taxa de cobertura de pré-escola para 
crianças de 4 e 5 anos3 registrou uma 
leve oscilação positiva, passando de 
52,66% em 2016 para 54,44% em 2019.

abandono escolar – 2016-2019 – 
Maceió
Porcentagem de alunos do ensino 
fundamental da rede municipal

distorção idade-série – 2016-2019 – 
Maceió
Porcentagem de alunos do ensino 
fundamental da rede pública

educação infantil – 2016-2019 – 
Maceió
Cobertura da pré-escola para 
crianças de 4 e 5 anos

5

Nota explicativa: Não foi possível obter 
os dados do abandono escolar no ensi-
no fundamental por unidade territorial 
de Maceió para comparação entre 2016 e 
2019. Portanto, a metodologia de acom-
panhamento de indicadores da Platafor-
ma Centros Urbanos 2017-2020 envol-
vendo a análise da evolução por unidade 
territorial e o cálculo do valor de referên-
cia não pôde ser utilizada nesse caso.



o MaPa da PriMeira 
infânCia eM MaCeió
confira os indicadores da promoção dos 
direitos da primeira infância entre 2016 e 2019

Dos quatro distritos sanitários com as 
mais graves taxas de mortalidade 
neonatal1 de Maceió em 2016, em 

três houve alguma melhora entre 2016 e 
2019. No I Distrito Sanitário, a taxa caiu 
de 10,1 para 6,79 mortes por 1.000 nasci-
dos vivos. No VI Distrito Sanitário, a taxa 
oscilou de 8,91 para 7,66 por 1.000 nasci-
dos vivos. E no VII Distrito, que reúne cin-
co bairros, a queda foi de 12,84 para 11,98 
por 1.000 nascidos vivos. A exceção é o II 
Distrito Sanitário, onde a taxa aumentou 
de 14,69 para 15,32 mortes por 1.000 nas-
cidos vivos.

Outros dois distritos sanitários que, em 
2016, não estavam no grupo de regiões 

Fonte: MS/SVS/DASIS - 
Sistema de Informações 
sobre Nascidos Vivos

Mortalidade neonatal - 2016 Mortalidade neonatal - 2019

Taxa por 1.000 nascidos vivos

1) Mortalidade neonatal é o número de óbitos de bebês de 0 a 27 dias de vida completos, por 1.000 nascidos vivos, na população residente em determinado espaço 
geográfico, no ano considerado. 2) Valor de referência (VR) é definido pelos dados coletados na linha de base, correspondendo à média aritmética das taxas das 
unidades territoriais acima da mediana, acrescido de um cálculo que tem como horizonte 2030, ano de referência para os Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável, da ONU. 3) Sífilis congênita é a infecção do feto pela bactéria Treponema pallidum, transmitida da mãe para o bebê pela placenta, em qualquer momento 
da gestação. Se não for tratada, poderá causar uma série problemas desde aborto até má formação no bebê. 4) Sobrepeso infantil – O indicador é a proporção 
de crianças até 5 anos acompanhadas com peso elevado para a idade. O excesso de peso na infância afeta diretamente o crescimento e o desenvolvimento da 
criança, aumentando o risco de hipertensão e de doenças cardiovasculares, diabetes, dificuldades respiratórias, além de outras consequências ao longo da vida.

mais vulneráveis nesse aspecto registra-
ram aumento na taxa de mortalidade neo-
natal. É o caso do III Distrito, que reúne oito 
bairros da cidade e passou de 3,84 para 
10,58 mortes por 1.000 nascidos vivos. E 
também do VIII Distrito, com aumento de 
7,59 para 18,46 mortes.

Em 2016, a taxa de mortalidade neona-
tal em Maceió era de 10 mortes por 1.000 
nascidos vivos. O valor de referência2  cal-
culado pela Plataforma dos Centros Urba-
nos era de 9,57 mortes por 1.000 nascidos 
vivos. A taxa em 2019 havia, entretanto, 
aumentado para 10,20 mortes por 1.000 
nascidos vivos. Houve, portanto, piora na 
taxa da cidade.
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No mesmo período, a incidência média de 
sífilis congênita3 entre 2016 e 2019 passou 
de 11,05 para 10,96 por 1.000 nascidos vivos. 
Em todo caso, a média do número de casos 
de sífilis congênita em Maceió permanece 
maior do que a média brasileira — 8,2 casos 
para cada 1.000 nascidos vivos —, divulgada 
pelo Ministério da Saúde para 2019.

Mortalidade neonatal – 2016-2019 – Maceió
Taxa por 1.000 nascidos vivos

sífilis congênita – 2016-2019 – Maceió
Taxa por 1.000 nascidos vivos

Mortalidade neonatal por região – Maceió
Taxa por 1.000 nascidos vivos
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sobrepeso infantil – 2016–2019 – 
Maceió
Proporção de crianças menores de 5 
anos com indicação de peso elevado 
para a idade

©
U

N
IC

E
F/

B
R

Z
/J

o
ão

 R
ip

p
er



o MaPa dos direitos sexUais e 
dos direitos reProdUtivos de 
adolesCentes eM MaCeió
confira os indicadores da promoção dos direitos 
sexuais e dos direitos reprodutivos de adolescentes 
entre 2016 e 2019

De 2016 a 2019, a cidade de Maceió 
pôde observar avanços na garantia 
e na promoção dos direitos sexu-

ais e dos direitos reprodutivos de ado-
lescentes. A gravidez na adolescência1 
caiu nas regiões onde era mais grave 
em 2016. Os quatro distritos sanitários 
de Maceió com as maiores proporção de 
bebês de mães adolescentes reduziram 
suas taxas entre 2016 e 2019: no II Distrito 
Sanitário, que reúne sete bairros, a taxa 
caiu de 29,54% para 22,01%; no IV Dis-
trito Sanitário, a redução foi de 28,70% 

nascidos de mãe de 10 a 19 
anos - 2016

nascidos de mãe de 10 a 19 
anos - 2019

1) Gravidez na adolescência - O indicador usado é a proporção de nascidos vivos de mães de 10 a 19 anos, que mostra a porcentagem de bebês que nas-
ceram com mães nessa faixa etária. É importante observar que a gravidez na adolescência é um desafio complexo e que nas meninas de 10 a 14 anos há 
sempre presunção de violência, merecendo uma atenção específica das políticas públicas. 2) Valor de referência (VR) é definido pelos dados coletados na 
linha de base, correspondendo à média aritmética das taxas das unidades territoriais acima da mediana, acrescido de um cálculo que tem como horizonte 
2030, ano de referência para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU.
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para 19,63%; no VI Distrito Sanitário, de 
26,87% para 21,09%; e no VIII Distrito Sa-
nitário, de 27,31% para 19,97%.  

Em média, a taxa de bebês de mães 
adolescentes na cidade de Maceió tam-
bém baixou. Passou de 23% para 18,02%. 
Em números absolutos, mais de 700 
meninas deixaram de viver uma mater-
nidade precoce em relação ao que teria 
acontecido se a taxa de 2016 tivesse se 
mantido. A redução ocorreu tanto entre 
meninas de 10 a 14 anos quanto entre 
adolescentes de 15 a 19 anos.

Fonte: MS/SVS/DASIS 
SINASC e MS/SVS/
CGIAE - SIM



o MaPa dos direitos sexUais e 
dos direitos reProdUtivos de 
adolesCentes eM MaCeió

O percentual de bebês nascidos na cida-
de de Maceió, em 2016, que tinham mães 
de 10 a 19 anos era de 23%. Em 2019, a pro-
porção de bebês com mães adolescentes 
foi de 18,02%, ficando abaixo do valor de 
referência2 da Plataforma dos Centros Ur-
banos, de 20,97%. Essa queda representa 
que cerca de 700 meninas a menos fica-
ram grávidas em relação ao que teria ocor-
rido se a taxa de 2016 tivesse se mantido.

Na capital alagoana, houve uma redução 
do percentual de bebês nascidos de mães 
de 10 a 14 anos. Na média, o percentual de 
1,34% registrado em 2016 caiu para 1,01% 
em 2019. Essa queda representa 48 meni-
nas de até 14 anos a menos que engravida-
ram em 2019 em relação ao que teria ocor-
rido se a taxa de 2016 tivesse se mantido.

De 2016 a 2019, o percentual de bebês 
de mães de 15 a 19 anos caiu de 21,66% 
para 17,01%, em média. A diminuição da 
taxa representa mais de 650 meninas a 
menos que engravidaram em 2019 em 
relação ao que ocorreria se a taxa de 
2016 tivesse se mantido.

gravidez na adolescência – 2016-2019 – 
Maceió
Percentual de nascidos vivos de mães de 
10 a 19 ano

gravidez de 15 a 19 anos – 2016-2019 – 
Maceió
Percentual de nascidos vivos de mães de 
15 a 19 anos

gravidez de 10 a 14 anos – 2016-2019 – 
Maceió
Percentual de nascidos vivos de mães de 
10 a 14 anos
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de “Caso Perdido” a 
alUno Modelo: UMa 
trajetória de sUCesso
além de aluno brilhante, Wagner Joaquim
tornou-se um apaixonado pela escola, pelo
processo de aprendizagem e deseja ser professor

Aos 15 anos, Wagner Joaquim de 
França estava bem próximo de en-
trar para a estatística de adolescen-

tes em situação de vulnerabilidade que 
abandonam a escola. Era 2017 e, após re-
petir duas vezes o oitavo ano do ensino fun-
damental, o adolescente pensava em desis-
tir e começar a trabalhar. O desestímulo ia 
além de o que poderia ser uma deficiência 
de aprendizagem. Faltava atratividade aos 
conteúdos, ele não enxergava futuro ou 
pertencimento à sala de aula. Essa sensa-
ção mudou quando Wagner foi desafiado 
a participar da iniciativa Projeto de Vida, 
da Secretaria de Educação de Maceió (Se-
med), uma das experiências que inspirou o 
UNICEF a construir a estratégia Trajetórias 
de Sucesso Escolar.

A iniciativa busca contribuir com as esco-
las públicas na construção de boas práticas 
para que estudantes que estão em atraso 
escolar consigam superar a sensação de 
fracasso, evitando o gatilho para o abando-
no. A Escola Municipal Antídio Vieira, onde 
o jovem estudava, foi uma das cinco insti-
tuições de ensino incluídas no projeto pilo-
to em Maceió (AL), na época apoiado pelo 
Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e 
Instituto Federal de Alagoas (Ifal), que re-
cebiam apoio do Ministério da Educação. 
Naquele ano de 2017, dos 342 estudantes 
matriculados nos anos finais do ensino fun-
damental da escola, 156 tinham dois anos 
ou mais de repetência. Quase a metade dos 
meninos e meninas. E Wagner estava den-
tro desse número.

“Eu só ia para a escola porque era obri-
gado. Não tinha a percepção sobre qual a 
importância de estudar e aprender. Sempre 
reprovava em matemática. Não conseguia 
entender equação e nem pra que servia. E 
ainda tinha problemas com os professores”, 
relatou o estudante, hoje com 18 anos e 
concluindo o segundo ano do ensino mé-
dio em um colégio da rede de educação 
estadual. Ele lembra ter se negado a par-
ticipar do projeto no início. “À medida que 
tínhamos aulas com dinâmicas diferentes, 
pudemos ter novas experiências na escola 
e comecei a me interessar. Antes do segun-
do semestre do primeiro ano de atividades, 
já consegui aprender, me encaixar e tirar 
notas boas. Vi ali uma oportunidade para 
mudar minha condição e agarrei”, contou.

Além de conseguir seguir para as próxi-
mas séries, o adolescente se revelou um 
excelente aluno, tornando-se modelo para 
a iniciativa. “De aluno desestimulado, in-
trospectivo, que não avançava, Wagner 
tornou-se um estudante brilhante até hoje, 
com uma escrita impecável, superando to-
das as expectativas. É participativo e ajuda 
a construir uma nova proposta de ensino 
para uma educação mais inclusiva”, come-
morou Edileuza Maciel, pedagoga que está 
à frente do programa pela Secretaria de 
Educação de Maceió.

“Foi uma reviravolta em minha vida”
Em 2019, o estudante conseguiu fechar o ano 

com a nota máxima nas disciplinas de história 
e português, mas sua média escolar se mantém 
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alta até mesmo em matemática e química, dis-
ciplinas em que diz ter mais dificuldade. Além 
de um aluno brilhante, o adolescente tor-
nou-se um apaixonado pela escola, pelo pro-
cesso de aprendizagem e deseja ser professor. 
Em 2021, ele conclui o ensino médio e já está 
se preparando para o Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem). Além de compartilhar sua 
experiência e contribuir com outros meninos e 
meninas, pretende ajudar a família. Ele mora 
com a mãe, o pai e o irmão mais velho em um 
dos bairros mais vulneráveis de Maceió e di-
videm a renda familiar de um salário mínimo.

“Quero cursar licenciatura em Letras para 
ser professor. Vou fazer das minhas aulas 
uma casa para meus alunos, explicar um 
português humanizado, fazer expandir o 
conhecimento, ouvir muito os jovens. Sei 
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“O mundo tem muitas coisas a oferecer,
e uma delas é o conhecimento.”

Wagner joaquim de frança, Maceió

que por aí existem muitos adolescentes que 
são inteligentes, mas que não conseguem se 
desenvolver porque a escola não é atrativa. 
Quero mostrar pra eles que, apesar do caos, 
o mundo tem muitas coisas a oferecer, e uma 
delas é o conhecimento”, afirmou.
Quando a escola acolhe

A estratégia adotada pelo projeto foi incluir 
estudantes com mais de dois anos de repetên-
cia em turmas multisseriadas com nova met-
odologia de ensino. A proposta é baseada a 
partir da escuta dos jovens sobre a dificul-
dade em aprender e que tipo de assunto des-
perta o interesse. No contraturno das aulas, 
eram oferecidas atividades extracurriculares 
para despertar o prazer de estar na escola, 
com aulas de música, teatro, oratória e visitas 
a equipamentos culturais da cidade. O obje-
tivo era ampliar os horizontes de cada ado-
lescente para que enxergassem a escola como 
um lugar de oportunidades de aprendizado.

“Nós avaliamos as matrizes do ensino e se-
lecionamos os conteúdos fundamentais para 
a formação daquele grupo. Construímos 
esse material de forma lúdica, com práti-
cas de ensino mais participativas, flexíveis e 

adaptadas à realidade dos estudantes. Muda-
mos a forma de avaliação”, Edileuza Maciel, 
pontuando que, quando uma turma toda 
não aprende e é reprovada, há um problema 
na metodologia de ensino.  

Em 2017, a parceria da Semed com a Ufal e o 
Ifal permitiu a capacitação dos professores du-
rante esse processo. “A escola não tem o papel 
de reprovar, mas de construir conhecimento”, 
reforçou a pedagoga. Em um ano de trabalho 
com o Trajetórias, 45% dos alunos retidos nos 
anos finais do ensino fundamental na escola 
de Wagner conseguiram avançar para o ensi-
no médio. E, dessa vez, Wagner estava no per-
centual dos índices de superação. Naquele ano, 
135 mil crianças e adolescentes em idade esco-
lar estavam fora da escola e 35 mil tinham mais 
de dois anos de repetência escolar.

Um ano após a implementação do projeto, 
o número de estudantes com atraso reduziu 
para 31 mil. São 4 mil meninos e meninas que 
mantiveram o vínculo escolar, aprenderam e 
conseguiram seguir planejando um futuro de 
oportunidades. No início do projeto, a situação 
mais complicada era a da Escola Municipal Pio 
X. Cerca de 66% dos alunos matriculados es-
tavam retidos nos anos finais do ensino funda-
mental. Ainda assim, no ano seguinte ao início 
do programa, cerca de 50% conseguiram che-
gar ao ensino médio.




