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análise das 
desigUaldades 
soCiais na infânCia e 
adolesCênCia eM

Monitoramento dos indicadores na
Plataforma dos Centros Urbanos 2017-2020

A maior cidade do país é feita de 
superlativos — tanto nas con-
quistas que celebra quanto nos 

desafios que enfrenta. Entre 2016 e 
2019, são Paulo obteve avanços na ga-
rantia dos direitos de crianças e adoles-
centes, em aspectos importantes para 
o bem-estar e para a vida das meninas 
e dos meninos que moram na cidade. 
A cidade registrou diminuição do aban-

Conheça os indicadores - médias municipais

PRoMoÇÃo dos diReiTos da PRiMeiRa infânCia 2016 2019

Taxa de mortalidade neonatal - por mil nascidos vivos (1) 7,53 7,72 a

Taxa de incidência de sífilis congênita - por mil nascidos vivos (2) 6,67 7,71 a

Proporção de crianças até 5 anos com indicação de peso elevado para a idade (3) 5,42% 4,91%

enfRenTaMenTo da eXClUsÃo esColaR 2016 2019

Taxa de abandono escolar do Ensino Fundamental da rede pública (4) 1,12% 0,90%

Taxa de distorção idade-série do Ensino Fundamental da rede pública (4) 7,37% 9,10%

Taxa de cobertura da pré-escola (crianças de 4 e 5 anos) (5) -- c -- c

PRoMoÇÃo dos diReiTos seXUais e RePRodUTiVos de adolesCenTes 2016 2019

Proporção de nascidos vivos de mães adolescentes - 10 a 19 anos (6) 12,20% 9,77%

Proporção de nascidos vivos de mães adolescentes - 10 a 14 anos (6) 0,41% 0,28%

Proporção de nascidos vivos de mães adolescentes - 15 a 19 anos (6) 11,77% 9,49%

a. Estimativa com base nos dados preliminares para 2019
c. Não foi identificada demanda não atendida por pré-escola

Fonte:  1. MS/SVS/DASIS - SINASC e MS/SVS/CGIAE - SIM
             2. MS/SVS/Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais e MS/SVS/DASIS - SINASC
             3. MS/SAS/DAB/Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI
             4. Censo Escolar - INEP
             5. Censo Escolar - INEP e MS/SGEP/Datasus
             6. MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC

dono escolar e redução no número de 
bebês de mães adolescentes. Mas hou-
ve também a confirmação e o agrava-
mento de desafios conhecidos, com 
destaque para o aumento da mortali-
dade neonatal, da incidência de sífilis 
congênita e da distorção idade-série, 
indicando pontos de priorização para 
as políticas públicas.
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o MaPa da eXClUsÃo 
esColaR eM sÃo PaUlo
Confira os indicadores referentes ao enfrentamento 
da exclusão escolar entre 2016 e 2019

São Paulo registrou uma diminuição 
das desigualdades dentro do muni-
cípio em relação à exclusão escolar. 

Dos 41 distritos que tinham as piores taxas 
de abandono escolar no ensino fundamen-
tal na rede municipal em 2016, 33 contaram 
com melhora nos indicadores em 2019. 
Na Brasilândia, a taxa caiu de 2,37% para 
1,84%; em São Rafael, a queda foi de 2,05% 
para 0,95%; e o Campo Limpo passou de 
1,38% para 0,88%. As oito áreas da cida-
de em que não houve avanço são aquelas 
com poucos estudantes na rede municipal. 
Entre elas estão os distritos da Sé, de Moe-
ma e do Jaguaré.

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) 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. 3) 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. 4) 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%.

Fonte: Censo Escolar - INEP

abandono escolar - 2016 abandono escolar - 2019

Ao contrário do que aconteceu com o 
abandono escolar, que contou com 15% de 
redução na média da cidade, a taxa de dis-
torção idade-série aumentou 23% no perío-
do analisado, sinalizando a importância de 
políticas públicas específicas.

Em 2016, a taxa de abandono escolar1 no 
ensino fundamental da rede municipal em 
são Paulo era de 1,12%. Em 2019, havia caí-
do para 0,95% na cidade. O resultado alcan-
çou o valor de referência2, de 1%, calculado 
pela Plataforma de Centros Urbanos. É pos-
sível estimar que quase 3 mil estudantes 
teriam abandonado a escola em 2019 se a 
taxa de 2016 tivesse se mantido.
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A taxa de distorção idade-série3 no en-
sino Fundamental da rede pública é um 
ponto de atenção para a cidade de São 
Paulo. Ela aumentou 23%. Em 2016, estava 
em 7,37% e passou para 9,10% em 2019.

A cobertura da oferta de educação in-
fantil para crianças de 4 e 5 anos4 na cida-
de de São Paulo é um desafio superado 
desde o início deste monitoramento, em 
2016, e permanece estável de lá para cá.

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

distorção idade-série – 2016-2019
são Paulo
Porcentagem de alunos do ensino 
fundamental da rede pública
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o MaPa da PRiMeiRa infânCia 
eM sÃo PaUlo
Confira os indicadores da promoção dos 
direitos da primeira infância entre 2016 e 2019

Na cidade de são Paulo, maior me-
trópole do país, registrou-se um 
ligeiro aumento da taxa de morta-

lidade neonatal e da incidência de sífilis 
congênita, indicando pontos de priori-
zação para a promoção dos direitos da 
primeira infância. A taxa de mortalidade 
neonatal era de 7,53 mortes por 1.000 
nascidos vivos em 2016 e passou para 
7,72 em 2019. Houve redução da morta-
lidade neonatal em 31 dos 48 distritos 
de são Paulo que haviam apresentado 
as piores taxas em 2016. Entretanto, no 
mesmo período, os distritos com o maior 
número absoluto de mortes de bebês re-
gistraram aumento de suas taxas. Em 
Brasilândia, a taxa aumentou de 11,12 
para 14,18; no Grajaú, de 7,47 para 7,65; e 
no Jardim Angela, de 8,83 para 9,33.

Outro ponto de atenção foi o aumento 
da taxa de incidência de sífilis congênita 

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

Mortalidade neonatal - 2016 Mortalidade neonatal - 2019

Taxa por 1.000 nascidos vivos

em bebês de até 1 ano. Passou de 6,67 
bebês por 1.000 nascidos vivos em 2016 
para 7,71 em 2019 — um aumento de 
15%, o que representa um acréscimo de 
mais de 100 bebês infectados por 1.000 
nascidos vivos nesse período. Por ou-
tro lado, a taxa de sobrepeso infantil, de 
2016 a 2019, caiu de 5,42% para 4,91% — 
uma redução em torno de 10%.

Em 2016, a taxa de mortalidade neona-
tal1 na cidade de são Paulo era de 7,53 
mortes por 1.000 nascidos vivos. Em 
2019, a taxa ficou em 7,72 mortes por 
1.000, acima do valor de referência2 de 
7,02 mortes calculado pela Plataforma 
dos Centros Urbanos. Em uma cidade 
como são Paulo, esse aumento de 0,19 
na taxa representa 100 mortes a mais em 
2019 em relação às ocorridas em 2016, 
apesar da redução de quase 18 mil bebês 
no número de nascimentos.
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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 con-
siderado. 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. 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 de 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.

A sífilis congênita3 aumentou na cidade de 
são Paulo entre os anos de 2016 e 2019. A 
taxa de incidência da doença em bebês de 
até 1 ano de idade, que era de 6,67 passou 
para 7,71 por 1.000 nascidos vivos em 2019. 
Um aumento de quase 16%, que represen-
tou mais de 100 bebês a mais infectados em 
2019 do que havia ocorrido em 2016.

Houve progresso no combate ao sobre-
peso de crianças de até 5 anos de idade4. A 
redução foi de 10%. A taxa passou de 5,42% 
para 4,91% das crianças acompanhadas en-
tre 2016 e 2019.

Mortalidade neonatal – 2016-2019
são Paulo
Taxa por 1.000 nascidos vivos

sífilis congênita – 2016-2019
são Paulo
Taxa por 1.000 nascidos vivos
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sobrepeso infantil – 2016-2019
são Paulo
Proporção de crianças menores de 5 
anos com indicação de peso elevado 
para a idade
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o MaPa da PRoMoÇÃo dos 
diReiTos seXUais e dos diReiTos 
RePRodUTiVos de adolesCenTes 
eM sÃo PaUlo
Confira os indicadores referentes à proporção de bebês 
de mães adolescentes entre 2016 e 2019

Entre 2016 e 2019, a cidade de são Pau-
lo apresentou avanços na promoção 
dos direitos sexuais e dos direitos 

reprodutivos de adolescentes. A propor-
ção de bebês nascidos de mães adoles-
centes caiu na cidade em geral, incluindo 
os distritos em que essa incidência era 
mais elevada em 2016. Os indicadores 
melhoraram em quase todos os distritos 
da capital paulista, com destaque para os 
48 distritos cujas taxas eram as mais altas 
em 2016. A probabilidade média de uma 
adolescente engravidar nesses distritos 
caiu 16% entre 2016 e 2019, e no Grajaú, 
distrito com maior número de meninas 
tendo filhos, a queda na taxa foi de 20%.

nascidos de mãe de 10 a 19 anos - 2016 nascidos de mãe de 10 a 19 anos - 2019
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A redução das taxas ocorreu tanto en-
tre as adolescentes com idade de 10 a 14 
anos quanto entre as com idade de 15 a 
19 anos. O percentual de mães adoles-
centes de 10 a 14 anos caiu 32% entre 
2016 e 2019. No segundo grupo, a queda 
foi de 19%.

Em 2016, 12,18% do total de bebês ti-
nham mães adolescentes em são Paulo. 
A taxa caiu para 9,77% em 2019, percen-
tual menor do que o valor de referência1, 
de 11,04%, da Plataforma dos Centros Ur-
banos. Em valores absolutos, não se tor-
naram mães mais de 3.800 adolescentes 
que teriam engravidado em 2019 caso a 
taxa de 2016 tivesse se mantido.

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



o MaPa da PRoMoÇÃo dos 
diReiTos seXUais e dos diReiTos 
RePRodUTiVos de adolesCenTes 
eM sÃo PaUlo

1) Valor de referência (VR) é definido a partir dos dados coleta-
dos 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.

O percentual de bebês de mães adoles-
centes com idade de 10 a 14 anos caiu 32% 
entre 2016 e 2019 na cidade de são Paulo. 
A taxa sobre o total de nascimentos regis-
trados na cidade caiu de 0,41% para 0,28% 
no período.

Entre os bebês de mães adolescentes 
com idade de 15 a 19 anos, a queda foi 
de 19%. A participação passou de 11,77% 
para 9,49% entre 2016 e 2019. Essa redu-
ção equivale a 3.600 meninas que teriam 
engravidado em 2019 caso a taxa de 2016 
tivesse se mantido.

gravidez na adolescência – 2016-2019
são Paulo
Percentual de nascidos vivos de mães 
de 10 a 19 anos

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

gravidez de 10 a 14 anos – 2016-2019
são Paulo
Percentual de nascidos vivos de mães
de 10 a 14 anos

9

©
U

N
IC

E
F/

B
R

Z
/F

IE
S

P
/A

yr
to

n
 V

ig
n

o
la



“eU aCRediTo no nosso 
PodeR, nUnCa esTaMos sós”
Daren aba participa do Minhas Escolhas, uma 
parceria do uNICEF com a plan International Brasil 
para o empoderamento de meninas. Com 18 anos, é 
nascida e criada no distrito paulistano de parelheiros, 
que para ela significa resistência.

daren aba é uma menina preta, 
estudante de Naturologia, faz 
parte dos coletivos Subversiva 

e ArquePerifa e é na arte em que ela se 
encontra. daren fez uma mudança signi-
ficativa em sua vida quando decidiu de-
sistir do curso de Biologia e mudar para 
Naturologia, quando passou a pesquisar 
ciências de mulheres pretas, naturólo-
gas, que, segundo ela, “trazem apoio, 
confiança e acolhimento”. “Com o olhar 
dos estudos, é possível que esses sabe-

res sejam resgatados, pois acabamos 
perdendo essa prática de passar a ances-
tralidade na oralidade, como minha avó 
fez comigo”, diz a jovem.

Diariamente, ela retoma consigo sua 
cultura ancestral. Por meio do curso, re-
vive todos os ensinamentos de sua avó, 
mulher forte e sábia, que sempre pas-
sou a importância de usufruir de toda a 
mata de seu território – área de preser-
vação ambiental – para trazer o bem e a 
cura com remédios naturais provenien-

10
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tes de plantas.
Nascida num território sem muitas 

oportunidades e escolhas na Zona Sul 
da cidade de são Paulo, no distrito de 
Parelheiros, daren começou a trabalhar 
com 13 anos e, agora com 18 e em meio 
à pandemia, sentiu seu trabalho como 
dreadmaker sendo afetado.

daren tem um afeto muito grande com 
o que muitos chamam da moldura do 
rosto. Foi por meio de seus cabelos que 
ela começou a entender sua identidade. 
“eu acredito que é um processo muito 
forte para todo mundo, então eu enxer-
go como meu trabalho atual ajuda nesse 
processo de identificação como pessoa 
preta”, diz. A jovem conta com entusias-
mo que o Emaranhado, seu projeto em-
preendedor, resgata também a cultura 
preta: “dentro dos navios negreiros, o 
povo preto fazia rotas de fugas e ma-
pas, literalmente com seus cabelos. eles 
ainda colocavam sementes e trança-
vam junto dos cabelos das crianças para 
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quando achassem uma terra, escondiam 
para plantar”, conta.

Ao se entender como menina preta, 
daren pôde também se entender como 
empoderada. Por isso, identificou-se 
tanto com a iniciativa Minhas escolhas, 
desenvolvida pela Plan international em 
parceria com o UniCef em são Paulo. 
O projeto reuniu 80 meninas de 15 a 19 
anos, moradoras de bairros periféricos 
de são Paulo, para aprimorar conheci-
mentos sobre seus direitos, discutir so-
bre gravidez na adolescência e preven-
ção da violência online.

“Quando vi o Minhas escolhas, achei 
interessante a faixa etária de atuação. o 
projeto me ajudou bastante a perceber 
esse movimento das meninas mais no-
vas. Quando a gente se percebe e se jun-
ta, também é um empoderamento”, afir-
ma. daren conta que ela não teve essa 
oportunidade no início da adolescência, 
como as meninas mais jovens que parti-
cipam do Minhas Escolhas estão tendo.

“Falar sobre questões que atravessam nossas vivências 
é muito incrível. Eu fico acalentada com essas trocas”.

daren aba, 18 anos, são Paulo

Ela fala dos materiais do projeto 
como a Trilha de empoderamento, que 
passam por temas como ser assertiva, 
desfrutar de direitos sexuais e repro-
dutivos, falar sobre violência de gêne-
ro. Como jovem multiplicadora desses 
aprendizados, para outros jovens, daren 
também divide esses materiais com sua 
irmã, de 10 anos. “o projeto me ajudou 
a entender que temos que fazer chegar 
esses conteúdos aos adolescentes. eu 
olho para minha irmã menor e entendo 
que ela precisa conhecer isso”.

daren conta sobre o momento em que 
dividiu a revista do projeto com a sua 
irmã, que ficou observando bastante 
todas as ilustrações e frases dispostas 
nas páginas. “se estamos falando em 
retomada desse processo de inclusão 
e combate ao racismo, não faz sentido 
que nossas crianças não tenham aces-
so a esse conteúdo. Tudo começa pela 

educação”, afirma.
Quando daren reflete sobre seu pas-

sado como menina preta, relembra de 
episódios em que sofreu violências e 
fala com pesar sobre projetar um fu-
turo para essa parcela significativa da 
sociedade, uma vez que as pesquisas 
mostram que são as crianças pretas 
que mais sofrem com a perpetuação 
de violências. “Quando tentam rou-
bar a nossa identidade, isso também 
causa mortes”, afirma. No entanto, fala 
com convicção sobre essa luta coleti-
va, que “já começou há muito tempo” 
e reforça: “eu acredito no nosso poder. 
Quanto mais a gente lutar, mais vamos 
conseguir estar juntas. É o que chama-
mos de aquilombamento, criando um 
grande quilombo de gerações. nunca 
estamos sós. Tenho a sensação de que 
os meus estão e estarão sendo vistos 
por alguém”.




