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A Gerência Social da Província Marista Brasil Centro Norte (PMBCN) apresenta, 

nesta edição especial, um verdadeiro ―acerto de Contas‖ com a Infância e a ado-
lescência. Nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho de 2011 aconteceu em Curiti-
ba/PR a II Oficina de Monitoramento dos Direitos da Criança e do Adolescente. O 
evento reuniu organizações internacionais como Estados Unidos, México, Paraguai 
e Brasil que relataram suas experiências à frente do monitoramento dos Direitos 
de crianças e adolescentes em seus países, por meio de dados estatísticos. Um 
diagnóstico numérico que vem mostrando violações de Direitos Humanos vividos 
pela população infanto-juvenil em todo mundo. Também participaram das discus-
sões atores sociais de diversas entidades que militam em prol dos Direitos Huma-
nos de crianças e adolescentes. 
A ocasião contemplou a apresentação do Relatório de Monitoramento de Dados 
sobre a Infância e Adolescência Brasileira, documento que faz parte do Projeto 
de Monitoramento de Dados da Infância e Adolescência no Brasil. A iniciativa é do 
Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (FNDCA) e contou com o 
Instituto Marista de Assistência Social (IMAS) como equipe técnica na execução do 
relatório. O documento tem o objetivo de não apenas tornar acessível o conjunto 
de dados, mas de empoderar a sociedade civil para o controle social dos Direitos 
de meninas e meninos em todas as unidades da federação. 
Representações Maristas fizeram parte das discussões com as presenças dos Ir-
mãos Davi Nardi (PMBCN), Jorge Gaio (PMBCS) e Valdir Gugil (UCE). Jimena Grig-
nani (PMBCS), a gerente social Cláudia Laureth (PMBCN) e equipe do IMAS, execu-
tora do documento, nas pessoas de Milda Moraes, coordenadora do relatório, e 
Fernanda Carmo, jornalista da área social (PMBCN) também participaram da Ofi-
cina. Nas páginas a seguir, confira detalhes do evento. Boa Leitura! 
 
   Comunicação da Gerência Social 

 
 

Reportagem e edição: Fernanda Carmo 
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O Brasil registra uma necessidade histórica de sistemas de dados e informações que possam orientar o monito-

ramento com o enfoque nos Direitos da criança e do adolescente. Neste sentido,  o Fórum Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (FNDCA),  implementou o  "Projeto de Monitoramento de Direitos da Infância e 
Adolescência, baseado em dados estatísticos", pautado na experiência consolidada no ―Guia Metodológico para 
a Construção de um Sistema de Indicadores sobre a Infância―, da Fundación Annie E. Casey (AECF) em parceria 
com a REDIN (Red Los Derechos de la Infancia en México). O Projeto ganhou concretude com o apoio de rele-
vantes parceiros que acreditaram na sua importância e necessidade. O Instituto Marista de Assistência Social - 
IMAS é  um dos parceiros, que assumiu a equipe técnica responsável pela elaboração do "Relatório de Monitora-
mento de Dados da Infância e Adolescência Brasileira‖. O  Comitê  de Monitoramento do Projeto é composto 
pelas Entidades que representam o Secretariado do Fórum Nacional DCA, as Aldeias Infantis S.O.S. do Brasil, a 
Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e da Juventude – ABMP, o Conselho 
Federal de Serviço Social – CFESS, a União Catarinense de Educação – UCE e pelas Organizações apoiadoras e 
incentivadoras do projeto, os Maristas, o Conselho Federal de Psicologia - CFP, a Kinder Not Hilfe – KNH, a 
PLAN Internacional - Brasil e a Visão Mundial.  
  
O referencial metodológico utilizado na execução do projeto está orientado no sentido de realização do diag-
nóstico da situação da infância e adolescência, por meio da compilação de dados dispersos, de diferentes tipos 
e períodos, concernentes as diversas áreas estreitamente relacionadas com a temática. Uma vez sistematizados 
e a partir da seleção dos aspectos considerados relevantes e prioritários, é possível realizar o monitoramento 
por meio de medições, caracterizações, séries históricas e análise dos dados e informações presentes no relató-
rio. 
 
O relatório contempla 74 indicadores distribuídos em nove dimensões: Demografia, Cidadania, Saúde, Educa-
ção, Habitação, Economia, Justiça, Participação e Legisla-
ção. 
 
Dimensão Demografia  
 
A leitura dos dados revela que no Brasil a população de 0 a 
17 anos contabilizou 57.243.809 crianças e adolescentes. 
Desse número, 80,91% habitam em áreas urbanas e 19,09% 
em áreas rurais. São Paulo é o Estado que registra o maior 
número de crianças e adolescentes - com faixa etária de 0 
a 17 anos – com população indígena, de 21.528 (15,26%). Já 
a Bahia concentra a maior população preta, 584.009 
(19,75%). Vale pontuar que a população indígena é mais 
concentrada dentro da faixa etária de 10 a 14 (16,99%) no sexo feminino (16,7%). 

FNDCA apresenta relatório de Monitoramento de Dados sobre a Infância e Adolescência brasileira 

Foto 1- Milda Moraes, coordenadora do IMAS e do relatório de monitoramento de dados. Foto 2– Equipe executora do relatório (IMAS), Fer-

nanda Carmo e Milda Moraes com o Ir. Valdir Gugiel, secretário de articulação do FNDCA durante apresentação do documento 
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Dimensão Cidadania 
 
A Dimensão Cidadania apontou que 160.262 crianças e ado-
lescentes, menores de 1 ano de idade, não possuem registro 
de nascimento, o que corresponde 3,1% desta população. 
Desse universo nacional, vale destacar: Maranhão (34.253 – 
14,89%), Pará (33.540 – 12,79%) e Amazonas (10.556 – 8-
,21%). Os dados indicam ainda que 1.567.008 adolescentes 
de 16 a 17 anos possuem o titulo eleitoral. 
 
Dimensão Saúde 
 
Os números são expressivos em relação à morte por causas 
externas (acidentes por transporte, quedas, suicídios e ho-
micídios) de crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 17 anos com registros de 10.212 mortes, sendo que, 
desse total, 2.600 mortes foram por acidente de trânsito/transportes, de 5 a 14 anos 51,88% e de 15 a 17 anos 
48,12%, 184 mortes por queda 72,28% de 5 a 14 anos e 27,71% de 15 a 17 anos, 397 morreram por suicídio 26,2% 
de 5 a 14 anos e 73,8% de 15 a 17 anos e 4.090 morreram vítimas de homicídios das quais 17,44% de 5 a 14 anos 
e 82,56%  de 15 a 17 anos. 
 
Outro dado que merece atenção na Dimensão Saúde se refere à quantidade de mães adolescentes em 2008, ou 
seja, 288.339 com idade de 12 a 17 anos.  
 
Dimensão Educação 
 
A Dimensão Educação destacou que, da população de 10.726.657 crianças de 0 a 3 anos, o Brasil registrou em 
2008 768.020 (7,16%) matrículas em creche. Foram realizadas 2.101.087 (24,08%) matrículas em pré-escola, em 
relação a uma população de 8.724.562 crianças na faixa etária de 4 a 6 anos.   
 
De um total de 79.424 escolas na área urbana no Brasil, 3.066 (3,38%) se concentram em áreas diferenciadas 
(terras indígenas, remanescentes quilombolas e assentamentos), 2.686 (3,38%) não possuem banheiro no prédio 
e 59.817 (75,31%) não apresentam acesso para deficientes físicos. 
 
A área rural conta com 86.156 escolas, desse número 10. 012 (11,62%) estão em localização diferenciada, 
31.428 (36,48%) não tem banheiro no prédio e 83.777 (97,24%) não disponibilizam acesso aos deficientes.  
 
O Brasil possui 3.424 escolas públicas exclusivas em Educação Especial, porém 1.861 não possuem sala de re-
cursos para atendimento especializado. 
 
A alimentação nas escolas públicas também foi levantada no presente relatório, o qual aponta que 310 escolas 
de Educação Infantil não oferecem o serviço aos alunos, 91 destas escolas estão localizadas no Estado da Bahia 
e 61 no Maranhão, outras 552 escolas do Ensino Fundamental também não disponibilizam alimentação, destas 
153 localizadas no Maranhão e 116 na Bahia. 
 
Ainda na dimensão de Educação, registramos que 2.262.841 alunos são ingressantes no 1º ano do Ensino Médio 
e desse total, 1.259.483 entram com idade inadequada. 
 
A taxa bruta de transição do Ensino Fundamental Médio foi de 68,05%. Já a taxa de abandono foi de 4,40% evi-
denciando os Estados da Paraíba com (10,30%), Alagoas (10,0%) e Bahia (9,00%). Na avaliação do Ensino Médio a 
taxa marcou 12,80% e os Estados que trouxeram dados mais expressivos: Rio Grande do Norte 22,70%,Piauí 
22,20%, Pará 22,0%. 
 
Os números de matrículas públicas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) na faixa etária de 6 a 10 anos estão 
distribuídos da seguinte forma: 14.275 de 1ª a 4ª série, 2.744 de 5ª a 8ª série e 370 matrículas no Ensino Médio. 
Vale destacar que a informação é de origem censitária e a justificativa para crianças matriculadas no EJA, é 
que as escolas tenham prestado informações incorretas ou na indisponibilidade do ensino regular as crianças, 
na faixa etária apresentada, foram inseridas na Educação de Jovens e Adultos. 
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Dimensão Habitação 
 
A dimensão habitação indicou que 6.467.809 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos residem em moradias sem 
água encanada. Dentro da mesma faixa etária, 15.971.129 não possuem rede de esgoto em suas residências e 
1.185.316 sem energia elétrica. 
 
Essas informações mostram que 1.724.411 crianças e adolescentes moram em residências precárias e 4.706.921 
vivem em residências superpopulosas. 
 

Os dados apontam que 28,19%, ou seja, 12.445.944 famílias brasileiras com filhos de 0 a 17 anos são chefiadas 

pelas mães, com renda de até dois salários mínimos. A análise da população economicamente ocupada de 12 a 

17 anos, registrou um total de 4.948.377 crianças e adolescentes. Desse total, 1.406.988 (28,43%) recebem até 

dois salários mínimos e 7.898 (0,16%) sem remuneração.  Ainda nessa análise, 287.159 crianças e adolescentes 

de 12 a 17 anos apresentaram jornada de trabalho superior a 48 horas semanais. 

Dimensão Justiça 

O número de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (MSE’s) foi de 40.356 sendo que, 15,8% 

se referem à internação. A faixa etária de 16 a 17 anos apontou o maior índice com 44.0%, seguido de 34,5% na 

idade de 18 a 21 anos. O nível escolar desses adolescentes apontou 51,8% no Ensino Fundamental, 6,5% no Ensi-

no Médio e 3,40% escolaridade inferior ao Ensino Fundamental. 

Em relação aos Atos Infracionais mais freqüentes, os dados indicam: 25,4% roubo, 16,9% furto, 8,3% tráfico de 

drogas, 5,1% porte ilegal de armas, 4,1% lesão corporal, 3,6% roubo tentado, 2,7% consumo/posse de drogas e 

2,3% homicídios.  

Em 1997 foram registrados 6.645 homicídios de crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 19 anos, enquan-

to que em 2007, os dados indicam 8.166 mortes, o que representa uma variação de 22,9%. Nos Estados, em re-

lação ao mesmo período a variação percentual foi de 405,9% no Maranhão; 345,4% em Minas Gerais, 298,9% em 

Alagoas, 212,5% no Paraná e 196,8% no Pará. 

Quanto o número de Homicídios de 15 a 24 anos por cor (2002/2007), em 2007 morreram 4.512 brancos 

(27,49%) e 11.905 negros (72,51%).  

Dimensão de Participação 

Na 8ª. Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente participaram 1707 Delegados, com direito 

a voz e voto, dos quais 1.273  adultos (75,4%) e 420 adolescentes (24,5%). 

Dimensão de Legislação 

De um universo de 5.564 municípios brasileiros, 5.104 possuem Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e 

do Adolescente (CMDCA’s) ativos, 5.004 Conselhos Tutelares (CT’s) ativos e 93 Comarcas com Varas Especializa-

das. 
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A População economicamente ativa na faixa etária de 5 a 17 anos em 2008 era de 4.452.301 (10,2%) crianças e 

adolescentes ocupadas e em 2009 de 4.250.401 (9,79%), o que representa uma variação de -0,41%. O Estado de 

São Paulo registra 567.201 crianças e adolescentes nesta situação, a Bahia 486.030, Minas Gerais 477.620, Cea-

rá 293.668, Paraná 260.744 e o Rio Grande do Sul 236.905.  

O documento consiste em importante ferramenta que servirá de subsídios para fortalecer a atuação dos Conse-

lhos de Defesa e fomentar a incidência política da sociedade civil na perspectiva da garantia de direitos da cri-

ança e do adolescente. O relatório traz, ainda, o perfil por Unidade da Federação e cada Estado terá informa-

ções detalhadas sobre a realidade da criança e do adolescente em sua localidade. 

O relatório terá lançamento oficial a partir de um plano de comunicação associado à metodologia do projeto. 
Deste modo, o plano de comunicação prevê ações com enfoque nas redes sociais, versão jornalística do relató-
rio e criação de peças publicitárias com o objetivo de visibilizar de maneira informativa os dados contempla-

dos. 

Relatórios anuais 
 
Durante a Oficina de Monitoramento, os membros do FNDCA estabeleceram o recorte temático gravidez na a-
dolescência, que passa a ser preparado no próximo semestre. ―O relatório vai abordar o tema nas suas várias 
dimensões‖, ressaltou a secretária executiva do Fórum, Erivã Velasco. A temática de cada documento anual vai 
desdobrar em ações específicas nas agendas de incidência política. A secretária explicou que os recortes serão 
estabelecidos a partir de ensaios temáticos produzidos pelas entidades do Fórum que já atuam nessas áreas. 

        Erivã Velasco - secretária executiva do FNDCA 

―Achei maravilhoso o trabalho cons-

truído pelo Brasil. Foi uma grande 

oportunidade estar aqui para compar-

tilhar experiências e aprender cada 

vez mais. Fiquei impressionada com a 

quantidade de indicadores que o Bra-

sil conseguiu trabalhar no primeiro 

relatório. Estão todos de parabéns! 

    Laura Beavers –Fundação Annie 

Casey/ACF - EUA 

― O grande mérito desse evento chama 

atenção pela existência dos dados. A políti-

ca precisa ser baseada em dados. Vimos 

muitas experiências mostradas e a oficina 

vem trazer evidências da realidade vivida 

pelas crianças e adolescentes. Diante disso 

precisamos avaliar os dados que temos, 

onde podemos incidir e analisar se as estra-

tégias para essa incidência estão corretas. 

Precisamos mudar a situação para que os 

Direitos sejam cumpridos e não fiquem 

apenas no discurso. 

    Dr. Nelson Arns - Pastoral da Criança 

―Primeiramente gostaria de parabenizar 

a equipe Marista que trabalhou incessan-

temente na elaboração desse relatório. 

Senti muita coerência nos dados e pude 

assistir a apresentação de um trabalho 

muito bem feito. Achei importante alar-

gar o pensamento trazendo para as dis-

cussões as experiências dos outros países 

assim como as contribuições de entida-

des de todo país. O resultado desse tra-

balho irá incidir na cobrança de cada 

Estado e região, onde será percebida a 

defasagem e a falta de cumprimento dos 

Direitos da criança e do Adolescente. 

       Ir. Davi Nardi - PMBCN 
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Fundação Annie Casey/ ACF apresenta Modelo de Incidência baseado em dados 

Os Estados Unidos (EUA), por meio da Fundação An-

nie Casey/ACF e o Projeto Kids Count, socializou sua 
experiência de monitoramento de dados no dia 30 de 
maio de 2011 durante a II Oficina de Monitoramento 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Há pouco mais de duas décadas, a Fundação Annie 

Casey realiza o serviço personalizado no setor de 

estatísticas da infância dos Estados Unidos, Canadá e 

Porto Rico, entre outros. A Casey criou um método 

próprio de compilar dados e oferece retratos preci-

sos, segundo Laura da ACF. Ela considerou que políti-

ca e comunicação são fortes aliados para viabilizar a 

existência e compreensão dos dados. Laura afirmou 

que a Fundação Annie Casey desenvolveu um Centro 

de Dados Online para facilitar essa interlocução com 

a mídia e pautá-los de maneira precisa sobre a exis-

tência dos números que revelam a situação que em 

que crianças e adolescentes se encontram. 

―O Brasil é um grande país e conseguiu 

apresentar elementos de muita riqueza em 

seu primeiro relatório de monitoramento. 

Sabemos a dificuldade em obter esses da-

dos e mesmo assim vocês conseguiram 

abarcar indicadores importantíssimos. A 

oficina foi uma oportunidade de trocarmos 

experiências (Estados Unidos, México, Pa-

raguai e agora o Brasil) e aprendermos 

cada vez mais sobre a realidade das crian-

ças e adolescentes em outros países.‖ 

Javier Chamorro - Coordinación de los 

Derechos de La Infancia - CDI - Paraguai 

 

―Me alegra muito a iniciativa do Brasil na 

realização do relatório de monitoramento 

de Dados. Presenciamos a apresentação de 

um excelente trabalho que nos permitirá 

aprender mais e dessa vez com a experiên-

cia brasileira. É uma grande oportunidade 

de estabelecer intercâmbios e fortalecer a 

rede de garantia de Direitos de crianças e 

adolescentes.‖ 

Juan Martin Garcia - Red por los Derechos 

de la Infancia Mexico - REDIM 
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Paraguai e Brasil apresentam práticas de Monitoramento dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Javier Chamorro, Coordinación de Los Derechos de La 

Infancia - CDI - Paraguai relatou o processo na copilação 
de dados em seu país. Segundo ele, a CDI trabalha atu-
almente com 5 indicadores para demografia, 6 de eco-
nomia, 9 em educação, 14 na dimensão saúde, 3 prote-
ção e apenas 1 em cidadania. Javier disse que o Para-
guai utiliza estratégias de comunicação como a elabora-
ção de revistas, sites e informativos para disseminar os 
dados além das redes sociais facebook e twitter. Cha-
morro afirmou que o grande desafio na elaboração de 
diagnósticos estatísticos em seu país refere-se a atuali-
zação periódica de dados oficiais. 
 
O Dr. Nelson Arns, coordenador da Pastoral da Criança, 
socializou um sistema de informações georrefêrenciadas 
de Monitoramento da saúde da criança. Através desse 
mecanismo é possível visualizar os municípios do Paraná 
em que as crianças recebem os benefícios fundamentais 
de saúde, como a 1ª Dose do Antibiótico. 
Sobre a atualização dos dados, Dr. Nelson afirmou que o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE pos-
sui boa vontade na disponibilização do serviço estatísti-
co e que o desafio nesse processo é a velocidade de en-
trega dos dados. 

REDIM exibe Informe Alternativo  sobre Infância e Conflito Armado do México 

Juan Martín Garcia, diretor executivo da Red por los 

Derechos de La Infacia em México - REDIM  trouxe 

reflexões importantes sobre as experiências da RE-

DIM com o relatório Infancia Cuenta, existente há 

seis anos. De acordo com ele, apesar dos inúmeros 

benefícios que o relatório vem trazendo na área de 

saúde e educação o México ainda enfrenta uma gran-

de violação nos Direitos Humanos de meninos e me-

ninas: a violência. Martín afirmou que os principais 

prejudicados são os adolescentes e por isso a REDIM 

lançou um Informe Alternativo sobre: Infancia y Con-

flicto Armado em México. Esse trabalho faz um re-

corte sobre a problemática que envolve jovens no 

mundo do crime com o objetivo de chamar a atenção 

da sociedade, mídia e autoridades do governo para 

que compreendam a necessidade de elaborar políti-

cas específicas que possas combater esse mal. O In-

forme faz um detalhamento por faixa etária sobre a 

realidade do crime em que as crianças e adolescen-

tes do México estão inseridos. 
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Gerardo Sauri, da Comisión de Derechos Humanos 

Del DF, México, apresentou durante a II Oficina de 
Monitoramento dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente o Guia Metodológico para a construção de 
um sistema de monitoramento de Direitos. Segun-
do Gerardo o Guia surgiu com o objetivo de quali-
ficar os debates sobre os indicadores da infância e 
adolescência. Ele acrescentou que a mídia ganha 
poder de comunicação quando a pautamos corre-
tamente através do uso dos dados que revelam a 
realidade de meninos e meninas.  A Gerência Soci-
al conversou com Gerardo Sauri sobre a importân-
cia do monitoramento de diagnósticos estatísticos 
na garantia dos Direitos Humanos da população 
infanto-juvenil. Confira! 
 
GS - Quais os resultados notórios de melhorias a 
qualidade de vida das crianças e adolescentes no 
México após a implementação do sistema de mo-
nitoramento de dados? 
 
GS - A primeira conquista foi dar visibilidade esta-
tística às crianças, ou seja, mostramos que elas 
existem e mais do que isso revelamos que muitas 
delas vivem em situação de risco. Antes não existi-
a no México um retrato desse diagnóstico e a par-
tir desse contexto podemos questionar: e agora, o 
que devemos fazer? Os primeiros resultados mos-
traram fragilidades em questões básicas para uma 
boa condição de vida: crianças que vivem longe 
das famílias, a falta de recursos em suas casas co-
mo água e eletricidade ou que não possuíam piso 
em suas residências. 
 
GS– Quais as dificuldades no México para a ob-
tenção dos dados estatísticos no segmento crian-
ça e adolescente? 
 
GS - No começo, a própria falta de dados era um 
grande desafio. Contamos com o apoio da UNICEF 
na construção desse processo que nos passava mui-
tas informações e paralelo a isso também pagamos 
por esse serviço a fim de que os dados pudessem 
ser disponibilizados. Com o tempo, nos deparamos 
com algumas transformações que foram muito 

Entrevista - Gerardo Sauri apresenta Guia Metodológico e compartilha processo de Monitoramento do México 

positivas e fortaleceram o nosso trabalho. No Mé-
xico o clima político foi facilitando o acesso a con-
sultas públicas de dados estatísticos isso virou lei 
em alguns Estados. Outro ponto foi que as organi-
zações de pesquisa compreenderam a seriedade do 
nosso trabalho e também começaram a oferecer os 
dados com mais facilidade. Acredito que consegui-
mos mostrar credibilidade e não somos uma rede 
lucrativa mas um organismo que visa apenas ven-
der informações confiáveis sobre as crianças e a-
dolescentes. A visão política mudou muito após a 
copilação dos dados. 
 
GS - Como foi o envolvimento com a mídia no 
México em relação aos dados estatísticos? 
 
GS - Desde o início nos tornamos uma fonte confiá-
vel aos meios de comunicação e ao longo do tempo 
essa parceria foi se multiplicando graças a credibi-
lidade que alcançamos. As consultas midiáticas 
aumentam consideravelmente. Os dados são fortes 
e isso atraí mídia. A maneira como nos comunica-
mos com a mídia também favorece essa parceria. 
Produzimos notícias, informativos, hotsite e entra-
mos nas redes sociais (facebook e Twitter) além de 
cursos de capacitação como estratégias de divul-
gar ainda mais os dados existentes. 
 
GS - Vocês trazem para as discussões represen-
tantes do governo que respondem por áreas es-
pecíficas de saúde, educação, por exemplo? Co-
mo é feito isso? 
 
GS - Sim, fazemos essa articulação com o governo 
desde o início. Primeiro por que os dados são pú-
blicos vindos de órgãos oficiais e segundo por que 
são eles os tomadores de decisões. Nos reunimos 
para socializar os dados, trocar opiniões e pontos 
de vistas. Isso facilita mas também desperta falsas 
impressões. Alguns agentes do governo acreditam 
que as informações são manipuladas, especialmen-
te quando se refere ao seu estado ou região. Po-
rém trabalhamos com indicadores técnicos e quan-
do as autoridade políticas lêem os anexos nos in-
formes se deparam com dados oficiais. Daí as im-
pressões mudam e eles enxergam imparcialidade e 
transparência. Ganhamos pontos com isso e alar-
gamos o espaço para o avanço das discussões sobre 
o tema. Em hipótese alguma trabalhamos com da-
dos não– confiáveis pois os mesmos impactaria ne-
gativamente a credibilidade conquistada. 
 
GS - Como é a participação juvenil no sistema de 
monitoramento de dados no México?  
 
GS-  Ainda não está funcionando como gostaría-
mos. 
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Homenagem da Gerência Social às crianças e adolescentes do nosso Brasil. Nos perguntamos: cadê a proteção integral a 

criança e ao adolescente? Quando as normativas que asseguram o Direito serão cumpridas em sua totalidade? Estamos 

aqui, para contribuir nesse processo por que acreditamos que uma nação que não cuida de suas crianças e jovens é por 

excelência uma nação desgovernada e sem perspectiva de futuro. 

"O que se faz agora com as crianças é o que elas farão depois com a sociedade." (Karl Mannheim) 

Digamos que aprendemos um pouco tarde a lidar 
com a importância da participação juvenil. Come-
çamos coletando depoimentos de meninos e meni-
nas sobre a realidade dos dados. Pensamos dar um 
visual mais humano com a opinião deles em cima 
de números frios. Isso foi importante na sensibili-
zação das estatísticas. Mais tarde começamos a 
desenvolver versões mais amistosas do documento 
visando a compreensão dos jovens. Essa iniciativa 
de uso acessível das informações foi bem interes-
sante pois adultos e governo puderam ouvir as vo-
zes das crianças e adolescentes. Acredito que mui-
tas outras ferramentas de participação juvenil pre-
cisam ser criadas e fortalecidas pois o empodera-
mento dos adolescentes potencializa o trabalho de 
monitoramento dos dados. 
 
GS - Qual sua opinião a respeito do primeiro re-
latório de monitoramento elaborado pelo Brasil? 
 
GS– Fiquei bastante contente com o resultado do 
trabalho e da experiência brasileira captada no 
primeiro documento. Pude acompanhar o início 
desse processo e vejo a criação de um trabalho 
sólido, próprio e com grandes perspectivas.  

O relatório possui identidade e para um país tão 
grande e com tantas necessidades como o Brasil é 
necessário avançar, divulgar e buscar um suporte 
social para que o trabalho ganhe mais concretude 
e visibilidade social e política. Estava analisando 
as propostas do plano de comunicação e achei i-
déias excelentes de disseminar as informações es-
tatísticas. Acho que esse é o caminho e o Brasil 
está na direção certa. 


