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Introdu~ao
 

I~I

os capítulos anteriores foram discuti

dos, em detalhe. diversos aspectos da 
sítuacáo da~ enancas e dC?s adolescen
tes' no Brasil contemporaneo. 

O objetivo desse capítulo final, ao 
mesmo tempo modesto e difícil, é lo

calizar a sítuacáo antes descrita no quadro mais geral 
da delicada questáo social brasileira e, ainda rnais es
pecificamente, no contexto do sistema brasileiro de 
protecáo social, tendo em vista suas características, 
perspectivas e lírnites ', 

Neste sentido, vale a pena recapitular, nessa in
troducáo, os processos demográficos, económicos, 
sociais, políticos e culturáis, de caráter geral e de 
mais longa duracáo, responsáveis pela configura
cáo que os problemas da infancia e da juventude as
sumem no Brasil de hojeo Depois disso podemos 
nos dedicar a uma discussáo mais detalhada dos as
pectos pertinentes a uma avaliacáo dos dilemas, 
perspectivas e limites colocados pelo sistema brasi
leiro de protecáo social para o tratarnento dos pro
blemas da enanca e do adolescente no limiar do ter
ceiro milenio. 

Antecedentes estruturais 

A situacáo da enanca e do adolescente no Brasil 
contemporáneo resulta de processos estruturaís de 
longa duracáo. Sao particularmente relevantes os pro
cessos que tiverarn lugar depois da Segunda Guerra 
Mundial e que mudaram a face do país, transforman
do-o, quanto ao tamanho, numa das rnaiores econo
mias urbano-industriais do mundo, embora hererogé
nea, pobre e desigual. 

Do ponto de vista demográfico, aspecto sem dúvi
da crucial ernbora sobredetenninado da questáo, o 
volume total da populacáo brasileira atual e sua com
posícáo etária resultam de um vigoroso processo de 
crescírnento vegetativo (urna vez que a contribuicáo 

l. Referimo-nos. aqui. apopulacáo com menos de 18 anos de idade. Ao 
longo do texto, dependendo da dísponíhílidade de lnformacáo, nern 
sempre será possível manter constante essa definícño do contingente 
populacional, objeto de nossa análisc. Além dísso, sempre que possí
vel, seráo distinguidas subpopulacóes especíñcas nesse contingente. 
2. Seria mais económico se se pudesse Ialar ern "Estado Brasileiro de 
Bem-Estar". Embora exístam razóes que recomendarn o uso desse 
conceuo. pelo menos cm l>C1Isentido mais restrito, como por exem
plo a importancia do gasto governarnental nessa área e .1 diversida
de institucional que sustenta essas políticas de governo, acredito 
que os resultados pífjo~ e precáríos dessas políticas - quer do pon
to de vista da baixíssirna capacidade cm "dcsmcrcaruílízar" a [orca 
de trahalho. quer do ponto de vista da efetividade do ga~lo realiza
do para proporcionar servícos e beneficios para a populacáo mais 
pobre - sugerern cautela no lI~O do conccito, AJél11 ub~o, a ex pe
ríéncra dos flabe~ desenvolvidov 1110Mra que o marco institucional 
do Estado de Bern-Estar envolve caractcrbtk'a~do sistema político 
que cstao hern dístamev do padn..Hl brasileiro. Ver, entre outros, 
Draibe, lYIiY; Flora. 191i1i. Spíng-Andersen, 1990 e alTe. 19H5. 

196 

de rnígracóes internacionaís, depois da Segunda 
Guerra Mundial, tem sido negligenciável), que se ace
lerou nos vinte anos do imediato pós-guerra, para 
mostrar sinais de relativo arrefecirnento a partir de 
1965, quando se acelerou o processo brasileiro de 
"transicáo demográfica" (Martine & Carvalho, 1988). 

Um rápido exarne das ínforrnacóes mínimas perti
nentes, resumidas na Tabela 1, confirma tais colocacóes, 
fomecendo indicacóes sobre a natureza desse processo. 

Como se pode observar, entre 1940 e 1985, sao vários 
os processos populacionais que se acelera m e os pontos 
de inllexáo que ocorrem na dinámica demográfica brasi
leira, cabendo destacar, em resumo, os seguintes: 

• a aceleracáo entre 1940 e 1965 das taxas de eres
cimento populacional no país como um todo e em 
cada uma de suas rnacrorregíóes, em virtude do decli
nio nas taxas de mortaJidade (declínío que variou de 
regíáo para regíáo), associado a estabilidade (ou mes
mo ligeiro crescimento, em algumas regióes) das taxas 
globaís de fecundídade; 

• a desaceleracáoee taxa de crescimento no período 
posterior a 1%5 para o país como um todo (corn impor
tantes diferencas regionais), em funcáo da persistente 
queda nas taxas de mortalidade ter sido mais do que 
compensada pela rnudanca no comportamento das la
xas globais de fecundídade, que passararn a declinar, as 
vezes de fonna abrupta, ern que pesem persistentes di
ferenciais, quer por regiáo, quer por segmentos sociais; 

• a tntenstftcacáo das rnígracóes internas, tanto in
tra como inter-regionais - no princípio predominan
temente de origem rural e destino urbano e, posterior
mente, com um importante componente de migracóes 
interurbanas; 

• a progressáo, acelerada, do processo de urbaniza
\;3.0 - inclusive nas áreas do interior do país - e o 
surgimento dos processos de rnetropolizacáo e conur
bacáo multimunicipal. 

Em conseqüéncía, alterou-se significativamente a 
estrutura por idades da populacáo brasileira e rnodífl
cou-se a dístribuicáo rural-urbana da populacáo infan
til e jovem. Assim, no que se refere a populacáo com 
idade até 19 anos (ver Tabela 2), vale a pena destacar: 

• o aumento no número absoluto de pessoas com 
menos de vinte anos de idade, que seguirá crescendo até 
pelo menos o ano 2010, embora a laxas decrescentes; 

• o incremento da partícípacáo relativa desse gru
po no conjunto da populacáo brasileira até meados da 
década de 70: em 1980 a participacáo desse grupo 
atingiu 50,2% da populacño brasileira¡ 

• a queda, a partir de 1990, de sua participacño re
lativa, levando a estimativas de que no ano de 2010 
esse grupo representará 35% da populacáo total¡ 

• acrescente urbanizacáo dessa populacáo: predo
minantemente rural pelo menos até 1960; em 1990 
cerca de 70% da populacáo brasileira na faixa de Oa 19 
anos residía em áreas urbanas. 



-----------------,( Tabela 1 ,,---------------
Indicadoresda dinámica demográfica 

--,',',_." 1- :~--[- Brasil-1940/1985-.: I -, [ -- 1-- I 
- - - - -  --------  - ---_.  -

1940 163,6 6,26 31,2 40,7 
2,39 

1950 146,4 6,21 36,2 24,3 44,6 
2,99 

1960 121,1 6,28 44,7 32,7 53,4 
2,89 

1970 113,8 5,76 55,9 38,1 54,6 
2,48 

1980 88,0 4.35 67,6 51,3 63,6 
2,10 

1985 3,60 

Fontes: Faria, 1986e Martine & Carvalho , 1988,
 
(.) Cresc> Taxa de creseimento; TMI~ Taxa de mortalídade infantil por mil nascidos vivos; TFG= Taxa de feeundidade
 
geral; EVaEsperan~a de vida ao nascer,
 
a. Urbanízacáo segundo a deflnicáo eens itária. 
b. Urbanlzacáo em cidades de 20.000hab itantes ou mais . 

Do ponto de vista s ócío-económíco, 

"entre 1945 e 1980a sociedade brasileira conbeceu. 
taxas bastante elevadas de crescimento econérnico e 
sofreu profundas transformacoes estruturais. Ftcou 
para trás a sociedadepredominantemente rural, cujo 
dinamismo fundaoa-se na exportacáo de produtos 
primarios de base agrícola, e emergiu uma complexa e 
intrigante sociedade urbano-industrial. Complexa 
porque marcadapelos processos que constüuiram, en
tre nós, uma das maiores economtas contemporáneas. 
Intrigante porque, afora essa complexidade e esse ta
manbo, essa economia de base urbana e industrial lo
calizada na periferia da economia mundial crescen
temente internacionalizada esteve - e está - longe 
de apresentar as caracteristicas típicas das sociedades 
industriais auancadas, mesmo quando aquelas se en
contravam em níveis comparáveis de desenvolvimen
to de suas forcas produtívas" (Faria, 1991, p. 102). 

Em conseqüéncía, por um lado, modíflcou-se a es
trutura produtiva - no campo e na cidade ampliou-se 
o assalariamento, expandiram-se e aprofundaram-se 
as relacóes mercantis, constituiu-se um mercado na
cional de trabalho e de consumo, cresceu a presenca 
dos meios de comunícacáo de massa, alterou-se a es
trutura do emprego e das ocupacóes, modificou-se a 
estrutura de classes. Por outro lado, dado o padráo es
pecífico assumido por esse processo de crescimento 
baseado no avíltarnento dos salários, cristalízou-se en
tre n6s urna das dístribuic óes de renda mais desiguais 
do mundo e, apesar de mudancas no padráo de gasto 
social, persistiram profundas desigualdades regionais 
e um vastíssimo contingente de famílias pobres, tanto 
no campo como na cidade. 

Do ponto de vista político, o período caracterizou
se pela instabilidade institucional, forternente marcada 
pelo período autorítário vigente entre meados da déca

da de 60 e meados da década de 80. Essa debilidade 
das instíruícóes e dos processos democráticos - em 
que pese a permanente resistencia dos setores popula
res e de segmentos importantes das camadas médias 
- impediu, ou pelo menos dífícultou, a influencia dos 
segmentos mais amplos da populacáo sobre o conteú
do das políticas de governo. No campo das políticas 
sociais , como veremos, isso significou que sua expan
sao e transformacáo foram ditadas pelas necessidades 
de centralizar e "racionalizar" o gasto governamental e 
para proporcionar mecanismos cl íentelístícos de legítí
macáo do regime autoritárío, Adquiriram, assim, forre 
conteúdo assistencial ísta e urna precária estrutura de 
benefícios, que pouco contribuiu para amenizar o 
peso da mercantilízacáo sobre a forca de trabalho. 

Culturalmente, a valorízacáo dos padrees culturais 
de urna sociedade de consumo, num contexto de des
valorízacáo do trabalho e de pobreza generalizada, ge
rou entre n6s uma peculiar sociedade de consumo de 
massa, pobre e desigual, cujo impacto sobre as crian
cas e os jovens ainda nao foi suficientemente avaliado. 

A partir do final da década de 70 - quer pelo 
aprofundarnento de suas pr6prias contradícóes e di
lemas, quer pela crise e pelas transformac óes na eco
nomía mundial na qual a economía brasileira se inse
re - o padráo prevalecente de acurnulacao e as for 
mas de regulacao a ele associadas entram em crise e 
a economia perde sua estabilídade e seu dinamismo. 
Recrudesce o rnovirnento pela redemocratízacáo do 
país, multiplicam-se os rnovimentos sociais, agra
vam-se os problemas inflacionários, aprofunda-se o 
problema da dívida externa, agrava-se o problema 
do déficit fiscal, entram em crise segmentos impor
tantes da política social do regime autoritário, ocor
rem conjunturas recorrentes de elevadas taxas de de
semprego aberto, o aparelho estatal se desorganiza e 
entra em progressiva paralisia. O regime autorit ário 
corneca a desagregar-se. 
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-------------( Tabela 2 ,r-------------
Estimativas da populacáo jovem 

(19 anos ou menos) 
Brasil -1980 e 1990 

I I I I
 
0-4 17.145.504 
5-9 15.002.316 

10-14 14.168.854 
15-19 13.454.458 

Subtotal 59.771.132 .. 
maisde 19 59.294.868 

Total I 119.066.000 

Ponte:Carvalho& Martine, 1988. 

o Brasil, que conhecera um ritmo de crescimento 
acentuado e auto-sustentado, experimenta fortes osci
lacees cíclicas e a década de 80, do ponto de vista das 
taxas de crescimento e da transformacáo do aparelho 
produtivo, passará a ser conhecida como a "década 
perdida" 3. 

Entretanto, mais do que "urna década perdida", a dé
cada de 1980, no Brasil" foi na verdade urna década pa
radoxal. Por um lado (como indicado sumariamente na 
nota 3), em termos de renda percapita e, em menor me
dida, em termos de transformacáo na estrutura produti
va, os anos 80 foram efetivamente marcados pela estag
nacáo: no final da década, o brasileiro médio se encon
trava na mesma situacáo que a do inicio do período. As 
camadas mais pobres, por seu turno, nao só parecem 
ter aumentado como, também, viram os seus rendi
mentas médios diminuídos (Lopes & Gottschalk, 1990). 

Já do ponto de vista político, esta década foi extre
mamente dinámica e proveitosa. Com raízes no perío
do anterior, o movimento pela democratízacáo do 
país ganhou impulso, mobilizando a populacáo pelas 
eleicóes diretas. Movimentos e partidos políticos com 
raízes populares e com programas partidários mais 
avancados ganharam nova expressáo. Multiplicaram

3. Esses processos, como se sabe, nao vérn ocorrendo apenas no 
Brasil. Os dados abaixo, recentemente publicados pelo Banco Mun
dial, mostram as taxas de crescírnento do PlB per cap/ea em alguns 
países da América Latina nos últimos trinta anos: 

I 
- 1 , I I 

Argentina 2,9 0,9 -1,9 
Brasil 3,2 5,9 -0,1 
Chile 2,0 0,9 0,3 
Venezuela 1,5 -0,8 -1,3 

Ponte: Tbe World Bank. Social Spending in Latin America. 
Tbestory oftbe 1980'sep. 3). 

4. Ambas as expressóes encontram-se no excelente relatório da Ce
pal que trata das transformacoes estruturais e dos dilemas do desen
volvimento na América Latina nesse final de século (Cepal, 1990). 

14,4 16.632.109 11,4 
12,6 16.632.109 11,4 
11,9 16.778.005 
11,3 14.881.361 
50;2 11 64.923.584 
49,8 80.972.11111 

100,0 ¡¡ 145.895.695 

11,5 
10,2 
44,5 
55,5 

11 
100,0 

se as eleícóes com sufrágio universal, sobretudo para 
eleícáo dos principais postos do Executivo (presiden
te da República, governadores de Estado e prefeitos 
das grandes cidades), Instaurou-se um processo cons
tituinte onde, apesar dos pesares, a presenca dos inte
resses populares se fez sentir, direta e indiretamente. 
O Legislativo, pelo menos em parte, recobrou sua for
ca e alguns ganhos, especialmente na área dos direitos 
socíaís, foram obtidos. 

Entretanto, dados os limites impostos pela deterio
racáo da situacáo económica, esses avances no plano 
da abertura política e na capacidade de influencia dos 
interesses populares resultaram, até agora, com apenas 
urna ou outra excecáo, em ganhos efetivos reduzidos. 

É como resultado desse longo processo que se 
deve entender a situacáo atual das enancas e dos ado
lescentes no Brasil contemporáneo, cujo volume e dis
tríbuícáo por faixas etárias sao apresentados nas tabe
las que se seguem e cuja dinámíca demográfica futura 
será objeto de discussáo posterior. Como se pode ve
rificar, em 1980 esse grupo etário constituía o contin
gente majoritário da populacáo brasileira e, em 1990, 
embora sua partícipacáo relativa já tivesse comecado 
a cair, as pessoas com menos de 19 anos de idade re
presentavam um contingente de mais de 80 milhóes 
de pessoas. 

Os resultados extremamente iníquos, heterogéneos 
e desiguais desse longo processo de desenvolvimento 
fizeram com que o país contraísse urna dívida social 
bastante pesada com os segmentos mais pobres da po
pulacáo, fazendo com que o Brasil apresente, como 
veremos noutra parte desse trabalho, índices de desen
volvimento social e humano bastante insatisfatórios 
quando comparados com países com renda percapi
ta, taxa de urbanizacáo e tamanho populacional com
paráveis aos seus. Isso se reflete de forma expressiva 
na situacáo social de sua populacáo infantil e jovem: 
urna proporcáo significativa da populacáo de pessoas 
com 19 anos ou menos (mais de 40% nas áreas urba
nas e mais de 50% nas áreas rurais) vivía, em 1981, em 
domicílios cujas famílias percebiam menos de 1/2 sa
lário-mínimo por pessoa. 

Para aprofundar a análise da situacáo social global 
da infancia e da adolescencia neste final de século, a 
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partir dos antecedentes apresentados nessa introdu
I;ao, dividiremos o restante deste artigo em quatro 
partes. Na prímeíra, procuraremos situar a posicáo 
brasileira no cenário internacional, no que se refere a 
seus índices de desenvolvimento humano e social. Na 
segunda, trataremos de apresentar dados descritivos 
- embora sintéticos - da sítuacáo social dessa po
pulacáo, Na terceira parte, apresentarernos um resu
mo das transformacóes jurídicas e institucionais que 
ocorreram no período recente, relevantes para uma 
avalíacáo do futuro desernpenho das políticas de go
verno no tratamento futuro das questóes da enanca e 
do adolescente. Finalmente, na última parte, procura
remos discutir as perspectivas, dilemas e limites da 
política social brasileira no limiar do terceiro milenio. 

1. Desenvolvimento
 
social ehumano: a
 
posi~ao do Brasil
 
no cenário internacional
 

P:iil om o agravarnento da crise econórnír _ ca, o fracasso dos diversos planos de 
estabílízacáo, a falta de iniciativas go
vernamentaís inovadoras na correcáo 

~ , dos desequilíbrios e ínadequacóes da 
~ .- política social brasileira e a deteriora-
I;ao das fínancas públicas estaduaís - combalidas 
pelo uso eleítoreíro dos recursos -, fizeram voltar a 
primeira página dos jornais e das revistas de circula
cáo nacional a denúncia e o debate em tomo das 
questóes da desigualdade e da pobreza, infelizmente 
ainda endémicas no Brasil do final do século XX. 

Do ponto de vista académico e científico, essas 
questóes, infelizmente, revestern-se de urna certa 
monotonía: nao parece ter mudado, senáo para 
pior, o panorama desenhado pelas análises realiza
das em meados da década de 70, tao logo o regírne 
autorítárío deixou alguma brecha para o debate e a 
crítica. 

Embora industrial, urbanizado, grande, complexo 
e diferenciado - a nona economia urbano-industrial 
do mundo, como quer o ufanismo ingénuo? -, o 
Brasil apresentava índices de desigualdade, caren
cias sociais e pobreza comparáveis a países de menor 
desenvolvimento relativo, que a expressáo "Belín
día" consagrou. 

Dados que aparecem em recente informe pu
blicado pelo PNUD (Human Deuelopment Repon, 
1990), em que pesern a precariedade da base de 
ínforrnacóes e o caráter sempre discutível dos in
dicadores utilizados, onde sao comparados 130 
países, permitem avaliar a posícáo atual (final da 
década de 80) do Brasil no cenário internacional 

quanto ao crescímento económico e ao desenvol
vímento social. 

Com base num volume razoavelmente arnplo de in
formacóes o estudo do PNUD elabora, para cada um 
dos 130 países, dois indicadores básicos (alérn de di
vulgar ciados relativos ao desempenho e aposicáo dos 
países considerados num conjunto arnplo de indica
dores económicos, ecológicos e sociaís). O primeiro, 
relacionado ao crescimento económico, consiste no 
Produto Intemo Broto per capita, ajustado em funcáo 
do poder ele compra característico nos diferentes paí
ses", O segundo, relacionado ao desenvolvimento so
cial, consiste no Índice de Desenoolutmento Humano, 
calculado a partir de indicadores de renda per capita, 
de analfabetismo da populacáo adulta e da esperanca 
de viciaao nascer'. 

Várías comparacóes podem ser feítas a partir dessas 
informacóes com o objetivo de me/hor apreciar a po
sícáo brasileira no cenário internacional, embora nao 
seja fácil obter-se um consenso a respeito da compa
racáo metodologicamente mais adequada e pertinen
te. Comecemos pelas duas cornparacóes mais óbvias e 
bombásticas, embora problemáticas do ponto de vista 
metodológico. 

o triste lugar da nona 
economia urbano-industrial 
do mundo 

Em meados da década de 80~, o Brasil se consti
tuía, efetivamente, na nona economia do mundo, 
em termos do volume global de seu Produto Interno 
Bruto, embora algo distante das sete primeiras eco

5. Ufanísrno, aliás. combalido pelas estatístícas mais recentes, que 
parecem indicar que a posícáo brasileira, em termos do volume do 
PIB, parece ter caído para a décima-segunda ou décima-terceira po
si~ao, em faee da estagnaeáo recente. Manterei, nesse texto, a 
estatística anterior, que corresponde aos dados que estou utilizando. 
6. Esse indicador, denominado "Adjusted Purchasing Power Gross 
Domestic Product percapila", baseía-se em estudos desenvolvidos 
pelo Projeto de Cornparacóes Intemacionais de Preces. Para se ter 
urna idéia do ajuste desse impacto, enquanto o produto interno bru
to per capitabrasileiro medido de forma convencional teria sido, ern 
1987, ele US$2.020, esse valor ajustado pelo poder de compra teria 
~t¡ngido USS4.307; o do japáo teria sido de US$15.760e US$13.135, 
respectivamente 
7. O Índice de Desenvolvímento Humano foi construído usando-se 
procedimentos relativamente simples de agrupacáo dos indicadores 
parciais mencionados. levando-se em conta os valores máximos e 
mínimos observados para os 130 países quanto ¡¡ esperanca de vida 
e as taxas de alfabenzacáo da populacáo adulta e. ao valor médío, 
para os países desenvolvidos do hemisfério Norte, da renda perca
pila considerada como definidora da línha de pobreza. Este índice, 
teoricamente, pode variar entre O(zero) e 1 (urn), este último valor 
representando o máximo de desenvolvimento social, nas condicóes 
do mundo contemporáneo, Empíricamente, o japáo apresenta o ín
dice mais elevado (0.996) e o Níger o índice mais baixo (0,116). O 
índice de desenvolvimento humano calculado para o Brasil atingiu 
0,784. É importante ter presente que o índice nao leva em canta de
sigualdades /la dislribui~ao da renda, nem considera as díferencas 
existentes entre os países no que tange aos direitos civís e políticos. 
8. Os dados utilizados pelo PNUD se referern, em geral, ao ano de 
1987, embora possa haver indicadores definidos para um ou dois 
anos anteriores. 
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--------------(Gráfico 1 ~t--------------
Maiores economias urbano-industriais
 

(PIS per capita - Desenvolvimento Humano)
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nomias mundiais (EUA, japáo, Uniáo Soviética, Ale
manha, Franca, Itália e Grá-Bretanha) e rnais próxi
ma da oitava e décima economías, respectivamente 
Canadá e China. Nesse grupo de doze países com 
PIB superior a 200 bilhóes de doláres, o Brasil ocu
pa o antepenúltimo lugar em termos do Índice de 
Desenvolvimento Humano elaborado pelo PNUD, 
atrás apenas da Índia e da China, países predomi
nantemente rurais. 

Se tomarmos as vinte maiores (ern termos de volu
me do PIB) e mais urbanizadas (rnais de 500Ál da popu
lacáo vivendo em áreas urbanas) economías do mun
do como referencia, onde estariam incluídas as econo
mias do México, da Coréia e da Austrália , entre outras, 
a nona economia do mundo ocupa um triste último lu
gar em termos de desenvolvimento social, tal como 
medido pelo índice do PNUD. Situa-se, assim, em po
sicáo inferior tanto a economías de menor porte, 
como a Espanha, o México e a Coréia, como a de eco
nomías menos urbanizadas, como mostra o Gráfico 1. 

Entretanto, essa cornparacáo, embora atraente, tal
vez seja metodologicamente incorreta e injusta, pois 
nao leva em conta a populacáo dos diferentes países. 
Na verdade, o Brasil, nesse grupo de vinte países, 
como mostra o Gráfico 2, possuía o menor PIB perca
pita, indicador sem d úvida mais correto para servir de 
base de comparacáo, 

Tomando-se este último indicador - o PIB 
per capita (ajustado pela paridade do poder de 
compra) - , podemos verificar a posicáo do Bra
sil no conjunto dos 130 países considerados no 
relatório. 

Nesse grupo, amplo e heterogéneo, o Brasil ocu
pava, em 1987, o 470 lugar em termos de PIB per ca
pita e o 5111 lugar em termos de desenvolvimento so
cial (tal como medido pelo Índice de Desenvolvimen
to Humano estabelecido pelo PNUD) . Excluídos os 
países do Oriente Médio, produtores de petróleo, a 
posícáo do Brasil sobe para o 4211 e 5()ll lugares, res
pectivamente. Isso indica o atraso relativo do Brasil 
em termos de desenvolvimento social no conjunto 
dos países. Assim medido, esse atraso, embora impor
tante, nao é dos mais pronunciados: os EUA, por 
exemplo, ocupam o primeiro lugar em termos de PIB 
percapita e o 19!1lugar em termos de desenvolvimen
to social; os Emirados Árabes Unidos, o 18lle o 5411lu

gares, respectivamente. 
Essa comparacáo, entretanto, também é bastante 

insatisfatória por várias razóes, entre as quais se des
taca , por um lado, a enorme heterogeneidade exis
tente entre os 130 países considerados e, por outro 
lado, o fato de que, a partir de um certo nível de PIB 
per capita (a partir de US$5.000, aproximadamente), 
os aumentos no Índice de Desenvolvimento Humano 
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-------------(Gráfico 2 ,1----------------
Economias urbano-industriais
 

Vinte maiores em volume do PIS
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devidos diretamente ao crescimento do PIB per 
capita sao muito pequenos. Essas razóes recomen
dam que se facam comparacóes meIhor "focalizadas", 
tomando grupos de países mais homogéneos pelo me
nos com respeito a tres critérios básicos: o PIE per 
capita, a taxa de urbanizacdo e o tamanho popula
cional dos paises", 

Para facilitar essa focalízacáo, concentramos nossa 
atencáo nos países que possuíam as seguintes caracte
rísticas: 

• países com PIB percapita entre US$ 3,000 e US$ 
5.999;ou 

• países com taxa de urbanízacáo superior a 50%; ou 
• países com mais de 50 milhóes de habitantes. 

Sessenta e cinco países constituem esse grupo, no 
qual nos concentraremos 10. 

9. Seria ínteressante comparar países que apresentassern complexi
dade económica semelhante. Os dados do relatório do PNUD, en
tretanto, nao facilitam tal cornparacáo. 
10. Para compor esse grupo, primeiro selecionamos lodos os países 
com PIB per capita entre US$3.0oo e US$5.999, sernelhante ao PIB 
percapita brasileiro (25 países). Em seguida, do restante da lista de 
130 países, selecionamos lodos aqueles com taxa de urbanizacáo 
superior a 500Ál (30 países). Finalmente, da lista restante, seleciona
rnos lodos os países com mais de 50 mílhóes de habitantes (lO paí
ses). Para a listados 65 países selecíonados, consulte-se a relacao da 
p.205. 

A posicáo do Brasil em 
comparacáo com o grupo 
de 65 países 

Podemos subdividir o grupo dos 65 países seIecio
nados em subgrupos mais homogéneos com respeito 
ao tamanho populacional, ao PIB per capita e a taxa 
de urbanízacáo, verificar os valores médios do Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) em cada subgru
po e situar a posicáo do Brasil nesses subgrupos. 

A TabeIa 3 indica os valores médios do Índice de 
Desenvolvimento Humano para quatro subgrupos de 
países segundo o tamanho de sua populacáo. 

Como se pode observar, no subgrupo de países que 
possuem entre 100 e 500 milhóes de habitantes (8 paí
ses: Bangladesh, Nigéria, Paquístáo, Indonesia, Brasil, 
Uníáo Soviética, EUAe japáo) o Brasil possui um Índice 
de Desenvolvimento Humano superior amédia do sub
grupo. Observe-se, porém, que este subgrupo possui 
urna das médias mais baixas e que existe grande dísper
sao dentro do subgrupo (desvio padráo de 0.287). Além 
disso, o tamanho populacional, para o conjunto dos 65 
países e na média, se correlaciona negativamentecom o 
Indice de Desenvolvimento Humano. 

Seagrupamos os 65 países de acordo com seu PIBper 
capita, obtemos os resultados que aparecem na Tabela 4. 
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Nessa cornparacáo, o valor do Índice de Desenvol
-----( Tabela 3 vimento Humano do Brasil (0.784) nao só é inferior ao ,1-----

da média de seu grupo (países com PIB percapitaesi
índices de Desenvolvimento Humano tre US$4.000 e US$4.999), como inferior também a 
(por grupos de tamanho populacional,	 média do grupo anterior (países com PIB percapita 

entre US$3.000 e US$3.999Y'. em mllhóes de habitantes) 
Finalmente, quando subdividimos o grupo de 65 

países de acordo com suas respectivas taxas de urbaI I - l , 
nizacáo, obtemos os resultados da Tabela 5. 

até 50 0.690 0.879 0.987 Também nessa comparacáo a posícáo brasileira 
50 - 100 0.501 0.798 0.974 quanto aos Índices de Desenvolvimento Humano é 
100 - 500 0.318 0.664 0.996 desfavorável: o valor do IDH do Brasil nao só é bastan

500 ou mais 0.439 0.578 0.716 te inferior amédia de seu grupo (países com taxa de ur
banízacáo entre 70 e 79010) como é inferior, tamb érn, a 

BRASIL 0.784 média dos dernais grupos predominantemente urbanos 
(50% ou mais de taxa de urbanízacáo), em que pese a 
relacáo também positiva, na média, existente entre a 
taxa de urbanízacáo e o Índice de Desenvolvimento 

----( Tabela 4	 Humano.,1----
Para concluir, podemos efetuar urna última cornpa

índice de Desenvolvimento Humano rac áo, focalizando os países que apresentam PIB per
(por grupos de países capita e taxas de urbanízacáo equiparáveis as do Bra

segundo o PIB per capita) sil (excluindo, ainda, os países que embora aten
dessem a esses dois critérios possuíam populacáo in
ferior a dez mílh óes de habitantes). Na Tabela 6, apre. I l 1 " 
sentamos indicadores diversos que caracterizam esse 

até US$2.999 0.318 0.612 0.877 grupo de 14 países. 
3.000-3.999 0.660 0.787 0.920 Os dados desta tabela mostram, claramente, o atra
4.000-4.999 0.730 0.875 0.930 so relativo do Brasil em termos de desenvolvimento 
5.000-5.999 0.899 0.919 0.949 humano quando comparado a países com PIB per 

6.000 ou mais 0.702 0.931 0.996 capitae taxas de urbanízacáo equiparáveis aos brasilei
ros: seu Índice de Desenvolvimento Humano é inferior 
a média desse grupo, embora a taxa de urbanizacáo e 
o PIB percapitabrasileiros sejam superiores a média 

Tabela 5 do grupo.---e ,f----
Neutros indicadores de desenvolvimento social, ruio 

índice de Desenvolvimento Humano considerados no Índice de Desenooloimento Humano 
(por grupos de países desemoloido pelo PNUD, a posícáo do Brasil é ainda 

mais desfavorável: nesse grupo de países ternos a piar segundo a taxa de urbanízacáo) 
distribuicáo de renda (medida pelo número de vezes em 

-.I - --1 -. 1 I	 que a renda do primeiro quintil da distribuicáo de renda 
representa a renda do último quíntíl), a mais baixa taxa 
de escolarizacáo no 22grau e o maior índice de evasáo menos de 50% 0.318 0.627 0.913 
escolar. Nos Gráficos 3 e 4 , para cada um dos 14 países,50-59 0.660 0.843 0.961 
registramos os valores dos desvios (com relacáo amédia60-69 0.719 0.869 0.983 
do grupo) em cada um desses indicadores. Nesses, o 70-79 0.702 0.897 0.996
 

80-89 0.735 0.910 0.984
 
mais de 90% 0.839 0.928 0.970
 11. Note-se que, na média, existe urna relacáo positiva entre o PIB 

per capita e o índice de Desenvolvirnento Humano. 

------------f(:::~Ta:¡b::e~la~6i=l'I------------
Países comparáveis ao Brasil
 

Indicadores gerais
 

I .' -~ '- I ' .' I _ I I 
PIB percapita 4.307 4.981 4.178 3.129 658 
Urbanizacáo 75 89 69 51 12.3 

Desenvol. humano 0.784 0.931 0.825 0.660 0.094
 
Concent. renda 33.7 33.7 17.8 5.2 10.6
 
Educ. 211grau 32 91 63.5 32 15.3
 

Evasao	 78 78 32.5 1 24.9 
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-------------(Gráfico 3 ~f-------------
Desenvolvimento, educacáo e desigualdade
 

Países comparáveis
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Fome: PNUD - 1990. Nota: dados de 1987. 

Brasil tem a piorposi~ao no grupo, mesmo quando com
parado com países com índices mais baixos de desenvol
vimento humano (Peru, Síria, Irae África do Sul). 

Em face desses resultados, nao surpreende a con
clusáo do relatório do PNUD sobre a experiencia bra
sileira, considerado um caso paradigmático de "opor
tunidade perdida para o desenvolvimento humano". 
Afirma o citado relatório: 

"Brazil failed to acbieoe satisfactory human deve
lopment despite bigb incomes, rapidgrowth and subs
tantial government spending on the social sectors" 
(PNUD-199ü, p. 56). 

PIB per capita e 
desenvolvimento social: 
o tamanho da oportunidade 
perdida 

Basta olhar o atraso relativo do Brasil em termos 
dos indicadores sociais relacionados adistribuícáo da 
renda, aescolaridade de 22 grau e aos diferenciais so
ciais e regionaís relativos a mortalidade infantil ou a 
mortalidade de menores de cinco anos de idade, para 
se ter urna idéia, dramática, do custo social dessa 
"oportunidade perdida". 

Tecnicamente, é possível aprimorar um pouco a 
medida do hiato que separa o desempenho brasileiro 
quanto aos indicadores de desenvolvimento humano 
agrupados no índice do PNUD e aquele que seria de 
se esperar, dados os níveis de crescimento económico 
e de urbanízacáo atingidos pelo país. Essa medida 
permitirá, além disso, avaliar o tamanho do esforco a 
ser feito para vencer esse hiato. 

Como se pode depreender dos dados antes apresen
tados, na média, para qualquer dos subconjuntos de 
países tomados como referencia comparativa, existe 
urna relacáo positiva e estreita entre os Índices de De
senvolvimento Humano, por um lado, e os níveis do PIB 
per capita e "das taxas de urbanízacáo, por outro. A in
tensidade e a natureza funcional dessa relacáo podem 
ser estimadas a partir da correlacáo e da equacáo de re
gressáo que descreve a conexáo funcional entre essas 
variáveis, estimadas a partir dos dados já apresentados. 

Para realizar essas estimativas exploremos, em pri
meiro lugar, a relacáo entre o PIB percapita (PIB pC)'2 
e o Índice de Desenvolvimento Humano. 

Tomando esses dois indicadores - o Índice de De
senvolvimento Humano (IDH) e o logaritmo do PIB 

12. Considerando que em níveis muito baixos de PIB per capila os 
ganhos em desenvolvimento humano derivados do crescimento do 
PIB per capita sao moderados e que níveis relativamente altos de 
desenvolvimento humano - medido através dos indicadores bási
cos utilizados pelo PNUD - sao alcancados quando se atingem ní
veis intermediários de PIB per capila, é recomendável usar o lo
garitmo do PIB per capita para avaliar a relacáo entre este indicador 
eoIDH. 
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--------------~(Gráfico 4 _--------------

Desenvolvimento, educacáo e desigualdade
 
Países comparáveis
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per capita (logPIB pe) - para o grupo dos 65 países 
inicialmente selecionados, obtivemos as estimativas 
para o coeficiente e para a equacáo da regress áo que 
relaciona essas duas varí áveís", 

Segundo esse modelo, o Brasil, dado o nível alean
cado por seu Produto Interno Bruto per capita, deve
ria ter um Índice .de Desenvolvímento Humano na 
casa de 0.804, semelhante ao índice obtido pela Co
lombia , que é superior ao índice brasileiro (0.784). 

Como se pode observar no Quadro A, que mostra 
os desvios entre os valores esperados dados pela 
equacáo de regress áo e os valores observados nos 
diferentes países desse grupo amplo, 37 países pos
suíam índices superiores aos esperados e 28 países 
Índices de Desenvolvimento Humano inferiores aos 
esperados. 

Se tomarmos o subgrupo constituído pelos 37 paí
ses que apresentarn Índices de Desenvolvimento Hu
mano relativamente altos - dados os seus níveis de 

13. Para facilitar a leitura, reunimos as informacóes ma ís técnicas so
bre os modelos de regressáo em um anexo que nao acompanha este 
texto. O leitor interessado poderá obter essas inforrnacóes consul
tando o Autor. 

PIBper capita - e que podem ser considerados mais 
avancados desse ponto de vista, podemos obter esti
mativas mais exigentes, embora também historica
mente observadas (ver nota 13). 

Segundo o padráo dado por esse subgrupo de paises , 
.o Brasildeveria possuir um Índice de Desenvolvimento 
Humano da ordem de 0.871, semelhante ao do México. 

Se tomamos como padráo o modelo obtido a par
tir dos dados dos 14 países selecionados pela maior 
homogeneidade de seus indicadores de PIB per 
capita, tamanho populacional e taxas de urbaniza
cáo (ao qual o Brasil pertence), os resultados sao se
melhantes (as estimativas para o coeficiente de cor
relacáo e para os parámetros da equacáo de regres
sao para esse subgrupo de países aparecem nas 
tabelas do anexo mencionado na nota 13). Também 
nesse grupo o Brasil aparece como retardatário: de
veria apresentar um Índice de Desenvolvimento Hu
mano de 0.837. 

Podemos tentar melhorar um pouco mais nossas 
estimativas incluindo como variável de predícáo, 
além do logaritmo do PIB per capita, a taxa de urba
nizacáo . Estimados esses modelos para os tres sub
grupos de países (65 iniciais, 38 mais desenvolvidos 
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----------------i( Quadro A ,1---------------
Lista dos 65 países selecionados 

Países com IDH acima da Países com IDH abaixo da 
linha de regressao linha de regresáo 

Holanda .0032578 Bangladesh -.2263006 
japáo .0076675 Paquistáo -.2161792 

. Austrália .0086432 Arábia Saudita -.2104296 
Itália .0118237 Emirados Árabes Unidos -.1949471 

Malásia .0128102 Nigéria -.1729636 
Nova ZeHindia .015619 Líbia -.1706587 

China .027484 Kuwait -.1569228 
·"Colombia .0279908 Índia -.1318665 

Israel .0293898 Egito -.1116132 
Tchecoslováquia .0299557 ···Im -.1006238 

Líbano .0388937 •••África do Sul -.0989364 
Espanha .0411849 Singapura -.0855374 
Vietnam .0447237 USA -.0766694 

Irlanda .0447752 ···Síria -.0668287 
Rep. Dem. da Alemanha .0481606 Hong Kong -.0599228 

Filipinas .0482548 Indonésia -.0557694 
Portugal .0510879 Alemanha -.0403082 

Iraque .0515082 Dinamarca -.0401033 
··"Venezuela '.0576296 Canadá -.0394889 

···URSS .0607024 Turquia -.0333946 
···México .062449 ···Brasil -.0223705 
Taílándía .0641227 Bélgica -.0223325 
···Coréia .0786538 Franca -.0219228 

Iugoslávia .0840635 Áustria -.0159471 
Uruguai .0870636 Suécia -.0089228 
Panamá .0890151 Reino Unido -.0069471 

···Argentina .092449 Jordánia -.0030335 
Bulgária .0986539 ···Peru -.0030335 
···Chile .1048587 
Grécia .104883 

Tobago .1091956 
"·Hungria .1100393 

Rep. Popoda Coréia .1118694 
Roménía .1175568 

···Polonia .1190151 
Costa Rica .1366054 

Cuba .1619179 

000.: Os 14 países assinalados com e··) foram selecionados para urna comparacáo mais sistemática com o Brasil, por 
apresentarem PIB per capita entre US$ 3.000 e US$ 6.000, taxa de urbanizacáo acima de 50% e tamanho populacional 
superior a 10 mílhóes de habitantes. 

socialmente e 14 mais diretamente cornparáveis), ve
rificamos que os ganhos nao sao expressivos, exceto 
para o último su bgrupo. Neste último caso, conside
rando-se seu PIB per capita e sua taxa de urbaniza
cáo, o Brasil deveria apresentar um Índice de Desen
volvimento Humano da ordem de 0.853, de novo se
rnelhante ao do México. 

Isso teria ocorrido se tivéssemos urna expectativa 
de vida lígeiramente mais alta (cerca de 70 anos), urna 
laxa de alfabetízacáo de adultos na casa de 9QOAl e pre
\;OS comparativamente mais baixos para os itens que 
compóern a cesta básica de consumo. 

Significaría, tarnbém, que deveríamos possuir 
urna distribuicáo de renda menos desigual (que a 
renda do prímeiro quintil fosse "apenas" 20 vezes a 

do último, e nao o escandalo de 34 vezes), taxas 
mais baixas de mortalidade infantil e de mortalidade 
antes dos cinco anos (68 por mil nascidos vivos e 
nao 85 por rnill) e melhores índices de escolaridade 
no 22 grau (laxas brutas de matrícula de 54% e nao 
de apenas 32%). 

Para vencer esse atraso, independentemente do 
crescimento do PIBpercapita, deveríamos melhorar o 
desempenho dos nossos indicadores sociais em 5% na 
taxa de mortalidade geral, em 25% na taxa de rnortalí
dade de menores de cinco anos e em 6()OAl na escolarí
dade de 22 grau. É este o tamanho do nosso atraso, 
medido em termos do ternpo perdido. 

Sem um esforco sério e urgente para vencer o atraso 
social em que nos encontramos, os resultados da análise 
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-------------( Tabela 7 ~J-------------
Estimativas de taxas anuais brutas de crescimento 

PIB pe. Pa~o 
Espanha. IJBSS 

pmper cap/la 
65 Países 0.804 0.020 8.977 11.443 9.6 12.3 
38 Desenv. 0.871 0.087 7.334 8.581 7.5 9.1 
14 Comp. 0.837 0.053 5.574 6.266 3.6 5.8 

pm+u~ao 

65 Países 0.820 0.036 8.260 10.940 8.7 11.8 
38 Desenv. 0.879 0.095 6.299 8.260 5.9 8.7 
14 Comp. 0.853 0.069 5.044 5.818 3.6 5.1 

Pelas peculiaridades da conjuntura, o ano de 1986 
nao é um ano típico da década, particularmente no que 
se refere asituacáo do emprego e da renda , em virtude 
do impacto positivo - no curtoprazo- do Plano Cru
zado", Tudo indica que a situacáo dos segmentos mais 
modestos da populacáo piorou de lá para cá: entre 
meados de 1987 e meados de 1991, a renda real per 
capita deve ter decrescido, multiplicaram-se os surtos 
inflacionários e as conjunturas de desemprego, caiu o 
salário real médio e piorou o desempenho do setor pú
blico em algumas áreas importantes". 

Tamanho e distribuicáo da 
populacáo dos menores de 
18 anos 

Como resultado dos processos indicados na Intro
dueño, de acordo com os dados da PNAD, em 1986, 
excluída a populacáo rural da regiáo Norte do país, 
existiam no Brasil um pouco mais de 27 milhóes de fa
mílias (27.170.080 familias) nas quais viviam mais de 
57 milh óes de menores de 18 anos de idade 
(57.482.302 pessoas). Como assinalamos, isso signifi
ca que possuímos urna das maiores populac óes de 
enancas e jovens do mundo (entre a quarta e a sexta). 
Essa imensa populacáo de enancas e jovens se distri
bu ía entre as reg íóes do país e entre o campo e a cida
de da maneira ind icada na Tabela 8. 

Esses dados mostram, claramente, que a populacáo 
brasileira de menores é predominantemente urbana 
(68,9%), se concentra na regi áo Sudeste do país (40 ,4%) 
e, sobretudo , nas áreas urbanas do Sudeste 03,4%). 
Chama também a atencáo nao só o tamanho relativo do 
contingente de menores de 18 anos na regia o Nordeste 

14. Para urna análise das varíacóes que ocorreram na década, no 
que se refere a renda e ao emprego no Estado de Sao Paulo , consul
te-se Lopes & Gottschalk, 1990. 
15. O leítor interessado poderá cotejar os dados para o ano de 1986 
com dados semelhantes apresentados na publícacáo IBGE/UNICEF, 
já mencionada, para os anos de 1981 e 1983. 

(9,5 milh óes de pessoas) como, sobretudo, sua impor
tancia relat iva nessa regi áo (quase 500/Ó). 

Os dados da Tabela 9, por seu turno, mostram a 
d istr ibuicáo dessa populacáo por diferentes faixas 
etárias. 

Digno de referencia é o elevado contingente de 
menores na faixa de lOa 17 anos nas áreas urbanas: 
16,5 milhóes de pessoas, que representam quase 
30% dos nossos menores e que devem enfrentar um 
sistema educacional precário e um mercado de tra
balho perverso. Chama também a atencáo a diferen
ca, relativamente pouco marcada, existente entre as 
distríbuíc óes por ida des no campo e na cidade nes
ta subpopulacáo específica. 

A populacáo de menores" de 
idade por faixas de 
rendimento 

Al ém da distribuic áo de renda extremamente 
desigual que caracteriza o país, diversos outras 
mecanismos contribuem para que a populacáo de 
menores se concentre, em termos relativos, nas fa
mílias rnais pobres , cabendo destacar, entre ou
tras, a fecundidade diferencial por estratos de ren
da (e de escolaridade dos pa ís), o volume menor 
de forca de trabalho apta a integrar-se no mercado 
de trabalho nas famílias mais jovens e a discrimina
~ao que as mulheres e os menores sofrem neste 
mercado . 

Nao surpreende, portanto, que a maioria dos nos
sos menores, mesmo em 1986, vivessem em famílias 
cujos rendimentos mensais per capita eram inferiores 
a um salário-mínimo da época, como mostram os 
dados da Tabela 10. 

Esses dados sao constrangedores, para nao d ízer es

• O termo "menor" é usado neste trabalho por ser urna denominacáo 
mais sintética que inclui enancas e adolescentes de ambos os sexos . 
Estamos conscientes das conotacóes pejorativas que podem acornpa
nhar sua utilizacáo, as quais queremos, de inicio, descartar. 

207 



---------------,( Tabela 8 IDI--- - - - - - - - - - 

Regi40 

Distribuicáo da populaeáo menor 
(por grandes regióes e rural/urbana) 

Brasil - 1986 

Rural 
- - -

- • '¡...'"i..

•. ____ lf.lrD;_~.. i _ _ 

,-~_
" 

Norte 
Nordeste 
Sudeste 
Sul 
Centro Oeste 

9.444.142 
4.903.834 
3.319.931 
1.204.619 

2.068.682 
9.905.197 

19.210.805 
5.052.238 
2.999.122 

2.068.682 
19.349.339 
23.385.827 
8.372.169 
4.203.741 

BRASIL 17.888.065 39.594.237 57.482.302 

(*)As PNADs nao fornecem dados para a populacáo da zona rural na reqiáo Norte. 

--------------( Tabela 9 ~------------

Distribuicáo da populacáo menor 
(por faixas de idade) 

Brasil-1986 

f aixas de Idade Urbana 

menos de 1 ano 2.198.206 1.039.956 3.238.162 
1 a 3 anos 6.800.077 3.165.923 9.966.000 
4 a 6 anos 7.291.041 3.250.744 10.541.785 
7 a 9 anos 6.892.922 3.080.836 9.973.758 

10 a 14 anos 10.451.923 4.869.593 15.321.516 
15 a 17 anos 5.960.068 2.481.013 8.441.081 

Total 39.594.237 17.888.065 57.482.302 

pantososl Nas áreas urbanas, se rnpre pelo menos 30% 
de nossos menores de 15 anos vivem em famílias com 
rendimento inferior a 1/2 salário-mínimo per capita e 
qu ase 60% em famílias co m rendimento per capita in
ferior a um salário-mínimo. Reflexo da entrada preco
ce no mercado de trabalho, a s ituacáo melhora, ligeira
mente, na faíxa dos 15 aos 17 anos. Nas áreas rurais o 
quadro é patético: em tomo de 70% dos menores de 15 
anos vivem em familias com rendimento mensal igual 
ou inferior a 1/2 saJárío-mínimo per capita e quase 90% 
em farnílias com rendimento percapita igual ou inferior 
a um salárío-mínimo. No Nordeste do país, embora pos
sa parecer impossível, o quadro é ainda mais melancóli
co, como mostram os dados da Tabela 11. 

Nas áreas urbanas do Nordeste do Brasil , um pou
co mais de 50% dos menores de 15 anos de idade vi
vem em famílias cujo rendimento mensal é inferior a 
1/2 salário-mínimo per capita e entre 75% e 80% dos 
menores de 15 anos vivem em famílias com rendí
mento mensal igual ou inferior a um salário-mínimo 
per capitai 

Nas áreas rurais nordestinas essas percentagens 
chegam, respectivamente, a 80 e 90%! Um pouco 
mais de 50% dos menores de 15 anos nas áreas ru
ra is do Nordeste brasileiro vivern em famílias com 
rendimento mensal igual ou in fe rio r a 1/4 de sal á

río-mínimo. 
Como veremos na últ ima sec áo deste capítulo, 

com essa d istribuicáo de renda nao há política social 
que resista... 

Mortalidade e morbidade 

o Perfil estatístico de criancas e m áesno Brasil nao 
apresenta dados sobre mortalidade e morbidade in
fantís, Dados de outras fontes , disponíveis apenas 
para o Brasil em conjunto e para algumas regi óes es
pecíficas, permítern urna primeira aproxíma cáo . 

Segundo dados do relat ório do PNUD sobre desen
volv ímento humano, em 1988 a taxa de monalidade 
infantil para o Brasil como um todo andava na casa de 
62 por mil nascidos vivos, superior a da maioria dos 
países da América Latina , inclusive o Paraguai, a Nica
rágua e a Colombia, comparável as taxas prevalecen
tes em Honduras e na República Dominicana e muíto 
inferior as taxas do Chile (19 por mil) , da Argentina 02 
por mil) e do México (46 por mil), Essa taxa, entretan
to , encobre profundas desigualdades regionais e so
ciais. Na regíáo mais desenvolvida do país, o Estado 
de Sao Paulo, os diferenciais de monalidade eram, em 
1984 , de 38 por mil nascidos vivos no interio r do Esta
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-------------( Tabela 10 ,f------------
Distribuicáo dos menores por faixa de renda da família 
(percentagem cumulativa por faixas de salário-mínimo) 

menos de 1 ano Urbano 10,7 30,6 59,1 100 
menos de 1 ano Rural 39,7 69,6 85,9 100 

1 a 3 anos Urbano 10,8 31,4 58,3 100 
1 a 3 anos Rural 42,3 71,6 87,6 100 
4 a 6 anos Urbano 11,8 31,9 58,6 100 
4 a 6 anos Rural 42,0 70,8 88,4 100 
7 a 9 anos Urbano 11,6 32,9 60,8 100 
7 a 9 anos Rural 41,7 71,1 88,7 100 

10 a 14 anos Urbano 9,9 30,8 59,7 100 
10 a 14 anos Rural 34,6 65,7 87,2 100 
15 a 17 anos Urbano 6,0 22,4 52,0 100 
15 a 17 anos Rural 25,0 55,6 81,8 100 
18 anos ou mais Urbano 4,5 16,9 40,6 100 
18 anos ou mais Rural 22,4 50,8 77,3 100 

------------------1( Tabela 11 ,r-----------------
Distribuicáo da populacáo menor por classes de renda 

(percentagem acumulada - em salários-mínimos per capita) 
Nordeste - 1986 (%) 

Urbano 
menos de 1 ano 22,4 52,8 75,S 100 

1 a 3 anos 24,0 53,7 76,5 100 
4 a 6 anos 26,2 56,0 76,4 100 
7 a 9 anos 26,1 57,8 81,0 100 

10 a 14 anos 22,S 55,1 79,8 100 
15 a 17 anos 15,8 45,0 75,3 100 
18 anos ou mais 12,3 37,5 65,2 100 

Rural 
menos de 1 ano 51,1 80,4 92,1 100 

1 a 3 anos 54,S 84,0 94,0 100 
4 a 6 anos 54,9 83,3 94,7 100 
7 a 9 anos 54,8 83 ,4 95,4 100 

10 a 14 anos 46,1 79,1 94 ,5 100 
15 a 17 anos 35,8 70,7 91,9 100 
18 anos ou mais 33,4 67,0 88,9 100 

do, passando por 48 por mil na cidade de Sao Paulo 
(60 por mil na pe riferia desse município) e chegando 
a atingir 99 por mil nos municípios menores e mais pe
rifér icos da regi áo metropolitana de Sao Paulo: ou 
seja, em algumas áreas do co racáo urbano-industr ial 
do país, nossas enancas ainda estáo submetidas a re
gimes de mortalidade semelhantes aos que prevale 
cem na Nigéria , no Paquistáo ou em Bangladesh. 

A taxa de mortal idad e de menores de 5 anos de ida
de, considerada pelo PNUD como um dos melhores 
indi cadores de desenvolvimento social e humano, 
atingia , em 1988, segundo os dados do relatório, 85 
por mil nascidos vivos, da s mais elevadas no grupo de 

pa íses com PIB percapitae taxa de urbanizacáo serne
lhantes as do Brasil: a taxa, no Chile , era de 26 por mil, 
na Argentina de 37 por mil, no México de 68 por mil; 
em Portugal e na Espanha essas taxas alcancavarn, res
pe ctivamente, 17 e 12 por mil nas cidos vivos. 

Nao foi possível reunir ínformac óes sistemáticas so
bre a morbidade de cr íancas e jovens para o Brasil 
como um todo. Um recente estudo sobre a questáo na 
regi áo metropolitana de Sao Paulo, entretanto, mostra 
a gravidade do problema. 

De acordo com esse estudo , "a taxa de incidencia 
da s principais causas de morte no processo mórbido 
dos óbitos infantis" em diferentes áreas da regi áo 
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