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Para esta edição do Sinais Vitais Criança e Adolescente - Direito Deles, Transformação para 
Todos, buscamos indicadores junto ao poder público municipal, estadual e federal, órgãos do 
poder executivo e judiciário, além de base de dados oficiais e instituições de pesquisa do 
Brasil. Também coletamos dados primários, diretamente com servidores públicos que atuam no 
município de Florianópolis.  

Este relatório está dividido em seis partes. A primeira apresenta indicadores sobre o contexto 
geral de Florianópolis. A partir dos direitos da criança e do adolescente previstos no ECA, 
estabelecemos cinco eixos para apresentação deste material, são eles: (1) Vida, Saúde e 
Alimentação; (2) Educação; (3) Integridade Física, Psicológica e Moral; (4) Profissionalização e 
Proteção no Trabalho; (5) Cultura, Esporte e Lazer.

Ao longo dos eixos, encontram-se os indicadores contextualizados, reflexões das Oficina Sinais 
Vitais, um exemplo de iniciativa exitosa de garantia de direitos na sessão “Para Inspirar” 
e algumas curiosidades na sessão  “Você Sabia?”. Ao final de cada eixo, apresentamos os 
avanços e desafios relacionados ao direito em questão.

Sobre este relatório

Como utilizar este relatório

Leia e Reflita 
Reserve um tempo para ler o relatório e reflita sobre os indicadores e o que eles significam para 
a sua comunidade. Use este relatório como um ponto de partida para conversas e discussões 
sobre a nossa cidade, reflita sobre os caminhos que você pode participar para melhorar a 
qualidade de vida em Florianópolis, e de nossas crianças e adolescentes.

Compartilhe
Compartilhe o relatório com seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho, estudantes, comunidade, 
vereadores, servidores públicos, etc.

Faça a diferença
Se você ficou tocado com o que leu e procura caminhos para fazer a diferença e agir, entre 
em contato conosco. Conhecemos nossos grandes desafios e atores que já estão trabalhando 
para garantir os direitos de nossas crianças e adolescentes.

O programa Sinais Vitais dura aproximadamente um ano, sendo dividido em quatro etapas: 
levantamento de indicadores disponíveis em bases de dados oficiais e em órgãos da administração 
pública. Mobilização de especialistas para uma análise contextualizada e priorização de indicadores; 
publicação de um relatório de fácil compreensão; disseminação dos dados para a comunidade.  

Essa edição mobilizou cerca de 50 pessoas e instituições parceiras que integram a comunidade 
Sinais Vitais. Contou com cinco oficinas temáticas participativas, além de uma oficina de 
cocriação da semana de lançamento Sinais Vitais. Após esse processo de coleta e análise 
participativa de indicadores, a equipe de pesquisa ICOM, e a comunidade Sinais Vitais, 
apresentam para você e toda Florianópolis este relatório de fácil compreensão para que mais 
líderes, gestores públicos, organizações da sociedade civil, universidades, e a comunidade em 
geral, tenham conhecimento do que é prioridade na nossa cidade.

Muito mais que um relatório: um processo de 
conhecimento e articulação da comunidade

SOBRE O SINAIS VITAIS:  
Conhecimento que nos dá o poder para transformar

O relatório Sinais Vitais é um diagnóstico social participativo, que busca identificar áreas 
prioritárias e desafios da comunidade, visando orientar a tomada de decisão para a melhoria da 
qualidade vida de um determinado município. Desde 2008, o ICOM já realizou nove edições nos 
municípios de Florianópolis e Palhoça, em Santa Catarina. Foi inspirado em uma metodologia 
criada por Fundações Comunitárias Canadenses, com o objetivo de inspirar a participação 
cidadã e debates públicos em nossas comunidades.

Acreditamos que todas as crianças e adolescentes devem ter seus direitos garantidos, e que 
para ser justa e sustentável, uma cidade inteira precisa garantir tais direitos. Para isso, é 
preciso políticas públicas adequadas, investimento e mobilização da comunidade. Mas como 
priorizamos ações transformadoras para melhoria da qualidade de vida? Que variáveis interferem 
na sobrevivência, no desenvolvimento e na proteção de nossas crianças e adolescentes? 
Pensando nessas perguntas, em parceria  com o CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e uma comunidade inteira preocupada com o tema, o ICOM lança 
um desafio: realizar um diagnóstico participativo da situação das crianças e adolescentes em 
Florianópolis, utilizando a metodologia Sinais Vitais para:
 Disponibilizar conhecimento sobre a situação das crianças e adolescentes;
 Mobilizar pessoas e organizações para ação;
 Informar as prioridades da cidade aos gestores públicos.

DIREITO DELES, 

PARA TODOS
TRANSFORMACAO

Sobre o ICOM

O ICOM - Instituto Comunitário Grande Florianópolis, é uma organização sem fins lucrativos, de 
interesse público, que nasceu em 2005 com a missão de unir pessoas, empresas e iniciativas 
sociais para o desenvolvimento comunitário da região.
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CRIANcAS E ADOLESCENTES 
EM FLORIAnOpoLIS

26% da população de Florianópolis é formada por 
crianças e adolescentes. Elas vivem na capital com 

o maior IDHM do Brasil. No entanto, 1 em cada 7 
encontram-se vulneráveis à pobreza (IBGE, 2010). 

Apesar do alto IDHM e do avanço de diversas políticas 
públicas de garantia de direitos, nossa cidade ainda 

apresenta muitas desigualdades sociais.

Segundo estimativa realizada em 
2015, já somos 469.690 habitantes, 

sendo que 88.720 são crianças 
e adolescentes, representando 

19% da população (IBGE, 2015). 
Quando comparado ao Censo de 

2010, percebe-se uma diminuição 
no percentual de crianças e 

adolescentes na capital.

POPULAÇÃO

Os dados do Censo de 2010, demonstraram 
que Florianópolis possuía 420 mil pessoas, 
crescendo em um ritmo maior do que a média 
nacional. Entre 2000 e 2010, a população da 
capital cresceu a uma taxa média anual de 
2,09%, enquanto no Brasil o crescimento foi de 
1,17%, no mesmo período (PNUD, 2013).

Florianópolis ocupa a 
3ª posição em relação 

ao IDHM entre os 5.565 
municípios brasileiros, 

atrás apenas de São 
Caetano do Sul (SP) e 

Águas de São Pedro (SP). 

ÍNDICE DE 
DESENVOLVIMENTO 
HUMANO - IDHM

Em 2010, o Índice de 
Desenvolvimento Humano 
(IDHM) de Florianópolis atingiu 
0,847, o que leva a capital a 
ser considerada uma cidade 
com nível de desenvolvimento 
humano muito alto. Crianças 
e Adolescentes vivem em 
uma capital que possui 
expectativa de vida de 77 anos. 
A longevidade é a dimensão que 
mais contribui para o IDHM do 
município, seguida da dimensão 
renda e educação (PNUD, 2013).

Adolescentes (12 a 17 anos)

Crianças (0 a 11 anos)

Jovens (18 a 24 anos)

Adultos (25 anos ou mais)
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SISTEMA DE GARANTIA  
De DIREITOS DA CRIANcA E 

DO ADOLESCENTE

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é reconhecido mundialmente como um dos mais 
importantes avanços legais relacionados a garantia de direitos da criança e do adolescente 
(DIGIÁCOMO, 2013). 

Esta política pública determina que para a garantia de direitos, é necessário ação articulada 
de diversas organizações, públicas e privadas, envolvendo a União, Estados e Municípios. Este 
conjunto de ações articuladas, formam o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 
Adolescente (SGDCA), uma estratégia para orientar a formulação, a implementação e o controle 
das políticas públicas em todas as esferas do governo (BRASIL/CONANDA, 2006).  

O SGDCA se organiza em três eixos:

PROMOÇÃO DE DIREITOS: Compreende as políticas sociais básicas, como por exemplo, 
saúde, educação, assistência social, cultura, lazer e segurança;

CONTROLE SOCIAL: Compreende a participação da sociedade na formulação e 
acompanhamento das políticas públicas, em Fóruns de políticas públicas, organizações da 
sociedade civil e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

DEFESA DE DIREITOS: Tem o objetivo de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança 
e do adolescente, intervir nos casos de ameaça ou violação e garantir o acesso à justiça, 
como a atuação do Conselho Tutelar, Vara da Infância e Adolescência, Ministério Público, 
Defensoria Pública e outros.

DISTRIBUIÇÃO DE RENDA

Apesar do alto IDHM e do aumento da renda per capita da população de Florianópolis, a 
distribuição de renda, medida pelo Índice de Gini, praticamente não mudou nas últimas duas 
décadas, demonstrando que desigualdades econômicas e sociais ainda persistem.

O mapa ao lado, demonstra a 
distribuição desigual de renda de 
Florianópolis, apontando que nas áreas 
mais escuras do mapa, mais de 77% 
dos domicílios vivem com renda de até 
2 salários mínimos (FLORIANÓPOLIS/
SMS, 2012). As iniquidades da nossa 
cidade, também podem ser observadas 
analisando as Áreas de Interesse 
Social (AIS), que em 2016, já somavam 
67 assentamentos precários de posse 
de terra irregular, sem infraestrutura 
urbana e com problemas sociais. 

O índice de GINI de Florianópolis 
em 2010 foi de 0,54, praticamente 

sem nenhuma melhora desde 
1991, que foi de 0,55.

Os dados mais atualizados, 
estimam que 65 mil pessoas 

estavam vivendo nas 67 Áreas 
de Interesse Social, das quais 

aproximadamente 25 mil 
eram crianças e adolescentes 

(FLORIANÓPOLIS/SHSM, 2006). Para conhecer as Áreas de Interesse 
Social de Florianópolis, acesse o link:
https://goo.gl/Ub6bZi

CMDCA

Conselho 
Tutelar

Fórum Municipal de Políticas 
Públicas de Florianópolis

MP

Poder Judiciário Vara da Infância 
e Adolescência

Polícia Civil 

Polícia Militar

Guarda  
Municipal

Escolas

Creches

Centros de  
Saúde

Organizações da 
Sociedade Civil

CRAS CREAS

CAPESi

Fundação 
Municipal  
de Esporte

Fundação 
Franklin Cascaes

Pontos  
de Cultura

Bibliotecas

Parques e Praças públicas

Município - Florianópolis - SC
Renda, Pobreza e Desigualdade

RENDA PER CAPITA  
(EM R$)

1991 2000 2010

% DE EXTREMAMENTE 
POBRES

ÍNDICE DE GINI

% DE POBRES

921,95

2,75

9,63

0,55

1,1

5,31

0,56

0,27

1,35

0,54

1383,78 1798,12

Fonte: PNUD (2013).
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5.10 - 29.82

Localização das Áreas  
de Interesse Social (AIS)

Classe E - Percentual de 
Domicílios com rendimento até  
2 salários mínimo - ano 2012

29.82 - 48.21

48.21 - 63.06

63.06 - 77.50

77.50 - 100



INVESTIMENTOS DA PREFEITURA 

OCA - ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE 

FIA

O FIA de Florianópolis, também conhecido como FloriCriança, é um fundo especial 
criado por lei para captar recursos que serão destinados especificamente para 
projetos na área da infância e adolescência. Além de recursos públicos, o Fundo 
pode receber doações de pessoas físicas e jurídicas com incentivo fiscal.

Do total de organizações registradas no CMDCA, 33  
delas utilizaram o Fundo da Infância e Adolescência para 
financiar suas atividades, totalizando aproximadamente 

1,7 milhões de reais em 2015.

INVESTIMENTO DAS OSCs

Em 2015, aproximadamente 60 convênios foram realizados diretamente com as 
Secretarias de Assistência Social, Educação e Fundação Municipal de Esportes 
para implementação das políticas públicas municipais de atendimento à criança 
e ao adolescente. 

Segundo o Fórum Municipal de Políticas Públicas de 
Florianópolis, os convênios cobrem 30% dos custos totais 

para manter uma criança nos serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos, acolhimento institucional e 

creches, ficando sob responsabilidade das próprias OSCs 
complementarem os repasses governamentais. 

Estima-se que o custo médio por criança para cada organização nestes serviços 
é de R$ 2,3 mil para o serviço de acolhimento institucional e R$ 269 reais para o  
serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

10 SINAIS VITAIS  I CRIANÇA E ADOLESCENTE I 2016 11SINAIS VITAIS  I CRIANÇA E ADOLESCENTE I 2016

FOTO FREEPIK.COM

Uma estimativa realizada em 2014, pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 
utilizando a metodologia Orçamento Criança e Adolescente proposta pela Fundação 
Abrinq, demonstrou que cerca de 29% do orçamento liquidado de Florianópolis 
é investido em políticas públicas para crianças e adolescentes, nas áreas de 
educação, saúde e assistência social.
Fonte: FLORIANÓPOLIS/SEMAS (2016).

CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente possui a atribuição 
legal de promover a articulação do SGDCA, procurando otimizar a atuação de 
cada organização e coordenar as intervenções conjuntas e/ou interinstitucionais 
atendendo a demandas existentes no município (DIGIÁCOMO, 2013).  

92 organizações da sociedade civil estão registradas no 
CMDCA de Florianópolis, atuando na política pública de 

garantia de direitos da criança e do adolescente. Juntas elas 
possuem uma capacidade de atendimento de cerca de 12 mil 

crianças e adolescentes.
365,2Educação

314,8Administração
286,7Saúde

167,5Previdência Social
141,4Urbanismo

49,6Assistência Social
48,5Legislativa
46,9Encargos Especiais

35,8Transporte
26,8Saneamento

22,8Segurança Pública
19,3Habitação

18,7Gestão Ambiental
14,6Trabalho
14,0Cultura

10,6Judiciária

1,5Ciência e Tecnologia
8,0Comércio e Serviços
9,2Desporto e Lazer

Fonte: SANTA CATARINA/TCE (2016).

Educação

Administração

Saúde

Previdência Social

Urbanismo

Assistência Social

Legislativa

Encargos Especiais

Transporte

Saneamento

Outros

10%

9%

3%
3%

3%
2%
2%

7%

18%

23%

20%

Orçamento de Florianópolis, despesas públicas - 2015 (em R$ milhões)



Nascidos vivos, por mil habitantes, residentes em Florianópolis - 2015
Taxa de natalidade

NASCIMENTOS EM FLORIANÓPOLISAo longo dos anos, os 
indicadores de acesso à 
saúde e à alimentação 
têm melhorado 
significativamente, 
refletindo na melhoria da 
qualidade de vida de toda 
a população. 

Entretanto, ainda 
existem desafios que 
precisam ser enfrentados, 
principalmente aqueles 
relacionados às 
desigualdades sociais que 
existem na capital.

Direitos que devem ser garantidos 
antes mesmo de nascer

DA GESTAÇÃO AO NASCIMENTO

O contexto social em que as crianças nascem, crescem e vivem, bem como o acesso aos 
serviços de saúde e políticas públicas sociais e econômicas tem um impacto significativo 
no seu desenvolvimento e em seu potencial de viver uma vida plena.

Fonte: FlORIANÓPOLIS/SMS (2016).

Fonte: FlORIANÓPOLIS/SMS (2016).

Cachoeira do Bom Jesus 20,2
Rio Vermelho 18,6
Ratones 17,6

No Distrito Norte, estão situados os bairros que proporcionalmente nasceram 
mais crianças:

Estes nascimentos 
correspondem a uma taxa 
de natalidade de 13,2 - 
número de nascidos vivos, 
a cada mil habitantes 
residentes em Florianópolis.Norte Sul Leste Continente Centro

16 14,8 14
12,1 11,2

vida, saude e 
alimentacao 
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Em 2015, nasceram  
6.129 crianças de famílias 

que residem na capital



O IDHM Longevidade é o indicador que mais 
contribui para situar a capital com um alto 
índice de Desenvolvimento Humano.

Aumento de 

6 anos 
de 1991 para 2010.

Esperança de vida ao nascer

 
Em Florianópolis, 
a esperança de 

vida ao nascer vem 
aumentando ao longo 

dos anos e a taxa 
de fecundidade 

diminuindo.

VIDA, SAUDE E ALIMENTACAO
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Número médio de filhos por mulher - 1991, 2000 e 2010
Taxa de Fecundidade

A taxa de fecundidade, ou seja, média do  
total de filhos por mulher gerados ao longo  

de toda sua vida, passou de  
2,1 em 1991 para 1,2 filhos em 2010.

Junto com a migração, a taxa de fecundidade é determinante para a dinâmica demográfica da 
cidade. Segundo o Ministério da Saúde, o decréscimo da taxa pode estar associado a vários 
fatores: urbanização crescente, redução da mortalidade infantil, melhoria do nível educacional, 
ampliação do uso de métodos contraceptivos, maior participação da mulher na força de trabalho 
e instabilidade de emprego (PNAD, 2013).

1991 2000 2010

71,25 74,35 77,35é a esperança de vida de uma criança 
que nasce em Florianópolis, 4 anos a 

mais que a média nacional.

77 anos

FOTO DIORGENES PANDINI, DIÁRIO CATARINENSESINAIS VITAIS  I CRIANÇA E ADOLESCENTE I 2016



O acompanhamento pré-natal é 
essencial para garantir uma gestação 
saudável e um parto seguro. Este 
acompanhamento diminui os riscos de 
complicações que colocam em risco a 
vida do bebê, seja dentro da barriga 
da mãe ou durante os seus primeiros 
dias de vida.

Fonte:  Florianópolis/SMS (2016).

PRÉ-NATAL

Um dos indicadores para se avaliar a 
qualidade do pré-natal é a incidência 
de sífilis congênita*. A falta ou a demora 
no diagnóstico pode indicar problemas 
e dificuldades da mãe em acessar e 
utilizar os serviços de saúde no período 
da gestação (FLORIANÓPOLIS/SMS, 
2015).
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VIDA, SAUDE E ALIMENTACAO
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69%
 das mulheres grávidas iniciaram o pré-

natal até os primeiros três meses da 
gestação, em Florianópolis. 

88%
dos casos foram 
confirmados

6,3% 
em abortos 7,6%

resultaram  
em óbito fetal

179
casos suspeitos 
em menores de  

1 ano entre  
2011 a 2015

Em Florianópolis - 2011 a 2015 
Incidência de sífilis congênita

Sífilis Congênita

*A sífilis congênita é o resultado da disseminação  
da sífilis, da gestante infectada para o bebê, por meio da placenta.  

A doença pode causar aborto, má-formação do feto e até morte do bebê.

15 a 19 anos 20 a 34 anos 35 a 49 anos

2011 2012 2013

Casos de sífilis congênita e sífilis em gestante, em Florianópolis - 2011 a 2015.
casos/1000 nascidos vivos

Taxa de incidência de casos de sífilis em gestante, em Florianópolis – 2011 a 2014.

Incidência de sífilis congênita e em gestante

Incidência de sífilis em gestante - por faixa etária

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (2015), isso pode ser uma consequência 
do aumento real do número de casos, mas pode refletir também maior capacidade da 
rede assistencial em notificar a doença. 

20122011 2013 2014

23

12
16 14

45

94

55

89

46
52

2015

228,5%

333,85%

 Houve um aumento 
expressivo  de 228,5% no 
número de casos de sífilis 
congênita de 2012 para 

2013, passando de  
14 para 46 casos.

Fonte:  Florianópolis/SMS (2016).

Sífilis em gestante

Sífilis congênita

casos/1000 nascidos vivos

Fonte: FLORIANÓPOLIS/SMS (2014).

O risco de ocorrência de sífilis 
congênita nesta faixa etária é  

2,33 
 vezes superior à faixa etária com 
menor prevalência (35 a 49 anos), 
conforme os dados de 2014.

 A incidência de 
sífilis congênita 

em mães de 
15 a 19 anos 

aumentou, entre  
2013 e 2014

 Demonstra o aumento 
da vulnerabilidade 
das gestantes mais 

jovens, por isso é tão 
importante fortalecer 
as políticas públicas 

para esse grupo 
específico.

4,3

1,9 2,1
3

1,9

4,1 4,55

10,3

3

19,74

8,5 8,2

2014



PARTOS

Você sabia que o tipo de parto 
influencia a saúde da mãe e do bebê?

A OMS recomenda que o total de cesarianas seja de no máximo 15%. 

Proporção de partos em Florianópolis, por tipo de parto e por rede de atendimento – 2015.
Partos
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Fonte: Florianópolis/SMS (2016).

Normal

Cesária

Rede Privada

Rede Pública
63,8%

36,2%

80,8%

19,2%

FOTO BETINA HUMERES, DIÁRIO CATARINENSE

Em Florianópolis, quase metade dos  
partos realizados na última década foram 

cesáreos. Sendo que na rede privada, esse 
número é ainda maior: 80,8% dos partos 

foram cesáreos. 

Menos de 7 consultas de pré-natal, prematuridade e baixo peso ao nascer são variáveis que 
estão associadas à interrupção da gestação antes das 38 semanas (período adequado ao 
desenvolvimento fetal).  

NASCIDOS VIVOS

Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de Pré-Natal (%),  
em Florianópolis, na rede pública e privada, 2010 a 2015. 

Pré-Natal e Nascidos Vivos

Em 2015, 73% das 
crianças nascidas 
vivas, nasceram de 
mães que realizaram 
sete ou mais consultas 
de pré-natal. Sendo 
que a  meta pactuada 
com o Ministério da 
Saúde era  de 72%. 

2011 2012 2013 2014 20152010

74,4

69,9 68,8 68,7
70,8

73,1

Para 2016, a meta é aumentar essa proporção para 75%, o que indica que o município precisa 
continuar a investir na busca ativa de gestantes para realização do acompanhamento pré-natal. 
(SMS, 2016).

FOTO FELIPE CARNEIRO, DIÁRIO CATARINENSE



No dia 08 de março de 
2016, foi promulgado no 
Brasil o Estatuto da Primeira 
Infância (Lei nº 13.257), 
que estabelece princípios e 
diretrizes para a formulação  
e a implementação de 
políticas públicas específicas 
para crianças de até 6 anos.

A primeira infância é o período que abrange os primeiros seis anos de vida. Nesta fase, a 
criança requer atenção e proteção especial, um ambiente seguro, acolhedor e estimulante para 
garantir o pleno desenvolvimento. 

MORTALIDADE INFANTIL

Para preservar a vida e garantir que os recém-nascidos se desenvolvam de maneira saudável 
é fundamental levar em consideração o contexto socioeconômico e qualidade dos serviços de 
saúde ofertados para a mãe e o bebê.

Por 1.000 nascidos vivos, comparativo Florianópolis, Santa Catarina e Brasil - 2006 a 2015.
Taxa de Mortalidade Infantil

*Ainda não há informações disponíveis do Brasil  para 2015.

25.460
crianças estão vivendo 
a Primeira Infância em 
Florianópolis, segundo 

estimativa populacional 
de 2015. 

29% 
corresponde ao total de 
crianças e adolescentes

5% 
corresponde ao total 
da população

A taxa de mortalidade infantil, que indica o número de crianças que morrem antes de 
completar um ano de vida, é um dos indicadores mais sensíveis para medir o nível de 
saúde de uma população. Ela reflete a qualidade de vida e aponta a eficácia dos serviços 
e de políticas públicas relacionadas a saneamento básico, sistema de saúde, educação, 
distribuição de renda, entre outros.

Ao longo dos anos, Florianópolis vem 
apresentando valores abaixo das médias do 
Brasil e Santa Catarina.

Fonte: Florianópolis/SMS (2016c); Santa Catarina/DATASUS-SES (2016).

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

19,6
18,6

17,7

11,9

9,9
9

11,2

16,8

11,2 10,8

16
15,3

9
8,4

9,1

5,1

10,6 10,5

13,5 13,4
12,9

10,1

11

9,8

6,9

12,3

7,9

12,6

9,3

O Brasil é um dos 62 países que alcançaram a meta de 
redução da mortalidade infantil, estipulada pela ONU.
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Momento de garantir o pleno 
desenvolvimento da criança

PRIMEIRA INFÂNCIA

Neste sentido, Florianópolis se destaca. Em 
2015, a taxa de mortalidade infantil foi de 

6,9 por mil nascidos vivos. 

VIDA, SAUDE E ALIMENTACAO

Você Sabia?

FOTO DIORGENES PANDINI, DIÁRIO CATARINENSE
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ÓBITOS INFANTIS

Para tornar o nosso município mais justo, precisamos investir em ações que para reduzir as  
iniquidades sociais, envolvendo todos os setores da sociedade.

Ao comparar os óbitos infantis, ocorridos entre duas áreas com um número semelhante de 
pessoas, mas que possuem distribuição de renda desigual, podemos exemplificar as iniquidades 
que existem em Florianópolis, como na figura abaixo.

No bairro Monte Cristo, onde 
mais de 77% dos domicílios 
tem rendimento de até 2 
salários mínimos, ocorreram 
quase o dobro de óbitos 
infantis do que nos Altos da 
Felipe Schmidt, onde mais de 
70% dos domicílios ganham 
acima desta renda.

A distribuição espacial dos óbitos infantis, 
exemplifica as diferenças injustas e evitáveis que 
existem em Florianópolis. Elas estão relacionadas 
a diversos fatores socioeconômicos, bem como 
às políticas públicas existentes.

Entre 2007 e 2014, foram registrados em 
Florianópolis, cerca de 370 óbitos de crianças 

menores de um ano de idade.

Comparação do número de óbitos infantis em uma região de alta renda e de baixa renda – 2007 a 2014
Iniquidades sociais

Fonte: GARCIA (2014).

5.10 - 29.82

Classe E - Percentual de 
Domicílios com rendimento até  
2 salários mínimo - ano 2012

29.82 - 48.21

48.21 - 63.06

63.06 - 77.50

77.50 - 100
Casos de Óbito Infantil

2014 (até junho)

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Monte Cristo
Altos da Felipe Schmidt

 
Apesar do 

alto IDHM da capital, 
a concentração de óbitos 

em algumas regiões, como 
nos distritos continente, centro 
e norte estão relacionadas às 

diferenças na distribuição interna 
de renda (identificadas no 

mapa por diferentes tons de 
azul). 

(FLORIANÓPOLIS/SMS, 2015)
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VACINAS

Cobertura vacinal do Calendário Básico de Vacinação da Criança, em Florianópolis – 2015.

Conheça o período em que a criança deve tomar estas vacinas:

* Considera doses aplicadas a moradores de outros municípios.

2 mesesAo nascer 6 meses12 meses

Fonte: SMS (2016).

Contra rotavírus 
(que causa 

diarreia grave, 
febre e vômito).

Contra 
pneumonia

Contra 
meningite

Contra paralisia 
infantil

Contra difteria, 
tétano, 

coqueluche, 
meningite, 
hepatite B

Contra gripeContra  
sarampo, 

caxumba e 
rubéola

 Rotavírus 
Humano

83,8%

BCG *

152,2%

 Pneumocócica 
conjugada

83,6%

Meningocócica 
conjugada

85,1%

Poliomielite

73,6%

Tetra/
Pentavalente

76,9%

 Influenza

78,6%89,4%

Vacinas

Contra 
tuberculose

Desde a implantação em 2007 da vacinação nas maternidades de Florianópolis, por meio do Programa 
Capital Criança, a cobertura da vacina contra Tuberculose está acima de 100%, indicando que a capital 
vacina também crianças de outros municípios.

25

ALEITAMENTO MATERNO

O aleitamento materno é fundamental para 
o crescimento e desenvolvimento adequado 
do bebê. Fortalece o vínculo entre a mãe e o 
recém-nascido, além de ser uma das ações 
mais eficientes na redução da mortalidade 
infantil.

A recomendação do Ministério da Saúde é 
que o aleitamento materno seja exclusivo 
até os seis meses de idade, a partir disso 
outros alimentos devem ser introduzidos de 
forma gradual, mantendo o leite materno até 
os dois anos de vida.

Prevalência (%) de Aleitamento Materno Exclusivo 
(AME) em crianças menores de 6 meses, segundo 
as capitais da região Sul, região e Brasil.

Aleitamento Materno 

Para sensibilizar 
sobre a importância 
da amamentação, a 
Secretaria Municipal 

de Saúde, através 
do Programa 

Capital Criança, vem 
realizando uma série 

de campanhas e 
mobilizações. No dia 

06 de agosto de 2016, 
em comemoração à 

Semana do Aleitamento 
Materno, foi realizado 

no Parque de Coqueiros 
o “Mamaço”, uma 

grande reunião de 
mães amamentando 

seus bebês ao ar livre. 

Em Florianópolis, o mês 
de agosto é chamado 

de “Agosto Dourado” e 
possui como símbolo 

um laço da mesma cor, 
um esforço no sentido 

de aumentar ainda mais 
a duração do período 

da amamentação  
FLORIANÓPOLIS/ 

SMS, 2015).

Dos bebês menores de seis de 
vida, 52,4% amamentavam 

exclusivamente, ou seja, receberam 
somente leite materno. Nesta 

pesquisa, Florianópolis foi a segunda 
capital com o maior número de 

crianças em AME, superando o número 
da região Sul e do Brasil, conforme 

o gráfico ao lado. A Organização 
Mundial da Saúde recomenda como 

níveis ótimos de amamentação a 
prevalência de AME de 90 – 100%. 

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde (2008).

VIDA, SAUDE E ALIMENTACAO

A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças. Ela protege 
não somente aqueles que recebem a vacina, mas também ajuda a comunidade como um todo 
a ficar protegida.

Porém, para a maioria das vacinas, historicamente as coberturas de vacinação da capital 
estão muito distantes de atingir as metas de 100%, recomendadas pelo Ministério da Saúde. 
Como por exemplo, em 2015 a cobertura vacinal contra a poliomielite foi de 74%, enquanto 
a cobertura contra doenças como a difiteria, tétano, coqueluche, meningite e hepatite B foi 
de 77%. Isso demonstra um grande desafio para o município no sentido de conscientizar a 
população sobre a importância de vacinar seus filhos (FLORIANÓPOLIS/SMS, 2016).
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Curitiba

46,1

Porto Alegre

38,2

Sul

43,9

Brasil

41

Florianópolis

52,4



A segunda infância compreende o período entre 07 e 11 anos.

Nessa fase, as crianças começam a interagir cada vez mais com o 
meio em que vivem, a relação com a família ainda é de dependência, 
mas na escola e com os amigos ela começa a desenvolver outras 
potencialidades e a perceber mais claramente alguns limites do 
convívio social.

A alimentação é fundamental para um crescimento e 
desenvolvimento sadio. Neste sentido, Florianópolis 
avançou significativamente, conseguindo praticamente 
zerar a desnutrição infantil. No entanto, atualmente os 
casos de sobrepeso e obesidade infantil das crianças da 
capital, preocupam.

As políticas intersetoriais são essenciais para o cuidado da saúde 
da criança. Nesta linha de atuação o Programa Saúde na Escola 
(PSE) tem como finalidade contribuir para a formação integral 
dos estudantes da rede pública da educação básica por meio de 
ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.

Avaliação nutricional dos alunos do ensino fundamental,  
das escolas do PSE em Florianópolis – 2012.

64%
Adequado

21%
Sobrepeso

10%
Obesidade

2%
Magreza

3%
Obesidade grave

Nutrição

ENTENDA QUAIS SÃO OS 
FATORES RELACIONADOS  
COM O AUMENTO DE 
SOBREPESO E OBESIDADE:

Estes hábitos podem levar a 
doenças crônicas como diabetes 
e hipertensão. Desenvolver hábitos 
alimentares saudáveis nas crianças  
e encorajá-las a realização de 
práticas de atividade física é 
fundamental para se evitar doenças 
no futuro e mais do que isso, 
promover saúde e qualidade de vida. 

Falta de 
atividade física

Alimentação 
pouco saudável

Aumento do consumo 
de alimentos 

ultraprocessados

Consumo excessivo  
de sódio, gordura  

e açúcar
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Desenvolvimento das relações 
interpessoais e convívio social

SEGUNDA INFÂNCIA

VIDA, SAUDE E ALIMENTACAO

SAÚDE NA ESCOLA

ALIMENTAÇÃO

96% das escolas públicas de 
Florianópolis aderiram ao PSE em 

2015, um aumento significativo se 
comparado a 2008, quando o PSE foi 

iniciado com a adesão de apenas 8,7% 
das escolas públicas.

Em 2012, 34% das 17,6 mil 
crianças que participaram da 
avaliação nutricional do PSE 

estavam acima do peso 
recomendado.
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Fonte: Florianópolis/SMS (2016).

17,6 mil
Total



Adolescentes são aqueles que se encontram entre 12 e 17 anos. É uma das 
fases mais ricas da vida humana, repleta de possibilidades de aprendizagem, de 
experimentação, de inovação: um período de conquista de autonomia, liberdade, 
afirmação de identidade e descobertas (UNICEF, 2011). 

Período de conquistas, 
autonomia e oportunidades

ADOLESCÊNCIA

40,4 mil
adolescentes 

Entre 12 e 17 anos vivem na  
capital, segundo estimativa 

populacional de 2015

Este número corresponde a 

9%  
do total da população

de Florianópolis.

Para Inspirar

Reflexão da Oficina Sinais Vitais

Educando com Horta 

Uma fase de oportunidades

O Projeto Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia (PEHEG) 
é realizado em Florianópolis desde 2009. Seu objetivo é possibilitar 
discussões, reflexões e ações sobre o melhor aproveitamento e 
utilização dos alimentos, a preservação da água, a reciclagem e a 
importância do consumo de produtos agroecológicos.

O programa é realizado pela Secretaria Municipal de Educação com 
a parceria da Cepagro - Centro de Estudos e Promoção da Agricultura 
de Grupo, uma organização da Sociedade Civil que promove a 
agroecologia. 

Os participantes que discutiram o direito à vida, saúde e 
alimentação, na oficina temática do Sinais Vitais, no dia 27 de 
abril, relembraram a importância de construirmos um novo 
olhar sobre a adolescência. É preciso deslocar o discurso que só 
vê essa fase como um “problema” para considerá-la um período 
de oportunidade e desenvolvimento.

O programa é desenvolvido em:

50% 
das unidades de 
educação infantil do 
município (40 escolas)
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61% 
das escolas municipais  
de ensino fundamental 
(22 escolas)

FOTO PHILIPPE ARRUDA

FOTO ICOM
, DIVULGAÇÃO
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É fundamental a criação de estratégias, integradas e intersetoriais 
para a promoção da saúde e prevenção aos agravos que podem 
colocar os adolescentes em risco. Como exemplo, o uso abusivo 
de álcool e de outras drogas, problemas resultantes de violência 
urbana, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez na 
adolescência.

O que os nossos adolescentes têm a 
dizer sobre as políticas públicas de 

saúde de Florianópolis?

Adolescentes que participaram do PeNSE - 2015
Saúde na Escola

36,73%
Escolas que possuem 
algum grupo ou comitê 
responsável por orientar 
ou coordenar ações 
relacionadas à saúde

Escolas que realizam 
ações conjuntas com 
os Centros de Saúde

68,85%

77,36%

81,73%

Fonte: IBGE/PeNSE (2015)
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Possuem 
frequência diária 
de escovação 
igual ou superior 
a três vezes nos 
30 dias anteriores 
à pesquisa

Foram ao dentista  
3 ou mais vezes nos 
12 meses anteriores 
à pesquisa

72,6%

37,1%

71,3%

45,2%

Adolescentes que participaram do PeNSE - 2015
Saúde Bucal

*Acima de 300 mil habitantes

Fonte: IBGE/PeNSE (2015)

Florianópolis foi considerada uma das cinco 
melhores cidades brasileiras* com melhor desempenho 
na implantação e efetivação de políticas públicas locais de 
saúde bucal pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO), 
em 2015, através do Prêmio Brasil Sorridente.

Sobre a sua saúde bucal, os adolescentes que participaram 
do PeNSE informaram que:

POLÍTICAS DE SAÚDE PARA O ADOLESCENTE

SAÚDE BUCAL
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Conforme demonstrou o PeNSE, os 
adolescentes em Florianópolis têm mais 

acesso à programas de saúde nas escolas, 
que a média nacional.



Fonte: IBGE/PeNSE (2015)

Receberam orientação na 
escola sobre AIDS ou outras 
Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST)*

88% 87,3%

Um dos parceiros usou algum 
método para evitar gravidez 
e/ou DST na última relação 
sexual

64,6%68,5%

Tiveram relação sexual 
alguma vez

27,5%26,1%

Receberam orientação na escola 
sobre prevenção de gravidez

79,2%79,8%
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SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

A Saúde Sexual e a Saúde Reprodutiva são direitos humanos 
básicos que se manifestam em diferentes dimensões da vida 
social. Estão diretamente relacionadas com a expressão da 
sexualidade e a experiência da reprodução (BRASIL, 2010).

A gravidez na adolescência é resultante de uma multiplicidade de experiências 
de vida. Em determinados contextos, a gravidez na adolescência coloca os 
adolescentes em situação de vulnerabilidade. Impacta de forma significativa a 
sua vida, já que é um dos fatores para a perpetuação de ciclos intergeracionais 
de pobreza e exclusão (UNICEF, 2011).

Estima-se que em 2015, 2% das adolescentes, entre 10 e 19 anos, foram mães.

Embora a gravidez na adolescência muitas vezes seja compreendida como 
uma espécie de “evento-problema”, tal qual é refletida em muitas análises.
Nos parece mais adequado analisá-la sem preconceitos, sensibilizando ações 
multisetoriais que estimulem políticas públicas, bem como as famílias a darem 
apoio e proteção às adolescentes para que continuem estudando e sejam 
capazes de garantir uma vida melhor para si e para seus filhos (BRASIL, 2010).

Sexualidade
Adolescentes que participaram do PeNSE - 2015 Em Florianópolis, entre 2010 e 2015, 

nasceram de mães adolescentes um 
total de 3.984 crianças.
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*A terminologia Infecções Sexualmente transmissíveis (IST) passou a ser adotada 
em substitução a expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) 

10% do total de nascidos vivos, foram de mães 
entre 10 e 19 anos, residentes da capital.

5.513
90%

623

20 a 24 anos

10 a 19 anos

Fonte: FLORIANÓPOLIS/SMS (2016).

623 
nascimentos 

de mães 
adolescentes 

em 2015



0,49%

55,5%

18,4%

9%

4,1%

Experimentaram 
bebida alcóolica 
alguma vez

Experimentaram 
cigarro alguma vez

Experimentaram 
drogas ilícitas 
alguma vez

Usaram maconha nos 
30 dias anteriores à 
pesquisa

Usaram crack nos 
30 dias anteriores à 
pesquisa

63,5%

25,5%

17%

8,6%

1,06%
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Fonte: IBGE/PeNSE (2015)

Se sentiram sozinhos 
na maioria das vezes 
ou sempre, nos 12 
meses anteriores à 
pesquisa

16,3%

SAÚDE MENTAL ÁLCOOL E DROGAS

Adolescentes que participaram do PeNSE - 2015 Adolescentes que participaram do PeNSE - 2015Saúde Mental
Álcool e outras drogas

Em muitos casos, o uso de álcool e outras drogas por 
adolescentes pode estar associado à tentativa de lidar com 
algum tipo de sofrimento pessoal. Ao receber cuidados em 
saúde, devem ser consideradas as dimensões biológica, 
psíquica e social dos indivíduos (BRASIL, 2014). 

Os adolescentes que participaram do PeNSE, relataram que:

O uso de drogas cria à criança e ao adolescente situação de risco pessoal e 
coletivo. Quando usam drogas, estão mais propensas a se envolverem em situações 
de violência, sofrer ou causar acidentes, fazer sexo de forma desprotegida e a se 
expor em situações de vulnerabilidade (UNICEF, 2011).

Confira o que os adolescentes que participaram do PeNSE informaram sobre o 
assunto:

O CAPSi é o equipamento de referência no cuidado de crianças 
e adolescentes com algum tipo de transtorno mental grave 
ou que fazem uso de drogas.

Das 416 crianças e adolescentes atendidas no CAPSi 
e 1.611 nos Centros de Saúde, mais de 50% dos casos 
envolviam:

 Transtorno do desenvolvimento psicológico  
não especificado

 Distúrbios da atividade e da atenção
 Psicose não-orgânica não especificada
 Autismo infantil
 Ansiedade generalizada
 Episódio depressivo não especificado

Em relação ao 
uso de álcool e 
outras drogas, 
os adolescentes 
de Florianópolis 
apresentam 
percentuais 
maiores do 
que a média 
nacional. 

Reflexão da Oficina Sinais Vitais
Mesmo com o CAPSi, os adolescentes que demandam 

atenção psicossocial, principalmente nos casos de 
tratamento de drogas, são atendidos com adultos. Nos 
casos de internação, são enviados a outros municípios.
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As mortes por causas externas são aquelas causadas por acidentes e violências, 
tais como queda, afogamento, desastres no trânsito, homicídio, suicídio, violência 
sexual, entre outras. Tanto os acidentes quanto as violências podem ser prevenidos.

As causas externas de mortalidade vêm crescendo nas últimas décadas. No Brasil, 
em 2013 elas foram responsáveis por 56,6% do total de mortes na faixa de 1 a 19 
anos de idade.

Se analisado por gênero, a mortalidade por causas externas entre os adolescentes 
meninos também é maior.

*Cálculo realizado a partir da estimativa populacional de 2015 disponibilizado pela 
Secretaria Municipal de Saúde de Saúde de Florianópolis (FLORIANÓPOLIS/SMS, 2016).

*Doenças - exemplos: aparelho respiratório, neoplasia, sistema nervoso, Malformação 
congênita, infecciosa, aparelho digestivo, endócrinas, aparelho circulatório.

Mortes Trânsito*

9% dos óbitos 
ocorridos no trânsito 

foram de adolescentes. 
Dos 192 óbitos, 17 

vítimas tinham entre 10 
e 19 anos

Homicídios

17% dos homicídios 
ocorreram entre menores 
de 20 anos, representando 

60 vítimas de um total de 
361 mortes. 85% delas  

envolveram arma de fogo.

Suicídios

6% do total de casos 
de suicídios registrados 

foram entre adolescentes 
(10 a 19 anos) 

correspondendo a 9 casos 
de um total de 158 perdas. 

Em Florianópolis, entre 2013 e 2015:

*Rede Vida no Trânsito (2016).

36 SINAIS VITAIS  I CRIANÇA E ADOLESCENTE I 2016 37SINAIS VITAIS  I CRIANÇA E ADOLESCENTE I 2016

VIDA, SAUDE E ALIMENTACAO

MORTALIDADE NA ADOLESCÊNCIA

Óbitos entre 10 e 19 anos, por sexo, em Florianópolis – 2015

Por sexo, entre 10 e 19 anos, em Florianópolis – 2006 a 2015

Óbitos na adolescência

Causas de óbitos em adolescentes

A mortalidade na adolescência demonstra as principais 
causas de vulnerabilidade que colocam em risco a vida dos 
adolescentes. A mortalidade nesta faixa etária vem crescendo 
nas últimas décadas, situações estas que demandam atenção 
e um olhar cuidadoso para preservar a vida e garantir o 
pleno desenvolvimento dos nossos adolescentes.

Os adolescentes da capital estão em maior vulnerabilidade 
do que as crianças que possuem entre 01 e 09 anos:

Entre 2010 e 2015, morreram 3.818 adolescentes residentes 
de Florianópolis. Deste total, 74% eram meninos.

Em Florianópolis, mais da metade dos óbitos 
que ocorreram entre 2006 e 2015, na faixa etária 

de 10 a 19 anos foram por causas externas.

79,4%
44,6%

20,6%
55,4%Morte por doenças*

Morte por causas externas Meninas

Meninos

Fonte: Santa Catarina/TABNET/DATASUS (2015).

Fonte: Florianópolis/SMS (2016).

Só em 2015, foram 600 
mortes. Aproximadamente 

13* em cada 1.000 
adolescentes meninos.

75%
452

25%
148

MORTES POR CAUSAS EXTERNAS

Por 100.000 habitantes, por faixa-etária, em 
Florianópolis – 2012 a 2015

Taxa de mortalidade – comparação 
adolescentes e crianças

Em 2014, a taxa 
de mortalidade de 

adolescentes foi  
3,7 vezes maior  

que a de crianças.

01 a 09: crianças 10 a 19: adolescentes

38
22,1

57,7
15,5

30,4
19,9

60,4
32,4

2012

2013

2014

2015
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 Alcance da meta pactuada com o 
Ministério da Saúde para 2015, em 
relação ao percentual de crianças 
nascidas vivas de mães que 
realizaram 7 ou mais consultas de 
pré-natal;

 Diminuir o percentual de partos cesáreos, 
conforme recomendações da OMS, 
principalmente nas maternidades privadas;

 Garantir amamentação exclusiva aos bebês 
até os seis primeiros meses de vida; Ao longo dos anos, Florianópolis vem 

apresentando Taxa de Mortalidade 
Infantil abaixo das médias do Brasil e 
Santa Catarina; 

 Cobertura de mais de 100% de 
vacinação contra BCG, vacinando 
inclusive crianças de outros 
municípios;

 Florianópolis conseguiu praticamente 
acabar com os casos de desnutrição 
infantil;

 Experiências inovadoras e 
exitosas nas escolas públicas 
de Florianópolis, que envolvem 
parcerias entre diversos setores  
do poder público e OSCs.

 Ampliar a cobertura de vacinas, 
principalmente as que pertencem ao 
calendário básico de vacinação;

 Promover ações que reduzam a quantidade 
de crianças com sobrepeso e obesidade 
infantil;

 Promover ações de diminuição do consumo 
de álcool e outras drogas entre os 
adolescentes;

 Ampliar a atuação dos serviços de atenção 
à saúde mental e prevenir o uso de drogas 
entre os adolescentes.

 Fomentar novas políticas e ampliar 
os atendimentos de saúde sexual e 
reprodutiva dos adolescentes;

 Aumento da expectativa de vida  
ao nascer ao longo dos anos;

 Ampliar a cobertura e a qualidade de  
pré-natal até os três primeiros meses  
da gestação;

Avanços Desafios

avancos 
e desafios 

VIDA, SAUDE E ALIMENTACAO

AVANCOS E DESAFIOS
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A educação é um direito de todo cidadão brasileiro, fundamental para o desenvolvimento 
de uma sociedade justa, humana e democrática. O Estado deve proporcionar educação básica 
obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, às crianças e adolescentes garantindo 
pleno desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o mundo 
do trabalho. 

Ao longo dos anos, a educação em Florianópolis vem apresentando melhora contínua. Vivemos 
na capital com menor taxa de analfabetismo do Brasil, na qual o nível de escolaridade e 
frequência escolar cresceram nas últimas décadas. Apesar dos avanços, a capital ainda possui 
o desafio de melhorar a qualidade da educação, aumentar a frequência de adolescentes no 
ensino médio e proporcionar equidade no ensino. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de indicadores 
de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia 
de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano (PNUD, 2017).
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IDHM EDUCAÇÃO

Panorama Geral da Educação
EDUCAÇÃO BÁSICA 

Educacao 

O IDHM Educação avançou na capital 
desde 1991, passando de 0,538 para 0,8 no ano de 2010. 

O percentual de crianças de 5 a 6 anos frequentando a escola 
aumentou 48% para 93%, enquanto o percentual de jovens de 

18 a 20 anos com ensino médio completo, subiu 36% 
para 63%, no mesmo período.

Fonte: IBGE/Censo (2010); PNUD (2013).

ANO 1991 2000 2010
IDHM Educação 0,538 0,66 0,80
% de 5 a 6 anos frequentando a escola 48,08 76,71 93,06
% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais 66,57 74,90 93,09
do ensino fundamental
% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 49,00 59,97 70,60
% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 62,55 67,52 80,03
% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 36,04 49,45 63,42



EDUCAÇÃO

Somos a capital com a menor taxa 
de analfabetismo do Brasil. Em 2010, 1,9% da 
população não sabia ler e escrever pelo menos 

um bilhete simples.

Entre pessoas de 15 anos ou mais, em Florianópolis - 2010
Taxa de analfabetismo

Fonte: IBGE/Censo (2010).
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Florianópolis

1,9%

Santa Catarina

4,1%

Brasil

9,6%

Apesar da taxa de analfabetismo da capital 
ser baixa, ainda temos o desafio de erradicar 
o analfabetismo absoluto até 2024, conforme 
prevê o Plano Nacional de Educação.

ALFABETIZAÇÃO
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ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

No Brasil, a organização da Educação Básica está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, que é formada pela: 

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, há no município de Florianópolis 123 
escolas privadas. O número é maior do que o apresentado, porque as escolas privadas não 
são obrigadas a enviar as informações para o Censo Escolar (EducaCenso) realizado pelo 
Ministério da Educação.

Confira a localização das unidades de educação básica em Florianópolis: https://goo.gl/y9aApq

EDUCAÇÃO

277 unidades escolares públicas e 
privadas ofereceram educação básica,  

em 2015, na capital.

Por rede de ensino, em Florianópolis - 2015
Unidades escolares
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Educação 
Infantil  

(Responsabilidade municipal)

Creche: 0 a 3 anos
Pré-escola: 4 a 5 anos

Ensino 
Fundamental  

(Responsabilidade municipal) 

6 a 14 anos

Ensino 
Médio  

(Responsabilidade estadual) 

15 a 17 anos

Federais Estaduais Municipais Privadas

4

43

115 115

15 unidades  
escolares são Organizações da Sociedade Civil que 
oferecem creche para crianças de até 03 anos de idade.

Das 277 unidades escolores:

69% ofereceram educação infantil.

FOTO RICARDO WOLFFENBÜTTEL , DIÁRIO CATARINENSE

45% ensino fundamental.

20% ensino médio.
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MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Em 2015, 91.122 alunos foram matriculados 
na educação básica, sendo  

65% na rede pública e 35% em escolas privadas.  

Dentre o total de alunos, 23% estavam na 
educação infantil, 53% no ensino fundamental e  

19% estavam cursando o ensino médio.

Fonte: INEP (2015).

Fonte: Censo Escolar/INEP (2015) | QEdu 

Por rede de ensino, em Florianópolis - 2015
Matrículas

48.627
Ensino Fundamental

16.937
Ensino Médio

4.214
EJA

10.874
Pré-escola

10.470 
Creche

91.122
Matrículas

35%
Escolas Privadas

65%
Escolas Públicas

32%
Rede Municipal

30%
Rede Estadual

3%
Rede Federal

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES

O percentual de docentes com 
graduação que atuam na educação infantil e no ensino 

fundamental na capital, supera as médias de Santa Catarina e 
do Brasil. No entanto, no ensino médio, nosso percentual 

é menor do que a média brasileira.

Florianópolis possui aproximadamente 5,2 mil professores que atuam na educação básica. Mais 
de 80% deles possuem nível superior (INEP, 2014). O  Plano Nacional da Educação propõe como 
meta a elaboração de uma política nacional de formação dos profissionais da educação básica 
para assegurar que 100% dos professores tenham formação específica de nível superior, 
obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.

80% 89,5% 90%

73% 83% 84,5%

63% 80% 93%

Fonte: INEP (2014)

% de docentes em Florianópolis, Santa Catarina e Brasil - 2014
Docentes com nível superior

EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO 

Há mais alunos matriculados 
na rede privada da capital, do 

que na média de Santa Catarina 
(15%) e do Brasil (18%).
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INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS

Uma infraestrutura adequada é fundamental para que a qualidade do ensino seja garantida. 
Além disso, deve proporcionar bem-estar e atratividade para auxiliar no interesse e aprendi-
zagem dos alunos.

A infraestrutura da maioria das escolas de 
Florianópolis supera a média  
de Santa Catarina e do Brasil. 

INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE FLORIANÓPOLIS

PRIVADA

EDUCAÇÃO 
INFANTIL

ENSINO 
FUNDAMENTAL

ENSINO 
MÉDIO

64,6% 85,4% 89%

94% 96,5% ---

87,5% 88% 88%

100% 98% 99%

ESTADUAL

MUNICIPAL

Fonte: INEP (2014)

% de docentes em Florianópolis, por rede de ensino - 2014
Docentes com nível superior

Na rede privada, o percentual de 
professores com ensino superior é 
menor do que nas escolas da rede 
pública. A diferença é expressiva 

nas escolas que oferecem educação 
infantil e ensino fundamental.

 A rede federal, com 3% do 
total de alunos do ensino 

fundamental, é a que possui 
mais professores com  

nível superior.

FEDERAL

35%

27%

21%

42%

46% 92%
100%

75%

93%

86%

94%

EDUCAÇÃO 
INFANTIL

ENSINO 
FUNDAMENTAL

ENSINO 
MÉDIO
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61%

COZINHA

SALA PARA LEITURA

BIBLIOTECA

LABORATÓRIO  
DE INFORMÁTICA

QUADRA DE ESORTES

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

88%
Em SC a média das escolas 
é de 95%, um alerta para 

Florianópolis,  considerada 
uma cidade de inovação 
tecnológica no estado.

Um indicativo para 
melhorarmos o 

estímulo à leitura na 
Primeira Infância. 

Alerta também para as escolas do 
ensino fundamental, que assim 

como no ensino médio, 100% delas 
deveriam ter biblioteca.

97%

34%

91%

48%

98%

FOTO RICARDO W
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Fonte: INEP | QEDU (2015).



EDUCAÇÃO ESPECIAL

EDUCAÇÃO
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A Educação Especial é uma política de ensino que atende pessoas com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Ela deve ser oferecida pelo 
Estado de forma gratuita e transversal a todos os níveis, etapas e modalidades da Educação 
Básica, preferencialmente na rede regular de ensino, conforme previsto na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996).

A meta do Plano Nacional da Educação é universalizar o 
acesso à Educação Especial, preferencialmente na rede 
regular de ensino, com a garantia de sistema educacional 
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços especializados, públicos ou 
conveniados (BRASIL, 2014). 

55% das escolas de 
Florianópolis possuem dependências e 

sanitários acessíveis às pessoas com deficiência. 
As escolas públicas de Florianópolis apresentam 

infraestrutura mais adequada para receber 
educandos com necessidades especiais do 

que as escolas da rede privada.

Educação especial na rede regular de ensino, em Florianópolis - 2010 a 2015
Matrículas

Fonte: INEP/Censo Escolar (2010 - 2015).

2010 2011 2012 2013 2014 2015

702
800 861 903

1037
1153

Um aumento de 64% de 2010 para 2015.

 69% Ensino fundamental;

 12% Ensino médio;

 10% Pré-escola;

 5% EJA;

 4% Creche.

Distribuição das matrículas 
dos educandos com 
deficiência, na rede regular 
de ensino, em 2015:

ESCOLAS COM DEPENDÊNCIAS ACESSÍVEIS 
ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

43%

56%

Privada Pública

ESCOLAS COM SANITÁRIOS ACESSÍVEIS 
ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

51%

63%

SALA PARA ATENDIMENTO ESPECIAL

7%

27%

FOTO RICARDO WOLFFENBÜTTEL , DIÁRIO CATARINENSE1.153 educandos com deficiência estavam 
matriculados na rede regular de ensino em Florianópolis 

em 2015, representando  
1,2% do total das matrículas realizadas.  

Fonte: INEP | QEDU (2015).



A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica. Deve ser prioritariamente ofertada 
pelo município em creches, para crianças de 0 a 3 anos de idade e, em pré-escolas para 
crianças de 4 a 5 anos de idade.

O acesso público à creche é um dos grandes desafios para a educação municipal de Florianópolis. 
A meta estabelecida no PNE para 2024 é ampliar a oferta de educação infantil em creches de 
forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos. 

As OSCs exercem um importante papel na oferta gratuita de vagas em creche no município. 
Em 2015, 15 OSCs atenderam 22% do total da oferta municipal nesta modalidade de ensino, 
representando 1289 crianças. 

CRECHE

EDUCAÇÃO
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Desenvolvimento das crianças 
na Primeira Infância

EDUCAÇÃO INFANTIL

21.344 crianças frequentaram 
a educação infantil em 

Florianópolis em 2015 nas 
190 unidades escolares que 

ofereceram creche e pré-escola. 
59% das matriculadas foram 

na rede pública e 41% na rede 
privada (INEP, 2015).

Em Florianópolis, entre os anos de 2010 
a 2015, a oferta de vagas em creches cresceu 46%. Esta 

ampliação se deve sobretudo ao aumento da oferta da rede privada 
que criou 2.472 novas vagas, um crescimento de 119%. Na rede 

pública, a ampliação foi de apenas 16%, totalizando 
823 novas vagas.

Pelo tipo de administração, em Florianópolis - 2010 a 2015.
Matrículas em creches

Fonte: INEP, (2010 - 2015) | QEdu

2.680 2.974 2.972 4.372 4.540

5.270 5.378 5.477 5.692 5.930

2.068

5.107

7.175
7.950 8.352 8.449

10.064
10.470

Pública Privada Total

2010 2011 2012 2013 2014 2015

FOTO FELIPE CARNEIRO, DIÁRIO CATARINENSE

Pré-escola: 4 a 5 anos

Creche: 0 a 3 anos

Oferta de vagas públicas 
e gratuitas em 2015:

41 federal

67 estadual

5.822 municipal -
79% em período integral
das quais:

 1.289 OSCs
 4.533 prefeitura
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Em 2014, Florianópolis atingiu 47,5% de cobertura em creches, no entanto, é importante 
ressaltar que chegar tão próximo a meta do plano nacional que prevê 50% não significa 
ampliar a equidade no acesso público às creches, visto a grande participação da rede privada 
que compõem este indicador. O desafio da cidade fica evidente na lista de espera que o 
município formou ao longo dos últimos 5 anos.

LISTA DE ESPERA EM CRECHES 

 
2.781 crianças aguardavam 

vagas nas creches da rede pública 
municipal de Florianópolis em 2015.

Os distritos que apresentam  
maior demanda reprimida são Norte, com uma fila 

de espera de 1.067 crianças e Sul, com 660. Os bairros com 
maior demanda são Ingleses, Canasvieiras e Rio Vermelho, 

seguidos do Campeche, Saco Grande, Tapera e 
Costeira do Pirajubaé.

Demanda reprimida em creches municipais de Florianópolis - 2011 a 2015.
Lista de espera 

Fonte: FLORIANÓPOLIS/SME/DIOB (2016).

Fonte:  FLORIANÓPOLIS/SME/DIOB (2016).

1930
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2812 2781
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NORTE - 1.067
Ingleses - 424
Canasvieiras - 231
Rio Vermelho - 211 
Outros - 201

CENTRO - 376
Trindade - 127
Centro - 117
Agronômica - 108 
Outros - 151

LESTE - 374
Saco Grande - 140
Itacorubi - 88
Córrego Grande - 60
Outros - 86

SUL - 660
Campeche - 140
Tapera - 129
Costeira do 
Pirajubaé - 119
Outros - 272

CONTINENTE - 304
Capoeiras - 61
Novo Horizonte - 58
Jardim Atlântico - 57 
Outros - 128

Demanda reprimida em creches municipais 
de Florianópolis, por distritos - 2015.

Lista de espera 



PRÉ-ESCOLA

10.874 crianças foram matriculadas na Pré-Escola no ano de 2015 
em Florianópolis: 60% na rede pública e 40% na rede privada.

EDUCAÇÃO
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A oferta de Pré-Escola para crianças de 4 a 5 anos de idade é responsabilidade prioritária do 
município e passou a ser obrigatória a partir de 2009 pela Emenda Constitucional nº 59. Devido 
a isso, o Plano Nacional da Educação prevê que a oferta de Pré-Escola seja universalizada até 
2016, ou seja, os municípios devem ser capazes de oportunizar acesso a 100% das crianças 
nesta faixa-etária.

A taxa de cobertura na  
Pré-Escola em Florianópolis, era de 87,3%,  

em 2013, segundo a Secretaria Municipal de Educação.  
Apesar dos bons índices, comparado a Santa Catarina 

e ao Brasil, o acesso à pré-escola demanda 
ampliação.

Proporção de crianças de de 4 a 5 anos que frequentam a pré-escola, em Florianópolis  - 2013
Taxa de cobertura da Pré-Escola

Fonte: SIMEC/MEC 2013- Elaborado por SME (2015).

87,3% 81,4%84,0%
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O Ensino Fundamental deve ser iniciado pela criança quando ela completa 6 anos de idade 
e concluído aos 14 anos, tendo duração de 9 anos. Deve ser ofertado prioritariamente pela 
administração municipal, podendo ser subsidiariamente complementado pelo estado, união e 
iniciativa privada.

Educação da segunda-infância  
à adolescência

ENSINO FUNDAMENTAL

Em Florianópolis, 31% das matrículas no ensino fundamental realizadas em 2015 foram 
em escolas estaduais e 33% na rede pública municipal. Apesar desta etapa de ensino ser 
prioritariamente de responsabilidade da administração municipal, na capital ainda há grande 
participação do governo do estado.

A meta do PNE é universalizar o Ensino Fundamental, até 2024. Florianópolis está com esta meta 
praticamente alcançada, apresentando uma cobertura de 98,4% (FLORIANÓPOLIS, 2016). 

Por estar praticamente universalizado, o maior desafio para o ensino fundamental é a melhoria do 
rendimento e da qualidade da educação que é ofertada às crianças e adolescentes. O rendimento 
escolar é acompanhado pelo resultado do ano letivo, quando os alunos matriculados nas escolas 
brasileiras podem ser aprovados, reprovados ou abandonar os estudos (QEdu, 2016).

ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

RENDIMENTO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

pelo tipo de administração em Florianópolis - 2015

Escolas públicas e privadas em Florianópolis - 2015

Matrículas Ensino Fundamental

Rendimento Ensino Fundamental

Fonte: INEP, (2015)| QEdu

16.531 
34% privada

16.234 
33% municipal

15.184
31% estadual

678 
2% federal

48.627
Matrículas

Em 2015, 263 alunos abandonaram os estudos durante 
o período letivo, 92% ocorreram nas escolas municipais 

e estaduais, principalmente no 6º e 9º ano.

REPROVAÇÃO ABANDONO APROVAÇÃO

2,9% 
768 reprovações

0,3% 
69 abandonos

96,9% 
25.825 aprovações

8,9% 
1.955 reprovações

0,9% 
194 abandonos

90,2% 
19.818 aprovações

ANOS INICIAIS  
1º AO 5º ANO

ANOS FINAIS 
 6º AO 9º ANO

Fonte: INEP, (2015)| QEdu

125 unidades escolares ofereceram 
ensino fundamental em 2015.  

(INEP/QEDU, 2015).

FOTO FREEPIK.COM

34%
rede privada

66%
rede pública



ATRASO NA IDADE ESCOLAR  
RECOMENDADA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

A Taxa de Distorção Idade Série aponta o percentual de alunos com 2 anos ou mais de atraso 
escolar. Nesta situação, ele dá continuidade aos estudos, mas com defasagem em relação à 
idade considerada adequada para cada ano letivo, de acordo com a legislação educacional do 
país. A meta do PNE é garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam o Ensino Fundamental 
até os 14 anos.

EDUCAÇÃO

60 SINAIS VITAIS  I CRIANÇA E ADOLESCENTE I 2016 61SINAIS VITAIS  I CRIANÇA E ADOLESCENTE I 2016

Por ano letivo e pelo tipo de administração, em Florianópolis - 2015
Taxa de Reprovação Ensino Fundamental

Fonte: INEP, (2015)| QEdu

Estadual PrivadasFederal Municipal

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
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 ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Taxas de reprovação acima de 5%, indicam um sinal de alerta para as escolas para criar estratégias 
para diminuir as reprovações e conter a evasão escolar. Quando ela ultrapassa os 15% a situação 

indica que é preciso intervir no trabalho pedagógico o mais rápido possível, pois muitos estudantes 
poderão ficar fora da escola. Índices altos de reprovação ou abandono escolar também podem 

aumentar a distorção idade-série (QEDU, 2016).

12% dos alunos do ensino fundamental em Florianópolis estão 
com 2 ou mais anos de atraso escolar, necessitando diminuir em 
7 pontos percentuais, para atingir a meta estipulada pelo PNE. 

Fonte:  INEP (2015).

12% 19%13%

Por rede de ensino em Florianópolis - 2015
Taxa de distorção idade-série Ensino Fundamental

Desinteresse, falta de atratividade nos conteúdos, pouco apoio pedagógico, dificuldade de 
acompanhamento dos pais e responsáveis, condições socioeconômicas e violações de direitos 

são alguns dos fatores que contribuem para a reprovação e até mesmo o abandono dos estudos.

TOTALREDE ANOS INICIAIS 
(1º AO 5º ANO)

ANOS FINAIS 
 (6º AO 9º ANO)

25%

6,5%
4%

14%

2,5%
3%

36%

11%
6%

8% 4% 13%

ESTADUAL

MUNICIPAL

FEDERAL

PRIVADA

Fonte: INEP (2015).

FOTO FREEPIK.COM

A rede pública estadual é a que apresenta um percentual 
maior de crianças e adolescentes acima da idade 

recomendada, 25% dos alunos do ensino fundamental.

82% das reprovações no ensino fundamental ocorreram em escolas estaduais totalizando, 2.253 alunos. 
O 3º, 6º e 7º ano, são os períodos letivos mais críticos: no 6º e 7º ano por exemplo, foram registradas 
1.097 reprovações, uma taxa de reprovação de aproximadamente 26% nos dois anos letivos.
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Acompanhar os índices de aprendizagem nas avaliações é uma das formas para saber como 
evolui a qualidade da educação nas escolas públicas de Florianópolis. A Prova Brasil avalia 
a cada dois anos as proficiências em Português e Matemática dos estudantes de 5º e 9º ano.

APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL

Português Matemática

59% dos alunos da capital demonstraram 

estar com um aprendizado adequado 

em Português no 5º ano, em 2015. Um 

aumento de 20% em relação a

2011. Já no 9º ano o percentual é de apenas 

39%, apesar do aumento de 11 pontos

percentuais em relação à avaliação de 2011.

Em Matemática o cenário é mais 

preocupante: no 5º ano o percentual de 

alunos com aprendizado adequado é de 

45%, uma pequena mudança em relação

aos 44% de 2011. Já no 9º ano apenas 

21% atingiram o aprendizado adequado. 

Em 2011 o índice era de 16%.

5º ano

59%

9º ano

39%

5º ano

45%

9º ano

21%
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Fonte:  INEP/QEDU (2016).
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IDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

A qualidade da educação nos anos iniciais do ensino fundamental das escolas públicas de 
Florianópolis têm demonstrado avanços. No entanto, nos anos finais, nas últimas duas edições 
do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), a capital não conseguiu atingir a 
meta. O IDEB varia de 0 a 10 e considera as médias de aprovação e reprovação escolar, além do 
desempenho dos alunos nas avaliações nacionais, como o Sistema de Avaliação da Educação 
Básica e a Prova Brasil.

IDEB 2009 2011 2013 2015

Anos iniciais 4,9 5,6 5,6 5,7

Anos finais 4,2 4,5 3,8 4,6

IDEB 2009 2011 2013 2015

Anos iniciais 4,6 5,0 5,2 5,5

s Anos finais 4,0 4,1 4,2 4,5

Nos anos iniciais 72% das escolas públicas da 
capital que participaram do IDEB atingiram a meta 

pactuada com o Ministério da Educação.

Nos anos finais apenas 40% 
das escolas conseguiram 

atingir a meta.

Verde - Atingiu a meta  Laranja - Não atingiu

Apesar do desempenho médio das escolas de Florianópolis ter 
sido melhor que o das escolas brasileiras nas últimas edições 
do IDEB, existe uma grande diferença da qualidade do ensino 

entre as escolas públicas da capital. 

As escolas com os menores IDEB, tanto nos anos iniciais, quanto nos anos 
finais do ensino fundamental, são administradas pelo governo do estado 
de Santa Catarina. Além disso, são escolas que possuem educandos que 

moram em comunidades que ficam a margem das políticas públicas e 
muitas vezes não possuem seus direitos básicos garantidos.

Unidades escolares em Florianópolis, com os maiores e menores IDEB, por bairro - 2015
IDEB por escola

 Bairro Escola IDEB
Anos Iniciais 

Trindade Colégio de Aplicação UFSC 7,1
Campeche EBM Brigadeiro Eduardo 6,9 

Gomes
Ingleses EBM Maria Tomazia Coelho 6,9
Cachoeira EBM Intendente Aricomedes 6,8
do Bom Jesus da Silva
Pantanal EBM Beatriz de Souza Brito 6,7

Anos Finais
Trindade Colégio Policial Militar 6,3

Feliciano Nunes Pires
Trindade Colégio de Aplicação UFSC 5,9
Canasvieiras EBM Vírgilio dos Reis Várzea 5,8
Estreito EEB Jornalista Jairo Callado 5,6
Córrego EBM João Alfredo Rohr 5,6
Grande

MAIORES IDEB

 Bairro Escola IDEB
Anos Iniciais 

Monte Cristo EEB América Dutra Machado 4,2
Capoeiras EEB Pero Vaz de Caminha 4,3
Coqueiros EEB Pres Roosevelt 4,3
Tapera EEB Tenente Almachio 4,4
Saco dos Limões EEB Getúlio Vargas 4,6

Anos Finais
Monte Cristo EEB América Dutra Machado 2,6
Capoeiras EEB Pero Vaz de Caminha 2,9
Estreito EEB Irineu Bornhausen 3,0
Estreito EEB José Boiteux 3,2
Agronômica EEB Padre Anchieta 3,3

MENORES IDEB

Fonte: INEP (2016).

Fonte: INEP (2015).

Reflexão da Oficina Sinais Vitais
Qualidade do ensino

Além do IDEB, muitos outras elementos influenciam a qualidade do ensino, entre 
elas, estrutura física, número de alunos em sala, o projeto político pedagógico 
da escola. Em um mundo tão interligado e conectado, é preciso manter e fazer 
com que a criança e o adolescente tenham interesse de irem para a escola. Este é 
um dos grandes desafios da educação pública. Acompanhamento personalizado, 
apoio pedagógico, participação das famílias na vida escolar, atividades inovadoras 
e atraentes e projetos multidisciplinares são algumas atividades que contribuem 
para a aprendizagem dos alunos e portanto, para elevar o IDEB. 

EDUCAÇÃO
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O Ensino médio é a última etapa da educação básica e tem como um de seus objetivos 
proporcionar aos nossos adolescentes o acesso ao Ensino Superior e ao mundo do trabalho. 
A oferta de Ensino Médio é de responsabilidade prioritária dos níveis estaduais de governo. O 
PNE propõe como uma de suas metas universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda 
a população de 15 a 17 anos e elevar, até 2024, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio 
para 85%.

Aprendizagem dos adolescentes
ENSINO MÉDIO

ALUNOS NO ENSINO MÉDIO

% de pessoas na faixa-etária entre 18 a 20 anos com ensino  médio completo - 1991 a 2010
Escolaridade

No último Censo,  
63% das pessoas entre 18 a 20 anos em Florianópolis 

possuíam ensino médio completo (IBGE, 2010). Fonte:  INEP (2015).

Em 2015, 56 escolas de Florianópolis ofertaram ensino médio regular, dentre elas,  
2 escolas federais, 25 estaduais e 29 privadas. Apesar de haver um maior número de escolas na 
rede privada, 58% dos alunos foram matriculadas na rede estadual, 34% em escolas privadas 
e 8% nas duas escolas federais  (INEP, 2015).

Por tipo de administração em Florianópolis - 2015
Matrículas Ensino Médio

9.830 
Estadual

5.744
Privado

1.363 
Federal

16.937
Matrículas

EDUCAÇÃO

FOTO GUTO KUERTEN, DIÁRIO CATARINENSE

Fonte: IBGE (2010); PNUD (2013).

1991 2000 2010

36%

49,5%

63%

Apesar da melhora a 
capital tem o desafio 

de elevar o percentual 
de jovens com ensino 

médio completo.
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ATRASO NA IDADE ESCOLAR   
RECOMENDADA PARA O ENSINO MÉDIO

23% dos alunos do ensino médio estão com 2 ou mais anos de atraso 
escolar em Florianópolis, mais do que a média de Santa Catarina. 

27,4%18,5%23,2%

5,3%

17,1%

34,5%

PRIVADAS

FEDERAIS

ESTADUAIS

Em 2015, metade dos alunos 
matriculados no 1º ano do ensino médio das escolas 

públicas de Florianópolis tinham mais  
de 17 anos. O atraso escolar no ensino médio ocorre com maior 
expressão neste período letivo, cuja idade recomendada é de 15 

anos. A distorção-idade série atingiu 50% em 2015, no 1º do 
ensino médio nas escolas públicas da capital. FOTO GUTO KUERTEN, DIÁRIO CATARINENSE

EDUCAÇÃO

Assim como no ensino fundamental, a rede estadual também 
apresenta os maiores índices: 34,5% dos alunos matriculados no 
ensino médio nesta rede de ensino estão com defasagem escolar. 
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RENDIMENTO NO ENSINO MÉDIO

Florianópolis, assim como em todo Brasil, apresenta desafios para tornar o Ensino Médio mais 
atraente para os adolescentes. 2.890 alunos reprovaram em 2015 em Florianópolis, sendo que 
87% das reprovações foram nas escolas estaduais da capital. 

Escolas públicas e privadas em Florianópolis - 2015
Rendimento Ensino Fundamental 

Por rede de ensino em Florianópolis - 2015
Taxa de Reprovação

REPROVAÇÃO
ENSINO 
MÉDIO ABANDONO APROVAÇÃO

31% 8% 61%

13%

7%

3%

4%

84%

89%

1º ANO 

2º ANO

3º ANO

Para Inspirar
PROGRAMA APOIA -  
para trazer os alunos de volta para a sala de aula.

Para combater a evasão escolar, em 2001, o Ministério Público 
de Santa Catarina (MPSC) em parceria com a Secretaria de Estado 
da Educação, criou o Programa APOIA, que mobiliza:

Fonte: INEP, (2015)| QEdu

Estadual Federal Particular
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35%

40%

45%

50%

44%

19%

10,8%

12,3%

17%

6,1%

3,4% 1,9%

8%

25%

20%

15%

10%
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Em 2015:

 Das 277 escolas de Florianópolis, 55 participam do Programa APOIA (19,8%), dentre 

elas, 34 estaduais, 20 municipais e 01 administrada por organização da sociedade civil;

 1.974 alunos do ensino fundamental e médio foram registrados no APOIA, com 

casos de evasão ou possível evasão escolar;

 Deste total, 593 alunos voltaram a frequentar a escola após intervenção;

 As idades entre 13 e 17 anos foram as que tiveram mais casos de evasão.

Fonte: MPSC (2016).

Principais motivos: resistência da criança ou do adolescente em ir para a escola, 
problemas familiares, doenças, trabalho, dificuldade de aprendizagem, gravidez na 
adolescência e envolvimento com drogas.

Escola

Conselho Tutelar

Ministério Público Público-Alvo: crianças e 
adolescentes de 4 a 17 anos 
que não completaram o ensino 
obrigatório.

Objetivo: Promover o regresso 
de crianças e adolescentes à 
escola, para que concluam a 
educação básica.

EDUCAÇÃO

Aproximadamente 4 em cada 10 estudantes reprovaram no 
primeiro ano do ensino médio nas escolas estaduais.

883 alunos abandonaram os estudos durante o período letivo, em 2015. 95% dos abandonos foram nas 
escolas estaduais da capital. O primeiro ano do Ensino Médio foi o que registrou o maior número de casos 

de abandonos e de taxa de reprovação: foram 442 abandonos.
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ENEM

Para avaliar o desempenho do estudante ao final da educação básica foi criado em 1998 o 
Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM). A partir de 2009 além de verificar o desempenho dos 
alunos, o ENEM também passou a ser utilizado como mecanismo para o ingresso no ensino 
superior. A participação dos estudantes no exame é voluntária.

O Enem amplia a possibilidade dos estudantes de escolas 
públicas de acessarem a universidade. Por meio de sua 
realização, os estudantes podem ter acesso aos programas 
governamentais de incentivo a educação superior como 
o Programa Universidade Para Todos (Prouni), Sistema 
de Seleção Unificada (SISU), Fundo de Financiamento 
Estudantil (FIES) e o Ciências sem Fronteiras. 

2.873 alunos participaram da 
edição de 2015 do Enem, em Florianópolis. O 

número representa 60% dos alunos matriculados no 
3o ano do Ensino Médio. Nenhuma escola catarinense, 

pública ou privada, apareceu entre as 100 escolas 
com melhores médias nacionais. 

Médias das escolas de Florianópolis, por área do conhecimento - 2015
Desempenho ENEM

Fonte:  INEP (2016) QEdu

Ciências Humanas 598,68 558,1
Ciências da Natureza 529,03 478,8
Linguagens e Códigos 552,36 505,3
Matemática  538,13 467,9

FOTO FELIPE CARNEIRO, DIÁRIO CATARINENSE
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AVANCOS E DESAFIOS

 100% das escolas do ensino fundamental 
possuem bibliotecas e 93% possuem 
quadras de esporte;

 Melhorar a infraestrutura das escolas;

 Tornar as escolas que oferecem ensino 
médio mais atraente aos adolescentes, 
ampliando a frequência escolar da 
faixa-etária entre 15 e 17 anos e 
diminuir a distorção-idade série;

 Ampliar o percentual de pessoas 
entre 18 e 20 anos com ensino médio 
completo.

 Ampliar a oferta de creches visando 
atender todas as crianças de 0 a 3 
anos que se encontram em filas de 
espera, em especial nos bairros das 
regiões Norte e Sul; Taxa de cobertura na pré-escola de 87,3% 

para crianças de 4 a 5 anos de idade, 
próxima da universalização e maior que a 
média de Santa Catarina e Brasil;

 Contribuição das Organizações da 
Sociedade Civil na oferta de creches;

 Alto IDHM Educação e baixa taxa de 
analfabetismo;

 Aumento do IDEB das escolas de ensino 
fundamental de Florianópolis ao longo dos 
últimos 7 anos;

 Aumento do percentual de alunos do 
ensino médio com proficiência em 
português e matemática;

 Ensino fundamental praticamente 
universalizado na capital;

 Distorção idade-série no ensino 
fundamental menor do que as médias de 
Santa Catarina e Brasil;

 Realização de políticas públicas 
intersetoriais para diminuir os casos 
de abandono e evasão escolar, como o 
Programa APOIA.

 Melhorar a qualidade da educação no 
ensino fundamental, prioritariamente 
nas escolas que apresentaram baixo 
desempenho no IDEB;

 Criar estratégias para diminuir 
as reprovações e conter a evasão 
escolar, prioritariamente nas escolas 
estaduais que oferecem ensino 
fundamental na capital;

 Reduzir a taxa de distorção idade-
série no ensino fundamental e médio, 
com atenção aos anos finais do 
ensino fundamental e no 1o ano do 
ensino médio, prioritariamente nas 
escolas da rede estadual;

 Ampliar a proficiência dos alunos do 
ensino fundamental em português 
e matemática, priorizando os 
anos finais e a aprendizagem em 
matemática;

 Percentual de professores com nível 
superior em Florianópolis é maior que em 
Santa Catarina e Brasil. Destaque para a 
rede municipal de ensino;

 Assegurar que 100% dos professores 
tenham formação específica de nível 
superior;

Avanços Desafios
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Percentual de unidades domésticas, por núcleo, em Florianópolis – 2010
Distribuição das famílias por tipo

Todas as crianças e adolescentes 
possuem o direito de serem educadas 
e criadas em convívio familiar e 
comunitário. As famílias, o poder público 
e a sociedade devem garantir os direitos 
à dignidade, ao respeito e à liberdade, 
protegendo crianças e adolescentes 
de qualquer tratamento desumano e 
violento. 

A elas, deve ser garantido 
também a liberdade de opinião 
e expressão e participação 
na vida comunitária e 
política, preservando sua 
identidade e autonomia.

Perfil das famílias de Florianópolis
Família é um grupo de pessoas que convivem unidas por laços de compromissos e 
responsabilidades mútuas (UNICEF, 2013). Ela é reconhecida pela legislação brasileira como um 
lugar essencial à humanização e à socialização da criança e do adolescente, sendo responsável 
por criar, cuidar, educar, brincar, proteger e garantir o desenvolvimento de seus filhos, com o 
apoio da comunidade e do Estado (BRASIL, 1988).
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COMPOSIÇÃO DAS FAMÍLIAS

Os dados do último Censo apontam que 57,8% dos domicílios de Florianópolis 
são compostos por famílias com pelo menos um filho (IBGE, 2010).

INTEGRIDADE 
FiSICA, 
PSICOLoGICA 
E MORAL 

41,4%

17,5% 18,8%

2%

14,4%

 57,8%

6%

Unipessoais Casal sem 
filho(s)

Casal com 
filho(s)

Mulher com 
filho(s)

Outros tiposHomem com 
filho(s)

Fonte: IBGE (2010).

Em Florianópolis 147.406 famílias
foram registradas vivendo no município no último Censo de 
2010. A estimativa populacional de 2015 aponta que a capital 

possui atualmente mais de 183 mil famílias.
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RENDA DAS FAMÍLIAS

Apesar de Florianópolis possuir um nível de renda maior do 
que as outras capitais do Brasil, ainda hoje muitas pessoas 
vivem em situação de pobreza ou vulneráveis a ela.

Conforme apontado pelo Censo de 2010, 26% das famílias 
da capital recebem até 3 salários mínimos, o que representa 
em torno de 38 mil famílias. Dessas, 5,4 mil recebiam até 1 
salário mínimo (IBGE, 2010).

Domicílios particulares permanentes, por 
rendimento mensal, em Florianópolis – 2010

Distribuição das famílias por renda

De 3 a 5 salários mínimos

De 1 a 2 salários mínimos

Acima de 5 salários mínimos

De 2 a 3 salários mínimos

Até 1 salário mínimo

53%
78.247

21%
30.738

12%
17.309

10%
15.676

4%
5.436

Fonte: IBGE (2010).

49%
das famílias de baixa renda 
não acessam nenhum benefício 
socioassistencial na capital.

Do total de famílias cadastradas no CadÚnico (19 mil), 6.690 têm o direito de receber o bolsa 
família. Em 2016, 5.632 famílias foram contempladas. Apesar da capital possuir uma taxa de 
cobertura expressiva, ainda assim, 16% das famílias mais vulneráveis à pobreza não são con-
templadas com transferência de renda.

INTEGRIDADE FISICA, PSICOLOGICA E MORAL

* Conforme Censo de 2010, considerando a faixa-etária de até 14 anos 
e renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 255,00 mensais 

(PRATTEIN, 2016; PNUD, 2013; IBGE, 2010).

As famílias que vivem em situação de pobreza em Florianópolis, merecem atenção especial por 
parte do poder público e de toda a sociedade.

De acordo com o último Censo, 1 em cada 
7 crianças vivem vulneráveis a pobreza* em 

Florianópolis (IBGE, 2010).

BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS

Famílias que recebem até meio salário mínimo por integrante, ou renda mensal total de até três 
salários mínimos, devem ser cadastradas no CadÚnico, um sistema que identifca e caracteriza 
as famílias de baixa renda, para que possam ter acesso aos programas sociais do Governo 
Federal e ao Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Estima-se que cerca de:

Das 38, 4 mil famílias com  
renda de até 3 salários mínimos apenas  
19.596 mil estavam cadastradas  
no CadÚnico em 2015, totalizando  
25.211 crianças e adolescentes. 
(FLORIANÓPOLIS/SEMAS, 2015).

Um exemplo de benefício socioassistencial é o Bolsa Família, um 
programa de transferência de renda que tem como objetivo tirar 
as famílias da pobreza e combater a fome. É direcionado para 
famílias com renda per capita de até R$ 154,00 mensal. 

Fonte: FLORIANÓPOLIS/SEMAS (2016).

FOTO EMERSON SOUZA, DIÁRIO CATARINENSE

147.406
Total
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Os serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica são desenvolvidos nos territórios de 
abrangência dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). O CRAS é uma unidade 
pública estatal que desenvolve um serviço ativo de atendimento e vigilância sobre situações 
de exclusão em territórios de vulnerabilidade social.

Além do CRAS, as organizações da sociedade civil possuem importante papel na oferta de 
serviços de proteção social básica às famílias de Florianópolis, como é o caso dos serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculos. Juntos, poder público e as organizações da sociedade 
civil trabalham para fortalecer as relações familiares e comunitárias e prevenir situações de 
risco social.

ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL

O CRAS é o responsável pela oferta do Programa de Atenção Integral às Famílias - PAIF, que 
possui como objetivo fortalecer e prevenir a ruptura dos vínculos familiares.

Em 2015, foram atendidas 6,4 mil famílias 
pelo Programa de Atenção Integral às 

Famílias de Florianópolis. 

Procedência das famílias atendidas no CRAS

Fortalecendo laços familiares para 
garantir direitos e prevenir violações.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

NORTE I

SUL I

SUL III

SUL II

NORTE II

NORTE III

LESTE
CONTINENTE I

CONTINENTE II

CENTRO II

CENTRO I

FAMÍLIAS ATENDIDASÁREA DE ABRANGÊNCIA  %

Sul II 870 13,6%
Continente II 833 13,1%
Norte III 748 11,7%
Sul I 697 10,9%
Norte I 607 9,5%
Sul III 588 9,2%
Continente I 521 8,2%
Centro I 488 7,7%
Centro II 427 6,7%
Norte II 406 6,4%
Leste 194 3,0%
Total 6.379  

34% do total de atendimentos às famílias
pelo PAIF ocorreram em apenas 5 bairros: 
 Tapera - 856
 Costeira do Pirajubaé - 391
 Saco Grande - 364
 Capoeiras - 332
 Ingleses - 255

INTEGRIDADE FISICA, PSICOLOGICA E MORAL

FOTO CHARLES GUERRA, DIÁRIO CATARINENSE
Por área de abrangência territorial de CRAS, em Florianópolis - 2015.

Fonte: Florianópolis/SEMAS (2016)

 *Mapa elaborado por Ana Paula Bressan 
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Não informado
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FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES

Em 2015 foram atendidas 3.291 crianças e 
adolescentes pelo Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos na capital. 

Faixa etária das crianças e adolescentes atendidas, em Florianópolis - 2015

Crianças e adolescentes atendidas, por tipo de administração, em Florianópolis - 2015

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Fonte: Florianópolis/SEMAS (2016).

Considerando as 25,2 mil crianças e adolescentes cadastradas no CadÚnico, a 
capital apresentou apenas 13% de capacidade de atendimento para este serviço  
(FLORIANÓPOLIS/SEMAS (2015; 2016).

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Os serviços de habilitação e reabilitação para pessoas com deficiência, possuem como objetivo 
a integração comunitária, desenvolvendo potencialidades e habilidades para mundo do trabalho, 
inclusão social e melhoria da qualidade de vida.

As Organizações da Sociedade Civil são responsáveis por 100% dos atendimentos à pessoa com 
deficiência realizado enquanto política pública municipal. 26% dos 423 atendimentos foram 
para crianças e adolescentes em 5 organizações que celebraram convênio com a Secretaria 
Municipal de Assitência Social.

Organizações que celebraram convênio com a SEMAS e que atenderam em 2015 crianças e 
adolescentes  com deficiência:

 Associação Catarinense para a Integração do Cego - ACIC

 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

 Instituto de Audição e Terapia da Linguagem - IATEL

 Associação de Surdos da Grande Florianópolis - ASGF

 Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos - AFLODEF

Fonte: Florianópolis/SEMAS (2016).Fonte: Florianópolis/SEMAS (2016).

de atendimentos  
das organizações

Total

66 Crianças (0 a 12 anos)

44 Adolescentes (13 a 17 anos)

Os números mostram que o atendimento aos adolescentes é bem inferior à oferta que existe 
para as crianças. Ainda assim, ressalta-se o protagonismos das OSCs, já que do total de 
adolescentes atendidos, 713 foram em OSCs e 143 em serviços ofertados diretamente pelo poder 
público.

69% 
6 a 11 anos

29% 
12 a 17 anos

INTEGRIDADE FISICA, PSICOLOGICA E MORAL

22 OSCs realizam convênio com a SEMAS para 
a oferta de SCFV. Demonstrando que as OSCs 

possuem um importante papel na prevenção 
de situações de violação de direitos contra 

ciranças e adolescentes na capital.

3.291
Atendimentos

09 unidades
governamentais 
oferecem  
SCFV administradas 
pela SEMAS. 

651

2640

80%
desses 3.291 atendimentos 

foram ofertados por 

22 Organizações da 
Sociedade Civil. 
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A Constituição Federal e o ECA determinam que é dever da 
família, do Estado e da sociedade manter crianças e adoles-
centes à salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

No entanto, tais violações de direitos podem ocorrer dentro 
da própria família. Além disso, muitas crianças e adolescen-
tes estão expostas a riscos sociais em sua própria comuni-
dade, influenciando negativamente no seu desenvolvimento, 
podendo causar ainda ruptura dos laços familiares e comu-
nitários (BRASIL, 2004).

Crianças e adolescentes 
com diretos violados 

DENÚNCIAS

Elas podem ser realizadas de diferente formas:
 Disque Denúncia de Florianópolis,
 Disque 100
 Conselho Tutelar

Entre 2013 e 2015, mais de 7 mil denúncias 
de violações de direitos contra crianças e 
adolescentes foram registrados na capital 

Mudar história de crianças e 
adolescentes está em suas mãos.(BRASIL/SDH, 2015; FLORIANÓPOLIS/SEMAS, 2015;  

CONSELHO TUTELAR, 2015).

% de tipos de violações de direitos contra a criança e o adolescente, 
disque 100 e disque denúncia municipal, em Florianópolis - 2013 e 2015

Denúncias

792 

1.415

denúncias foram registradas pelo 
Disque 100, serviço de utilidade 
pública mantido pela Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência 
da República (SDH), entre os anos 
de 2013 e 2015. Essas denúncias 
registraram 1.492 tipos de violação 
de direitos contra criança e 
adolescente.

denúncias foram registradas pelo 
Disque Denúncia de Florianópolis 
(0800-643-1407), no ano de 2015.

Em 2013 foi lançado o Proteja Brasil, um aplicativo gratuito que permite 
realizar denúncias, localizar os órgãos de proteção nas principais capitais 
e ainda se informar sobre as diferentes violações de direitos contra 
crianças e adolescentes. As denúncias são encaminhadas diretamente 
para o Disque 100, serviço de atendimento do governo federal.
Iniciativa: UNICEF e Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da 
Justiça e Cidadania.

Violência Psicológica

Violênica SexualNegligência

Violência Física

Trabalho Infantil

Outros

8%

36%

18%

31%

4%

3%

INTEGRIDADE FISICA, PSICOLOGICA E MORAL

Fonte: Florianópolis/SEMAS (2016)

FOTO FREEPIK.COM
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VIOLÊNCIA SEXUAL

68 casos de violência sexual foram notificados em Florianópolis, no ano de 2015. Se 
considerarmos todo o período sistematizado pela Rede de Atenção à Vitimas de Violência 

Sexual de Florianópolis - RAIVS, entre 2007 e 2015, o número de vítimas chega a 556.

Em Florianópolis, do total de casos registrados entre 2007 e 2015:

75% eram de crianças e adolescentes entre 0 a 19 anos, o que representa 420 vítimas;

84% eram do sexo feminino;

Em 67% dos casos os agressores foram familiares ou pessoas conhecidas;

49% acontecem na própria residência da vítima.

Número de pessoas atendidas devido à violência sexual, por sexo, em Florianópolis, 2007 a 2015
Violência Sexual

65-79

50-64

35-49

20-34

15-19

10-14

5-9

1-4

<1

2

5

34

92

48

115

83

83

4 3

33

40

9

2

2

1

Fonte: RAIVS, 2015

As meninas, entre 10 e 14 
são as que mais sofrem 

crimes contra a dignidade 
sexual, mas quando pessoas 

do sexo masculino sofrem 
violência sexual, a grande 

maioria é criança com idade 
entre 1 e 9 anos - 81% dos 

casos de 2007 a 2015.

Reflexão da Oficina Sinais Vitais
Subnotificações de Violência Sexual

A violência sexual é considerada crime hediondo por ser 
uma das formais mais crueis de violência depois do homicídio. 
Medo, vergonha, humilhação e sentimento de culpa podem 
fazer com que muitas vítimas não denunciem este crime. De 
acordo com a RAIVS, estima-se que para cada cinco casos de 
violência sexual que ocorrem, apenas um deles é denunciado. 
Considerando esta estimativa de subnotificação, entre os anos 
de 2007 e 2015, o número de vítimas em Florianópolis pode 
representar 2,8 mil pessoas.

INTEGRIDADE FISICA, PSICOLOGICA E MORAL

FOTO FREEPIK.COM
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Criado em 1990 pelo ECA, o Conselho Tutelar atua com o objetivo de aplicar medidas protetivas 
à criança e ao adolescente com direitos ameaçados ou violados.

Cada sede do Conselho Tutelar é composta por cinco conselheiros eleitos pela comunidade, para 
mandatos de 4 anos (com a possibilidade de uma recondução). Suas principais atribuições são:

 Atender crianças e adolescentes, pais ou responsáveis e aplicar medidas de proteção;
 Requisitar serviços públicos, nas áreas de saúde, educação, serviço social, trabalho, segurança e

previdência;
 Encaminhar ao Ministério Público (MP) notícias e informações que constituam infração administrativa

ou penal, contra os direitos da criança e do adolescente;
 Representar também ao MP as ações de perda e suspensão do poder familiar;
 Encaminhar às autoridades do Poder Judiciário os casos que são de sua competência;
 Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas

de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
 Fiscalizar as entidades governamentais e não governamentais.

Atuação nas situações de ameaça 
e violação de direitos

CONSELHO TUTELAR

2 Tratam apenas de novas famílias que não tinham nenhum registro no C.T em anos anteriores.
3 Referente a denúncias procedentes recebidas em 2015 e anos anteriores.

CT NORTE CT SUL CT CONTINENTE TOTALCT CENTRO

Nº de denúncias 762 2.273 776 1.164 4.975 
recebidas em 2015

Nº de casos novos 393 1.312 607 318 2.630 
Cadastrados2

Nº de casos 975 2.264 1.417 1.052 5.708 
atendidos3

Fonte: Conselho Tutelar (2016).

 Violência física e sexual;

Maus tratos;

 Falta de vaga em creche;

 Dificuldade de acesso aos serviços de saúde;

 Evasão escolar;

 Dificuldade de atendimento psicossocial

na rede pública;

 Falta de vagas de jovem aprendiz;

 Falta de projetos no contraturno escolar;

 Falta de instituições para acolhimento

de adolescentes.

Principais Violações de Direitos atendidas pelo CT:

O Conselho Tutelar de Florianópolis possui quatro 
sedes, localizadas nas regiões Centro, Norte, Sul e 

Continente, que registraram em 2015, 
4.975 denúncias.

Reflexão da Oficina Sinais Vitais
A importância da rede de atendimento

É nítida a discrepância de novos casos registrados no CT Norte e Sul. A rede 
de atendimento nestas regiões é defasada, e não têm estrutura para atender 
a população que cresce a cada ano. Temos uma rede muito pequena de 
serviços para crianças e adolescentes, em decorrência disso, existem mais 
direitos ameaçados e violados”. 
Indianara Trainotti, conselheira tutelar da região Norte.

Se compararmos os dados fornecidos pelo CT 
com os registrados no SIPIA - Sistema de Infor-
mação para Infância e Adolescência verifica-se 
que há subnotifcação na alimentação do sistema. 

Desafos do Conselho Tutelar no preenchimento do SI-
PIA, segundo pesquisa realizada com os próprios con-
selheiros:

 Dificuldade de romper com a cultura de trabalho
que privilegia o registro em meio físico, em
detrimento do sistema de informação existente;

 Morosidade em seu preenchimento, já que
o sistema é complexo;

 Exige maior tempo a ser dedicado para cada caso
pois, enquanto o CT realiza um atendimento e o
registra no SIPIA, é possível realizar em média três
atendimentos registrando-os em meio físico.

INTEGRIDADE FISICA, PSICOLOGICA E MORAL
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As medidas de proteção à criança e ao adolescente, estão previstas no artigo 98 do ECA. São 
aplicáveis sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados:

        I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
        II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis;
        III - em razão de sua própria conduta (no caso de adolescentes).

Em Florianópolis, desde 2012, a capacidade de atendimento do PAEFI vem sendo ampliada.

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI é ofertado 
pelo CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que se destinado 
ao apoio, orientação e acompanhamento das famílias nas quais os direitos da criança e do 
adolescentes já foram violados, ou possuem ameaça de acontecer.

O CREAS é uma unidade pública para a oferta de trabalho social voltado 
às famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, devido à 
violação de direitos, que demandam intervenções especializadas. 

Casos acompanhados em Florianópolis e demanda reprimida – 2012 a 2015

Tipos de violações e procedência dos novos casos, em Florianópolis – 2015

PAEFI

562 585 553

254

92
158

831
832

2012 2013 2014 2015

Demanda Reprimida

Casos Acompanhados

Fonte: Florianópolis/SEMAS (2016)

Crescimento de famílias que  
aguardam acompanhamento 

72% 
entre 2014 e 2015 se  
comparado ao período  
de 2012 a 2014 onde a demanda 
reprimida diminuiu significativamente

Cuidado das crianças e adolescentes 
com direitos violados

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Ampliação de 50% 
da capacidade de atendimento do PAEFI  

de 2013 para 2015, em Florianópolis.

246

219
211

151

12 7 4 3

Negligência/abandono

Violência psicológica

Violência sexual

Exploração sexual

Trabalho infantil

Outros

Desacolhimento

Violência física

2 Registros referente aos novos casos registrados em 2015.
Fonte: Florianópolis/SEMAS (2016)

Em 2015, 832 famílias foram acompanhadas pelo PAEFI, 
sendo que 50% dos atendimentos foram de novas famílias 

com casos de violação de direitos contra crianças  
e adolescentes.

Tipos de violações identificadas nas famílias acompanhadas:

Famílias acompanhadas pelo PAEFI:

NORTE I

SUL I

SUL III

SUL II

NORTE II

NORTE III

LESTE
CONTINENTE I

CONTINENTE II

CENTRO II

CENTRO I

Famílias acompanhadas pelo PAEFI 

INTEGRIDADE FISICA, PSICOLOGICA E MORAL

Tipos de violações de 
direitos cometidos 

contra crianças e 
adolescentes2

853

26%
Foram acompanhadas 
no CREAS Continente.

74%
Foram acompanhadas 
no CREAS Ilha

30 - 40

49 - 59

20 - 30

40 - 49

Números de casos inseridos no 
acompanhamento do PAEFI/2015

CREA Continente 

CREA Ilha

Fonte: Florianópolis/SEMAS (2016)

 *Mapa elaborado por Ana Paula Bressan 
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ACOLHIMENTO

Acolhimento é uma medida de proteção prevista pelo ECA, para crianças e adolescentes 
afastados do convívio familiar, que visa a proteção da integridade física, psicológica e moral. 
Tais serviços podem ser ofertados na forma de Acolhimento Institucional ou Programas de 
Famílias Acolhedoras.

Em Florianópolis:

 O serviço de acolhimento na modalidade de Família Acolhedora não é realizado na cidade.

 A capital também não possui serviço de República, que objetiva acolher os adolescentes
que completam 18 anos para que não permaneçam nos serviços de acolhimento
institucional.

 Existem 11 serviços de acolhimento institucional, sendo apenas 02 administrados pelo
poder público (SEMAS)* e 09 ofertados por OSCs3.

Em 2015, foram acolhidas em Florianópolis 
260 crianças e adolescentes, 183

em OSCs e 77 pelo poder público.

6 a 11 anos

18 a 20 anos

0 a 5 anos

12 a 17 anos

Sem informação

41%

1%

21%

30%

7%

260
Crianças e 

Adolescentes

3 Em meados de outubro de 2015, por determinação do Ministério Público, um serviço de acolhimento institucional administrado por 
uma organização da sociedade civil foi desativado.

 Abrigo de Coqueiros - SEMAS
 Abrigo Jardim Atlântico - SEMAS
 Lar São Vicente de Paulo - OSC
 Casa Lar Nossa Senhora do Carmo - OSC
 Casa Lar Luz do Caminho - OSC
 Lar Recanto do Carinho - OSC
 Casa Lar Semente Viva - OSC

 Casa de Acolhimento Filhos - OSC
 Casa Lar Emaús - OSC
 Casa de Acolhimento de Crianças

e Adolescente I – Jardim Atlântico*
 Casa de Acolhimento de Crianças e

Adolescentes II - Abrigo de Coqueiros*

Crianças e adolescentes em situação de acolhimento em Florianópolis, por faixa etária - 2015

Procedência das crianças/adolescentes acolhidas por áreas de CRAS em Florianópolis - 2015

Acolhimento Institucional

Acolhimento Institucional

Monte Cristo 44
Ingleses 28
Centro 20

Estas áreas são as mesmas 
que registraram o maior 
número de atendimento 

pelo PAEFI, demonstrando 
a vulnerabilidade de 

muitas famílias que vivem 
nestas regiões.

Os bairros com mais casos de 
acolhimento foram:

NORTE I

SUL I

SUL III

SUL II

NORTE II

Os principais motivos dos acolhimentos foram:

Fonte: Florianópolis/SEMAS (2016)

Fonte: Florianópolis/SEMAS (2016)

 Negligência nos cuidados pela família;
 Uso de substâncias psicoativas pelos responsáveis;
 Abandono familiar;

 Situação de rua;
 Violência física e sexual.

16 - 28

41 - 54

3 - 16

28 - 41

NORTE III

LESTE

CONTINENTE I

CONTINENTE II

CENTRO II

CENTRO I

Números de crianças e 
adolescentes acolhidos em 2015
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Fonte: Florianópolis/SEMAS (2016)

 *Mapa elaborado por Ana Paula Bressan 
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A adoção é o procedimento legal pelo qual alguém assume como filho, de modo definitivo e 
irrevogável, uma criança ou adolescente nascido de outra pessoa. 

Para adotar, a família pretendente deve se inscrever na comarca de sua residência, podendo 
adotar uma criança ou adolescente de qualquer local do Brasil.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES A ESPERA DE UMA FAMÍLIA

 Perfil das crianças Expectativa 
 aptas para adoção das famílias

54
crianças  
para adoção  
(28 meninos e 
26 meninas) 

20%
apenas dos pretendentes 
aceitam essa faixa etária
(Em torno de 80% dos inscritos 
querem crianças de até 3 anos 
preferencialmente meninas)

89%
delas possuem 
acima de 03 anos 

3+

117
pretendentes 
habilitados para 
adoção

Em Florianópolis

INTEGRIDADE FISICA, PSICOLOGICA E MORAL

Uma oportunidade de crianças e 
adolescentes viverem em família

ADOÇÃO

Muitas crianças e adolescentes permanecem nos abrigos, porque não correspondem a 
expectativa das famílias pretendentes.

São meninos pardos e negros entre 8 e 17 anos com irmãos que acabam ficando mais 
tempo nos abrigos. Só em Santa Catarina, há mais de 3.500 pessoas à espera de uma 
criança. 8 em cada 10 interessados querem crianças de até 3 anos, branca, sem irmãos. 
Porém, 70% possuem mais de 7 anos de idade.

Por este descompasso, relacionado a idade das crianças e 
adolescentes aptos para adoção e a expectativa das famílias a 
Campanha Adoção Laços de Amor tem como objetivo sensibilizar 
futuros pais e mães, para adotarem crianças e adolescentes mais 
velhos. Conheça histórias reais em: www.portaladocao.com.br

Uma conta que não fecha

FOTO CHARLES GUERRA, DIÁRIO CATARINENSE

Aproximadamente 6,5 mil crianças e adolescentes esperam para serem adotadas 
em todo o Brasil. No entanto, 35 mil pessoas estão querendo adotar no país. 

Para cada criança apta para adoção, há cinco famílias na fila.

O motivo? O perfil das crianças que os futuros pais sonham é restrito:
  29% das famílias querem adotar somente meninas, e 
 Quase 70% não aceitam ficar com os irmãos. 

Fonte: SANTA CATARINA/CEJA (2016).



96 SINAIS VITAIS  I CRIANÇA E ADOLESCENTE 97SINAIS VITAIS  I CRIANÇA E ADOLESCENTE I 2016

O sistema de justiça representa o EIXO DA DEFESA do Sistema de Garantia de Direitos da 
Criança e do Adolescente. O Ministério Público, a Vara da Infância e Juventude e a Defensoria 
Pública são os principais mecanismos jurídicos de proteção legal.

MINISTÉRIO PÚBLICO

VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Uma de suas atribuições é zelar para que os direitos da criança e do adolescente sejam assegurados. 

Responsável por julgar todos os processos que 
envolvem crianças e adolescentes.

Florianópolis possui 03 promotorias da 
infância e juventude, que no ano de 2015 

acompanharam 6.127 mil processos.

DEFENSORIA PÚBLICA

Tem a responsabilidade de defender gratuitamente os réus de ações que envolvem crianças 
e adolescentes. A Defensoria Pública de Santa Catarina, com sede em Florianópolis, foi criada 
apenas em 2012, apesar de já ser implementada em outros estados brasileiros desde 1897. 
Nosso estado foi um dos últimos a contar com esse serviço.

Entre os 1.411 processos que tramitavam na  
Vara da Infância e Juventude da Capital em 
2015:

 41 eram relativos a guarda e 
responsabilidade;

 213 eram relativos a autos de 
apreensão e boletins de ocorrência 
envolvendo crianças e adolescentes;

 930 apurações de atos infracionais 
cometidos por adolescentes;

 227 Execuções de medida 
socioeducativa para adolescentes 
que cometeram atos infracionais.

INTEGRIDADE FISICA, PSICOLOGICA E MORAL

Meios jurídicos de proteção  
à criança e ao adolescente

SISTEMA DE JUSTIÇA
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Fonte: SANTA CATARINA/MPSC (2016).

Fonte: SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO (2016).
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Sem liberdade, não há como uma pessoa se desenvolver em plenitude. O art. 110 do ECA 
diz que nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem que haja um processo com 
todas as etapas previstas em lei. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) 
regulamenta a execução das medidas socioeducativas para responsabilizar o adolescente que 
cometeu ato infracional ou contravenção penal. 

ATOS INFRACIONAIS

No ano de 2015, foram registradas em Florianópolis, pela 
Secretaria de Segurança Pública, 2.034 ocorrências de 

atos infracionais cometidos por adolescentes. 

Do total de atos infracionais representados ao Juizado da 
Vara da Infância e Juventude pelo Ministério Público,  
69% envolviam tráfico e posse ilegal de drogas.

Atos infracionais representados, em Florianópolis - 2015
Adolescente em conflito com a lei

69%
Tóxicos 

Tráfico e posse 
de drogas

21%
Contra o 

Patrimônio 
Furto, Roubo, 

extorsão, 
latrocínio, 
estelionato

4%
Porte de 

arma de fogo

3%
Contra a 
Pessoa 
Homicídio, 

lesão corporal, 
ameaça

2%
Trânsito

1%
Contra a 
Dignidade 

Sexual 
Estupro

INTEGRIDADE FISICA, PSICOLOGICA E MORAL

Adolescentes em conflito com a lei
ATOS INFRACIONAIS E MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

As medidas socioeducativas são aplicadas pelo Juiz da Infância 
e Juventude, aos adolescentes que cometeram ato infracional. Tem 
caráter predominantemente educativo e não punitivo. 

Elas podem ser de: 
 Advertência;
 Obrigação de reparar o dano;
 Prestação de serviços à comunidade (PSC);
 Liberdade assistida (LA);
 Regime de semiliberdade;;
 Internação em estabelecimento educacional.

Os programas de medida socioeducativas em meio aberto (LA e PSC) são 
de responsabilidade do município e os de internação e semiliberdade 
do estado.

Pesquisas apontam que a precariedade e ineficiência dos serviços 
de medidas socioeducativas de internação, acabam não conseguindo 
ressocializar e garantir os direitos dos adolescentes, que são vítimas de 
uma vida inteira de exclusão e privação de seus direitos fundamentais 
(FUCHS, 2009; FUCHS e MORGAN, 2016; MORGAN, 2016).Fonte: MPSC (2016).

FOTO DIORGENES PANDINI, DIÁRIO CATARINENSE
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MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO

SEMILIBERDADE

INTERNAÇÃO

As medidas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) são de 
responsabilidade do poder executivo municipal e ofertadas diretamente pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social (SEMAS). O Serviço deve contribuir para responsabilização 
do ato infracional cometido, bem como auxliar no acesso a direitos para a resignificação de 
valores na vida pessoal e social dos adolescentes. 

As medidas socioeducativas em meio fechado podem ser de duas formas, em 
regime de semiliberdade ou internação em estabelicimento educacional.

A medida socioeducativa de semiliberdade é de responsabilidade da Secretaria 
de Estado da Justiça e Cidadania. Em Florianópolis, o governo do estado não 
oferta este serviço, descumprindo o que estabelece o ECA e o SINASE.

 Entre os anos de 2008 e 2014, este serviço foi executado pelo Centro Cultural 
Escrava Anastácia, uma organização da sociedade civil, que possuía convênio 
com o Governo do Estado de Santa Catarina para a implementação do mesmo.

Perfil dos adolescentes no CASE:

50%
entre 16 e 17 anos

40%
entre 18 e 19 anos

77%
entre 15 e 17 anos

60%
não estavam estudando 
antes do ato infracional

77%
consumiam substâncias 
psicoativas (álcool e drogas)

33% roubo

20% tráfico  
de drogas

13%  
homicídio

13%  
lesão 
corporal

21% outros

INTEGRIDADE FISICA, PSICOLOGICA E MORAL

Fonte: Santa Catarina/SIPIA/SINASE (2016).

Fonte: MORGAN (2016).

FOTO GUTO KUERTEN, DIÁRIO CATARINENSE

Os adolescentes do sexo masculino são internados no Centro de Atendi-
mento Socioeducativo (CASE). Ele está localizado na cidade de São José, 
atende todos os municípios da Grande Florianópolis e possui capacidade 
para 90 adolescentes.

Já as meninas, vão para o Centro de Internação Feminino (CIF), localiza-
da em Florianópolis e é a única instituição no estado responsável pelo 
cumprimento das medidas de internação e internação provisória, com 
capacidade para 14 adolescentes.

Em 2015, 162 adolescentes estavam cumpriram medida socioeducativa
em regime de internação no CASE, sendo 91 residentes de Florianópolis.

Em 2015, 30 adolescentes cumpriram medida socioeducativa de internação 
no Centro de Internação Feminino, 03 delas residentes de Florianópolis.

31%  
cometeram roubo

24% assalto

17%  
tráfico  
de drogas

8%  
homicídio

20% outros

Atos infracionais praticados:

Atos infracionais praticados:

Em 2015, 399 adolescentes da capital estavam 
cumprindo medida socioeducativa de LA/PSC, sendo a 

maioria residente da região continental e norte.

100

A internação em estabelecimento educacional, priva a liberdade do adolescente, em no 
máximo 3 anos. Só pode ser aplicada em casos de graves infrações por decisão judicial, sendo 
também um serviço de responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania. Deve 
proporcionar ao adolescente o acesso a direitos e às oportunidades de superação de sua 
situação de exclusão.
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Para Inspirar
Protagonismo das crianças e 
adolescentes e participação cidadã

Em 2015, crianças e adolescentes de Florianópolis participaram 
ativamente de momentos de discussão e elaboração de políticas públicas.

 Criaram um slogan
 Construíram juntos 
uma logomarca

Neste processo eles

 Foram os verdadeiros 
protagonistas do início ao fim:

“Aqui, nós temos 
vez e voz!”

Eles têm muito o que falar 
e nós temos muito o que 
aprender com eles… 

Estou participando há 
bastante tempo e acho 

incrível o trabalho que foi 
feito, todos os adolescentes 
e crianças sempre puderam 
se posicionar puderam falar 
o que acharam de certo e 
de errado na nossa cidade, 
sempre puderam participar 
dessa melhoria e a gente 
vai tentar solucionar os 
problemas.”

Eduardo Afonso – Vereador Mirim

Não basta apenas criar 
espaços. Precisamos 

ser preparados para ocupar 
estes espaços. Sermos mais 
politizados.” 

Maria Eduarda Garcez – 15 anos

INTEGRIDADE FISICA, PSICOLOGICA E MORAL

FOTOS CMDCA, DIVULGAÇÃO

Fonte: CMDCA (2016).
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O primeiro momento aconteceu com a Pré-Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 30 de Junho. Realizada pelo 
CMDCA, em parceria com o ICOM e o Programa Esag Comunidade da  
UDESC, a Pré-Conferência contou com a participação de 130 adolescentes, 
estudantes de escolas públicas e privadas e de organizações da sociedade 
civil. Neste momento eles, puderam debater, discutir e fazer propostas para 
as políticas públicas na área da infância e juventude. Você pode conferir o 
resultado desta reflexão coletiva em: https://goo.gl/uevVdF

O segunto momento de participação esteve relacionado a IX Conferência 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Florianópolis. 29 
crianças e adolescentes participaram de sua organização junto com  
os conselheiros de direitos do CMDCA em mais de 40 encontros e 150 horas 
de trabalho.

No momento da IX Conferência que ocorreu nos dias 27 e 28 de agosto, 
211 pessoas estiveram presentes, sendo 88 crianças e adolescentes, que 
foram os verdadeiros protagonistas. Eles participaram do cerimonial, da 
organização, das apresentações culturais e dos momentos de reflexão 
para elaboração das diretrizes para orientar nossa política pública de 
atendimento. Um momento inovador e de inspiração para todos os atores 
do SGDCA da capital.



 Realizar busca ativa para cadastrar as 
famílias no CadÚnico, pois quase metade 
das famílias de baixa renda da capital não 
acessam nenhum benefício socioassistencial;

 OSCs são as únicas que ofertam 
atendimento para a política de 
assistência social para pessoas 
com deficiência no município de 
Florianópolis;

 Ampliar a capacidade de atendimento aos 
serviços de convivência e fortalecimento de 
vínculos, principalmente aos adolescentes;

 OSCs também são responsáveis  
por aproximadamente 70% dos 
serviços de acolhimento de crianças 
e adolescentes da capital, tanto em 
capacidade de atendimento, como de 
financiamento dos mesmos;

 Por ser uma capital, Florianópolis 
possui todos os equipamentos 
requeridos pelo ECA para a defesa de 
direitos de crianças e adolescentes, no 
que diz respeito ao Sistema de Justiça;

 Iniciativas e exemplos bem sucedidos 
de experiências de protagonismo de 
crianças e adolescentes, como na 
participação de políticas públicas, 
refletindo sobre seus próprios direitos, 
tendo voz e sendo respeitadas 
enquanto sujeito de direitos.

 A capacidade de atendimento do PAEFI 
ampliou-se em 50% entre 2013 e 2015.

 Eliminar os casos de violência sexual contra 
crianças e adolescentes;

 Estimular a adoção de crianças 
maiores de 3 anos de idade;

 Acabar com os casos de violação de 
direitos contra crianças e adolescentes 
provocada principalmente pelos próprios 
membros da família;

 Ampliar a rede de atenção e políticas 
públicas a crianças e adolescentes que 
sofrem violações de direitos, principalmente 
nas regiões Norte e Sul da Ilha;

 Consolidar a utilização do SIPIA pelo 
Conselho Tutelar;

 Fortalecer o SUAS no município, para 
garantir que não haja falta de repasse 
governamental às OSCs, que pode 
descontinuar os serviços;

 Oferecer oportunidades para os 
adolescentes, com atenção especial na 
redução das chances em cometer atos 
infracionais.

 OSCs são engajadas com a garantia 
de direitos da criança e do 
adolescente na cidade; 

 Proporcionar maior equidade de renda para 
as famílias da capital, desenvolvendo as 
Áreas de Interesse Social para garantir o 
acesso aos direitos sociais básicos de toda 
criança e adolescente;

Avanços Desafios
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avancos 
e desafios 

AVANCOS E DESAFIOS

INTEGRIDADE FISICA,  
PSICOLOGICA E MORAL
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 No serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos oferecem 
maior capacidade de atendimento do 
que o poder público;



20% cursaram a 
educação profissional 
de forma integrada ao 
currículo do ensino médio, 
sendo o Instituto Federal 
de Ciência e Tecnologia 
(IFSC) a única instituição 
da cidade que oferece esta 
modalidade de ensino.
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PROFISSIONALIZAcaO  
   E PrOTEcaO  
 NO TRABALHO

Todo adolescente tem direito à 
profissionalização para desenvolver 
qualificações para o mundo do trabalho. A 
partir dos 14 anos, o adolescente já pode 
trabalhar. No entanto, a legislação brasileira 

lhe assegura proteção especial 
para que estas atividades 

não comprometam seu 
desenvolvimento, 
seus estudos e 
momentos de lazer. 
O trabalho realizado 
abaixo desta idade 
configura-se como 
trabalho infantil, 

uma violação de 
direito que envolve 

riscos físicos e 
psicológicos às crianças 

e adolescentes, podendo 
ter impactos irreversíveis 
em suas vidas.

Uma das formas para que o adolescente se qualifique para o mundo  do trabalho, é através da 
Educação Profissional Técnica. Ela está prevista na lei de Diretrizes e Bases da Educação, sendo 
que o Plano Nacional prevê sua ampliação em todos os municípios brasileiros (Brasil, 2014).

Qualificação para o mundo do trabalho
PROFISSIONALIZAÇÃO

Em 2014, 11% dos alunos matriculados  
no ensino médio em Florianópolis estavam cursando 

educação profissional técnica. Um total de 5.538 
adolescentes da capital.

Integrada ao Ensino Médio

Concomitante  
ao Ensino Médio

Subsequente  
ao Ensino Médio

LEGENDAS

Rede de ensino

Educação Profissional Técnica

Rede Federal

Rede Estadual

Rede Privada

Educação Profissional Técnica 
Matrículas na Educação Profissional, em Florianópolis - 2014

1.084

3.390

1.756

140

1.494

5.538
de alunos matriculados 

na Educação Profissional 
Técnica em 2014.

19% realizaram 
cursos privados 
de qualificação 
profissional 
técnica, que 
complementaram 
os estudos do 
ensino médio.

Fonte: INEPDATA (2014).

Cursos técnicos profissionalizantes como eletromecânica, administração, informática, 
edificações entre outros são ofertados em Florianópolis por instituições federais e privadas.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

1.064

61% buscaram 
qualificação técnica 
profissional após a 
conclusão do ensino médio.
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16 ou 17 
 anos

10 a 13 
anos

 Não remunerados Meninos Trabalhavam sem carteira assinada MeninasFonte: IBGE, 2010.
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No Brasil, os adolescentes podem iniciar a sua vida no trabalho a partir de 14 anos, sendo 
expressamente proibido pela Constituição Federal e o ECA, qualquer forma de trabalho abaixo 
desta idade.

LEI E TRABALHO

4.515 crianças e adolescentes 
foram identificadas trabalhando, na 

capital, no último Censo  
(IBGE/Censo, 2010).

As políticas públicas devem ser capazes de evitar que o trabalho dos adolescentes aconteça de 
forma precária, em ocupações informais ou que não os permita se qualificar e se desenvolver 
na profissão escolhida (UNICEF, 2011).

Ao serem transformadas em força de trabalho, as crianças e adolescentes deixam de ser 
tratadas como pessoas em condição de desenvolvimento cujas únicas atividades deveriam ser 
o estudo e o lazer (PARENTE, 2003).

Um retrato de Florianópolis
CRIANÇAS E ADOLESCENTES TRABALHANDO

Abaixo de  
14 anos   

É proibido qualquer  
tipo de trabalho.

Entre  
14 e 16 anos 

O adolescente pode 
trabalhar apenas 
como aprendiz.

Entre  
16 e 17 anos   

O trabalho é 
permitido, desde que 

não seja noturno, 
insalubre ou perigoso.

Crianças e adolescentes 
trabalhando em Florianópolis
Pessoas de 10 a 17 anos de idade, ocupadas, 
por grupo de idade, em Florianópolis - 2010

Das que estavam trabalhando:

35% delas estavam em situação de trabalho infantil 

na faixa etária de 10 a 13 anos

12% não eram remunerados.
Este percentual é ainda maior se observada a faixa etária 
de 10 a 13 anos, 23% deles não recebiam nenhum tipo de 
pagamento. 

47% dos adolescentes entre 16 e 17 anos trabalhavam 

na informalidade. 
Não possuíam carteira de trabalho assinada, ou seja, não 
possuíam nenhum de seus direitos trabalhistas garantidos.

14 ou 15 
anos

8%

 1.782

 1.254

PROFISSIONALIZACAO E PROTECAO NO TRABALHO
FOTO FREEPIK.COM
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544

22%

278266

3.036

935
578

16%

357

75%

47%
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Os vínculos formais de trabalho para os adolescentes podem ser realizados de duas 
formas: via programa de aprendizagem ou contrato formal de trabalho (para aqueles 
acima de 16 anos, conforme a Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT).

VÍNCULOS FORMAIS DE TRABALHO

Vínculos empregatícios

Salário médio dos adolescentes

Adolescentes entre 14 e 17 anos, por tipo de vínculo e setor, em Florianópolis – DEZ/2015

Com empregos formais, em Florianópolis - Dez/2015

2.408 adolescentes da capital, entre 14 e 17 
anos, estavam trabalhando formalmente 

em dezembro de 2015. 

*Considera contratos de trabalho via CLT e aprendizagem. Percentual de adolescentes calculado segundo estimativa populacional de 
2015. Estágio não representa um vínculo formal de trabalho, sendo considerado formação escolar supervisionada.

5

392

528

11

50

17

7

907

467

41% 59%

93% dos aprendizes recebiam entre R$ 394,00 e R$ 788,00

55% dos adolescentes contratados como CLT recebiam entre R$ 788,00 e R$ 1.182,00

28% dos CLTs recebia acima de R$ 1.182,00.

Aprendiz 

CLT

Tipo vínculo empregatício

Setor de trabalho para cada 
tipo de vínculo empregatício

Indústria de 
transformação

Serviços

Construção Civil

Outros

Comércio

LEGENDAS

95% dos adolescentes 
estão trabalhando no comércio 
e em empresas prestadoras de 
serviços, a maioria no setor de 
alimentação.

Aprendiz representa mais da metade dos vínculos formais de trabalho 
entre os adolescentes, demonstrando que eles 
recebem formação teórica e prática em suas atividades profissionais.

Fonte: RAIS/MTE (2015).

Fonte: RAIS/MTE (2015).

PROFISSIONALIZACAO E PROTECAO NO TRABALHO

FO
TO

 FR
EE

PI
K.

CO
M

14% dos adolescentes 
entre 14 e 17 anos
(segundo estimativa populacional 2015).

1% do total de pessoas empregadas 
formalmente na capital  
(Dezembro de 2015).

111110
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A partir dos 14 anos, o adolescente já pode iniciar no mundo do trabalho, como aprendiz. A 
aprendizagem é também uma forma de qualificação profissional que proporciona a integração 
de conceitos teóricos e práticos.

A condição de aprendiz ocorre no ato da contratação do adolescente pela organização, 
simultaneamente com matrícula em curso de aprendizagem teórica. É um contrato de trabalho 
especial que pode durar até dois anos, no qual o empregador se compromete a assegurar 
formação técnico-profissional, relacionada à atividade prática que será desenvolvida pelo 
aprendiz na organização.

ADOLESCENTE APRENDIZ

LEI E TRABALHO

PROGRAMA DE APRENDIZAGEMAPRENDIZ

Adolescente ou jovem 

entre 14 e 24 anos

Estudante do ensino 
fundamental ou médio, 

ou ensino médio 
completo.

Teoria  
Matrícula em programa 

de aprendizagem: 
Sistema S, Escola 
Técnica ou OSC.

Prática  
Contrato de 

trabalho especial. 
Atividades em uma 

organização.

Certificado de 
Qualificação Profissional

Aprendizes contratados 
Série histórica da contratação de aprendiz em Florianópolis – 2002 a 2015

14 14 11 20

395

562

847
930

1098

1420

1194
1272

1748

1538

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PROFISSIONALIZACAO E PROTECAO NO TRABALHO

A Lei nº 10.087/2000, conhecida também como Lei da 
Aprendizagem, estabelece  que as organizações devem contratar 
e matricular os adolescentes em programas de aprendizagem. A 
Lei da Aprendizagem estabelece cota de 5%, no mínimo, e 15%, no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, 
cujas funções demandem formação profissional. 

Desde a promulgação da Lei da Aprendizagem a quantidade de 
adolescentes contratados em Florianópolis vem aumentando. 

Você Sabia?
A contratação de aprendizes é obrigatória? 

Em 2015, 1.748 adolescentes foram aprendizes. 

FOTO FREEPIK.COM

Fonte: RAIS/MTE (2015).

Idade dos aprendizes:

3%  - 14 anos

78% - entre 15 e 17 anos

19% - entre 18 e 24 anos

113112
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Potencial de Contratação
Potencial de contratação e aprendizes 
contratados, em Florianópolis - 2015

2015

4.907

1.748

Fonte: MTE (2015).

Aprendizes efetivamente contratados

Aprendizes que poderiam ser contratados*

* Cota mínima de contratação de 5%.

O conteúdo pedagógico desenvolvido nos programas de aprendizagem é de responsabilidade 
de organizações qualificadas em formação profissional. As matrículas em programas de 
aprendizagem devem ser priorizadas nos Serviços Nacionais de Aprendizagem (Sistema S), e 
de modo suplementar, em Escolas Técnicas ou Organizações da Sociedade Civil, registradas no 
CMDCA e no Cadastro Nacional da Aprendizagem.

O Ministério do Trabalho e Emprego é o 
responsável por fiscalizar o cumprimento da Lei 
da Aprendizagem. Em 2014 e 2015, foram realizadas 
2.042 ações fiscais, gerando 4.790 novas vagas 
de aprendizagem em todo o estado de Santa 
Catarina. No entanto, as fiscalizações precisam 
ser intensificadas (MTE, 2016).

PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM

Florianópolis possui 11 OSCs qualificadas para 
formação técnico-profissional, sendo que  

8 delas atendem adolescentes entre  
14 e 17 anos de idade  

(MTE/Cadastro Nacional de Aprendizagem, 2016).

 Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI)

 Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (SENAC)

 Serviço Nacional de Aprendizagem
do Transporte (SENAT)

QUALIFICADORAS QUE OFERTAM PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM

Sistema S

 Centro Cultural Escrava Anastácia – CCEA
 Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE
 Fundação Catarinense de Assistência Social

– FUCAS
 Irmandade do Divino Espírito Santo - IDES
 Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho,

e Desenvolvimento
 Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção

Social e Integração – RENAPSI
 Associação de Ensino Social

Profissionalizante – ESPRO
 Associação Du Projetus

OSCs

65% 
das organizações de 

Florianópolis não cumpriram 
a cota mínima de contratação 

exigida pela Lei, em 2015  
(MTE, 2015). 

São 3.159 adolescentes sem 
a oportunidade de serem 

aprendizes! 
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Localidades com maior concentração de trabalho infantil, em Florianópolis - 2010
Incidência de trabalho infantil

NORTE I 
4,6%

SUL I 
9%

SUL III 
9%

SUL II 
8%

NORTE II
13% 

101 - 130

161 - 190

191 - 220

70 - 100

131 - 160

NORTE III 
7,4%

LESTE 
7,6%

CONTINENTE I 
13,2% 

CONTINENTE II 
11,5%

CENTRO II 
5,1%

CENTRO I 
11,6%

Fonte: FLORIANÓPOLIS/SEMAS - PETI (2015).

Concentração de crianças e 
adolescentes em situação 

de trabalho infantil

TRABALHO INFANTIL

É uma violação de direitos, que ocorre quando uma criança ou adolescente em idade inferior a 16 
anos, salvo na condição de aprendiz, realiza alguma atividade econômica e/ou de sobrevivência, 
remunerada ou não. Qualquer tipo de trabalho abaixo dos 14 anos é expressamente proibido. 
Apesar de todo avanço já alcançado pela legislação brasileira, diariamente nos deparamos com 
crianças e adolescentes trabalhando em condições precárias.

1.594 crianças e adolescentes,  
de 10 a 14 anos, foram identificadas em 

situação de trabalho infantil na capital, 
no último Censo.  

(Florianópolis/SEMAS-PETI, 2015).
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As regiões que tiveram 
maior incidência de 
trabalho infantil, 
foram: Norte II 
e Continente I, 
seguidas de Centro I e 
Continente II. 

E os bairros com mais 
casos identificados 
foram: 
 Centro   
170 casos 
  Bairro Capivari 
(região norte)   
103 casos  
  Tapera (região sul)  
102 casos
 
Fonte: FLORIANÓPOLIS/
SEMAS-PETI (2015).

CONHEÇA ALGUNS TIPOS DE 
TRABALHO INFANTIL MAIS 
COMUNS NA CAPITAL:

Fonte: SEMAS/PETI (2016).

Em ruas e logradouros públicos  
(comércio ambulante no centro 

e nas praias; guardador de 
carro; distribuição de panfletos; 

carregador nas feiras).

Coleta, seleção e 
beneficiamento do lixo  

(coleta de latas e/ou 
papelão).

Construção Civil  
(pedreiro, servente, 

pintor).

Limpeza e lavagem  
de veículos

Trabalhos domésticos  
(jardinagem, babá e 

faxineiro).

Atividades de pesca 
(coleta de marisco, 

berbigão).
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O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil é uma política pública do governo federal 
previsto pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS). É executado pelos municípios com 
cofinanciamento da União. Possui como objetivo o combate e enfrentamento do trabalho 
infantil através de ações intersetoriais e encaminhamento das famílias com situações de 
trabalho infantil para os serviços socioassistenciais e programas de transferência de renda.

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

Das 278 crianças e adolescentes atendidas em 
Florianópolis no ano de 2015 pelo PETI,  

199 estavam em situação  
de trabalho infantil. 

Atendimentos PETI 
Crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil vinculadas ao PETI, em Florianópolis - 2013 a 2015

Fonte: FLORIANÓPOLIS/SEMAS (2016).2013 2014 2015

199

274

303 78% 
dos casos de 

trabalho infantil foram 
de adolescentes entre 12 a 

16 anos.
53% eram meninas e 

47% meninos.

Reflexão da Oficina Sinais Vitais
É preciso denunciar o trabalho infantil

A erradicação do trabalho infantil ainda é um desafio. É 
que nos mostra os 1.594 casos de crianças e adolescentes 
identificados pelo Censo do IBGE em 2010, comparados com 
as poucas denúncias realizadas na capital, o número de 
fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego, o número de 
atendimentos do PETI  e da política de assistência social. Frases 
como “é melhor trabalhando que roubando”, “eu trabalhei e 
estou aqui forte”, apenas afirmam essas violações de direitos 
e precisam ser desmistificadas. É preciso denunciar o trabalho 
infantil, e a atitude de cada um é vital para identificação dos 
focos de trabalho infantil em Florianópolis, que muitas vezes 
nos passam despercebidos e se tornam invisíveis.

PROFISSIONALIZACAO E PROTECAO NO TRABALHO

FOTO DANIEL CONZI, DIÁRIO CATARINENSE
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Para Inspirar
Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil 

Para erradicar o trabalho infantil é fundamental uma atuação 
intersetorial e articulação em rede dos diversos atores que 
integram o SGDCA.

Criado em 02 de junho de 1996 em Florianópolis, o Fórum 
de Erradicação do Trabalho Infantil de Santa Catarina - FETI/
SC, realiza há mais de 10 anos, reuniões com o objetivo de 
fomentar um espaço permanente de discussão das questões 
relacionadas à erradicação do trabalho infantil e proteção do 
adolescente trabalhador.

Mais de 25 organizações da sociedade civil e do Poder Público 
Compõem o FETI/SC e sua coordenação ocorre por meio de uma 
diretoria colegiada. As reuniões ocorrem uma vez por mês na 
sede do Ministério Público do Trabalho em Florianópolis.

TRABALHO INFANTIL EM NÚMEROS

Fonte: MTE/SITI (2016).

FISCALIZAÇÕES DO MTE:
516 crianças e adolescentes identificadas trabalhando de 
maneira irregular nas 66 fiscalizações realizadas:

98% tinham entre 16 e 17 anos de idade;

66 adolescentes em atividades noturna, sendo 63% meninas.

PROFISSIONALIZACAO E PROTECAO NO TRABALHO
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Registros referentes ao trabalho infantil em Florianópolis, em 2015: 

84 denúncias.

DISQUE DENÚNCIA MUNICIPAL E O DISQUE 100:

55 situações de evasão escolar, de adolescentes.

PROGRAMA  APOIA - MPSC:



 Casos de trabalho infantil em
Florianópolis vem diminuindo;

 Ampliar o número de fiscalizações para
que as organizações de Florianópolis
cumpram a cota mínima de contratação de
aprendizes.

 Contribuir para que os adolescentes que
estão trabalhando na informalidade possam
ter seus direitos trabalhistas garantidos;

 Ampliação ao longo dos anos de
vagas para aprendizes;

 Reordenação do PETI para uma
atuação intersetorial envolvendo
outras organizações de atenção aos
casos de  trabalho infantil;

 Mobilização e continuidade há mais
de 10 anos do Fórum de Erradicação
do Trabalho Infantil.

 Identificar e apoiar as crianças e
adolescentes em situação de trabalho
infantil, para que saiam dessa condição;

 Ampliar a capacidade de atendimento
dos responsáveis pelas políticas de
erradicação do trabalho infantil como o
PETI, Ministério do Trabalho e Emprego,
Conselho Tutelar, Disque Denúncias;

 Disseminar a importância de realizar
denúncias para identificar os casos de
crianças e adolescentes em situação de
trabalho infantil;

 OSCs são fundamentais na oferta de
programas de aprendizagem;

 Ampliar a oferta pública de educação
profissional técnica, conforme previsto no
Plano Nacional de Educação;

Avanços Desafios

avancos 
e desafios 

PROFISSIONALIZACAO E  
PROTECAO NO TRABALHO

AVANCOS E DESAFIOS
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Cultura, 
esporte 
e lazer 

Espaços seguros e protegidos
para a prática de atividades 

esportivas, culturais e de lazer 
são fundamentais para uma 

vida em comunidade. Elas 
possibilitam a convivência de 
diferentes grupos sociais, 
desenvolvimento da tolerância 
e de uma cultura de paz.

A cultura, o esporte e o lazer 
contribuem de forma singular 
para significação e entendimento 

do mundo. São 
direitos que 
precisam ser 

garantidos 
nas escolas, nas 

praças, nos parques e 
nas comunidades. O brincar 

é a principal linguagem e 
manifestação da infância, 

dos processos culturais 
e artísticos.

O Sistema Municipal de Cultura de Florianópolis ainda está em processo de consolidação. 
Apenas em 2013, por exigência do governo federal, a capital criou uma secretaria própria. Até 
então, a gestão das políticas culturais ficavam sob responsabilidade da Fundação Franklin 
Cascaes. Veja como está sendo o avanço dos equipamentos públicos da gestão da cultura em 
Florianópolis:
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EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE GESTÃO DA CULTURA

Políticas públicas culturais
CULTURA 

1987
Fundação Franklin é criada. Seu objetivo é 
fortalecer a cultura da cidade, por meio da 
manutenção de bibliotecas, incentivos à 
produção cultural, resgate da história e da 
memória de Florianópolis.

1989
Fundo Municipal de 
cinema surge para 
fomentar a produção 
de filmes de caráter 
educativo e cultural.

1991
Lei Municipal de Incentivo à 
Cultura é sancionada, tendo sua 
regulamentação em 2007. Serve 
como instrumento de incentivo fiscal 
para projetos culturais.

2009
Conselho Municipal de Cultura 
de Florianópolis torna-se órgão 
deliberativo, responsável por formular 
e fiscalizar as políticas culturais. 
Aproximadamente 37% dos municípios 
brasileiros instituíram este Conselho.

2013
Secretaria Municipal de 
Cultura é criada. 
Em 2014, apenas 21% dos 
municípios brasileiros contavam 
com essa secretaria.  

2010
Fundo Municipal de Cultura é criado, 
possibilitando a capital ter um mecanismo 
direto de financiamento público para 
projetos culturais. Em 2014, apenas 20% 
do total de municípios do Brasil possuíam 
este fundo instituído (IBGE, 2015).

2015
VI Conferência Municipal 
de Cultura é realizada, com 
objetivo  de avaliar os avanços 
e desafios das políticas 
culturais. Ajudou a consolidar 
o Sistema Municipal de Cultura

Plano Municipal de Cultura 
é aprovado, a partir das 
estratégias elaboradas na 
Conferência Municipal, e para 
regulamentar as ações das 
políticas culturais num período 
de 10 anos.

2005
I Conferência Municipal de Cultura de 
Florianópolis é realizada, servindo como espaço 
de discussão e articulação entre o governo e 
sociedade civil.

Conselho Municipal 
de Cultura é 
estabelecido na 
cidade como órgão 
consultivo.
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CULTURA, ESPORTE E LAZER

O Plano Municipal de 
Cultura de Florianópolis não prevê 

nenhuma ação específica voltada para 
crianças e adolescentes para a próxima década, 

apesar do Plano Nacional de Cultura orientar a criação 
de políticas culturais para este público em todas as áreas 

da cultura, e em todos os outros planos setoriais. Esta 
realidade segue uma tendência nacional, na qual 

crianças e adolescentes dificilmente se 
destacam nas pautas das políticas 

culturais.

Após um amplo período de debate com a sociedade, o Ministério da 
Cultura (MinC) elaborou o um Sistema de Cultura e um Plano Nacional, 
que visam orientar as políticas públicas culturais do País. Um dos 
maiores desafios das cidades brasileiras é assegurar a continuidade 
das políticas culturais como políticas de Estado, e viabilizar estruturas 
organizacionais e recursos financeiros e humanos compatíveis com a 
importância da cultura para o desenvolvimento do País. O Plano foi 
criado como uma política pública integrada para responder a esses 
desafios, prevendo uma gestão articulada entre o Estado e a sociedade.

FOTO JESSÉ GIOTTI, DIÁRIO CATARINENSE127126
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LEIS DE INCENTIVO À CULTURA

PROJETOS DE FLORIANÓPOLIS 
HABILITADOS EM 2015 PARA 

CAPTAÇÃO DE RECURSO

FEDERAL
(Lei Rouanet) ESTADUAL MUNICIPAL

93 
projetos

9 
projetos

19 
projetos

12 
projetos

1 
projeto

8 
projetos

R$ 799.945,49 R$ 300.000,00 R$ 662.096,68

PROJETOS ESPECÍFICOS PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

ATIVIDADES REALIZADAS 
PELOS PROJETOS

Teatro, dança, música, 
exposições de arte e 
exibição de filmes.

14ª Mostra de 
Cinema Infantil.

Oficinas de 
arte, cinema, 

dança e teatro.

VALOR CAPTADO PARA OS 
PROJETOS ESPECÍFICOS PARA 

CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES

21 projetos específicos para 
crianças e adolescentes foram executados, em 2015, 

via leis de incentivo à cultura em Florianópolis, representando 
17% do total de projetos incentivados. Juntos somaram um 

investimento de 1,5 milhões de reais, em atividades de 
teatro, dança, música, exposições, oficinas de 

arte e cinema.

O incentivo fiscal é uma política pública para estimular a participação da iniciativa privada e 
dos cidadãos no aporte de recursos para o campo da cultura. Ocorre quando pessoas físicas 
ou jurídicas destinam parte do seu Imposto de Renda, a título de doações ou patrocínios, no 
apoio direto a projetos culturais ou em contribuições aos Fundos de Cultura.  Existe tanto na 
esfera federal, quanto estadual e municipal. 

Fonte: MinC (2015); SOL (2015); SMC (2015). Fonte: SANTA CATARINA/SOL (2010)

1 em cada 5 Pontos de Cultura de Santa Catarina estão localizados na 
capital: são 12 Pontos de Cultura fomentados pela Política Nacional 

de Cultura Viva. 08 deles realizam ações com crianças e adolescentes.

Ong Crescendo com Arte (OCA) – Ponto de 
Cultura Carijó Espaço de Arte

Instituto Arco-Íris de Direitos Humanos - 
Ponto de Cultura Travessa Cultural

Teatro Jabuti - Ponto de Cultura Toca

Associação Cultural de Capoeira Angola 
Quilombola - Ponto de Cultura Capoeirando 
com as crianças

Sociedade Amantes da Leitura - Ponto de 
Cultura Barca dos Livros

Associação das Entidades do Canal Comunitário de 
Florianópolis - Ponto de Cultura Uma ilha se olha I 

Casa da Criança do Morro da Penitenciária - 
Ponto de Cultura Pescadores de Cultura

Instituto 3 Vermelho - Ponto de Cultura Baleeira

Associação Cultural Baiacu de Alguém - Ponto de 
Cultura Pescadores de Cultura

Sociedade Musical e Recreativa Lapa - 
Ponto de Cultura Educação Musical Popular

Associação Cultural Arreda Boi -  Ponto de 
Cultura Arreda Boi

Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo 
(CEPAGRO) - Ponto de Cultura Engenho dos Andrades

POLÍTICA DE CULTURA VIVA

São mais de 3,5 mil Pontos de Cultura em todos os estados brasileiros. Em Santa Catarina, 
a Teia Catarina fomenta a Política Nacional de Cultura Viva e articula os mais de 60 
Pontos de Cultura existentes no estado, conveniados diretamente com o MinC.

NORTE I

SUL I

SUL III

SUL II

NORTE II

NORTE III

LESTE

CONTINENTE I

CONTINENTE II

CENTRO II
CENTRO I

CULTURA, ESPORTE E LAZER

FOTO FREEPIK.COM
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As ofertas culturais em Florianópolis são realizadas por organizações públicas, privadas, 
individuais e da sociedade civil. A cultura é um tema promovido em todas as políticas setoriais 
que envolvem o atendimento a crianças e adolescentes, como nos Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos da política de assistência social ou nas escolas. Por isso, torna-se 
uma tarefa complexa mapear a oferta de cultura e lazer que nossa cidade oferece para este 
público. Nesse sentido, as políticas públicas culturais caminham para um sistema que seja 
capaz de integrar e organizar a oferta cultural. 

Em 2014, Florianópolis instituiu o Sistema Municipal de Indicadores e Informações 
Culturais, o IDCult, uma ferramenta digital que reúne informações e indicadores 

sobre a oferta cultural da capital. Os dados são publicados pelos próprios usuários, 
que podem utilizar tanto para divulgar suas obras, eventos e serviços, quanto para 

acessar informações sobre a agenda cultural e editais públicos da cidade.

Para conhecer acesse: cultura.sc/floripa

Uma das principais características da cultura popular é que ela permanece viva, sendo 
transmitida das antigas para as novas gerações. As manifestações dos costumes e tradições 
de Florianópolis se expressam nos saberes e fazeres, nas práticas e nas artes produzidas 
pela comunidade e pelos fazedores de cultura tradicionais, tais como: renda de bilro, festa do 
divino, boi de mamão, artesanato açoriano, além da gastronomia, praticada especialmente nos 
restaurantes das localidades Lagoa da Conceição, Costa da Lagoa, Pântano do Sul, Ribeirão 
da Ilha, Armação e Santo Antônio de Lisboa. Com relação à gastronomia, Florianópolis é 
reconhecida no Brasil como a “capital da Ostra” e a segunda maior produtora deste molusco 
na América Latina.

RENDA DE BILRO

BOI DE MAMÃO

FESTA DO DIVINO

ARTESANATO AÇORIANO

FENAOSTRA - Festa da Ostra em Florianópolis

OFERTAS CULTURAIS CULTURA POPULAR 

411
organizações da sociedade civil, empresas e grupos culturais nos segmentos:

Oferta cultural de acordo com Registros realizados no IDCult Floripa:

1.500 profissionais/artistas que atuam na área de cultura.

19 equipamentos culturais;

Fonte: Florianópolis/IdCult (Jan/2017).

Música
26,55%

Circo
5,31%

Jornalismo Cultural
1,81%

Literatura
4,40%

Teatro
17,62%

Dança
9,97%

Artes Visuais
7,51%

Audiovisual
12,44%

Cultura Digital
4,40%

Cultura Popular
9,97%

CULTURA, ESPORTE E LAZER

FOTO DANIEL CONZI, DIÁRIO CATARINENSEFOTO LEO MUNHOZ, DIÁRIO CATARINENSE

FOTO MARCO FAVERO, DIÁRIO CATARINENSE FOTO FELIPE CARNEIRO, DIÁRIO CATARINENSE

FOTO MARCO FAVERO, DIÁRIO CATARINENSE
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Museus e patrimônios culturais podem ser espaços de aprendizagem educativos e divertidos. 
Eles proporcionam às crianças e adolescentes momentos de observação, interação e reflexão 
sobre histórias de outras épocas, evidenciando a maneira de viver dos nossos antepassados 
e também do mundo contemporâneo. Florianópolis possui 23 museus, 11 deles privados e 12 
públicos, 70% com entrada franca.

As bibliotecas são espaços que proporcionam, por meio da leitura, o desenvolvimento da 
linguagem das crianças e adolescentes, a produção do conhecimento, ampliação do seu 
repertório cultural,  outras visões de mundo e o estabelecimento de novas relações com o 
mundo que os cerca. 

62% das escolas de Florianópolis, possuem 
bibliotecas em suas dependências.
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Para Inspirar
BARCA DOS LIVROS 

Eleita a melhor Biblioteca Comunitária do Brasil pelo prêmio Vivaleitura, 

promovido pelo Ministério da Cultura e da Educação e pela Organização 

dos Estados Ibero-Americanos, em seus 10 anos de história, a biblioteca 

comunitária Barca dos Livros estima ter recebido no seu espaço 160 mil 

pessoas. 

Criada pela Sociedade Amantes da Leitura, está localizada no Lagoa Iate 

Clube (LIC) e oferece empréstimos de livros, visitas de turmas de alunos 

com exploração do acervo e narração de histórias, encontros de leitura 

em voz alta, saraus literários, passeios de barco com narração de histórias, 

lançamentos de livros e encontro com autores, apresentações literárias, 

teatrais e musicais, além de oficinas diversas. 

A Barca dos Livros recebe turmas de escolas, todas as quartas-feiras. São 

atendidas 3 turmas por dia: uma de manhã e duas pela tarde. Além de 

acesso a todo acervo, que possui 16 mil publicações, a biblioteca promove 

contação de histórias. Para participar, as escolas devem se inscrever a cada 

semestre.  Para conhecer mais, acesse: barcadoslivros.org

MUSEUS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Educação Infantil

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Fonte: INEP/QEdu (2016).

PÚBLICAS

100%96%

31%

PRIVADAS

100%
87%

59%

Número de habitantes 
/Número de bibliotecas/100.000

Índice de Habitantes  
por Biblioteca Pública

Florianópolis é a quarta 
capital com melhor 

índice de habitantes por 
biblioteca pública do 

Brasil, 68 mil habitantes 
por biblioteca, ficando 

atrás apenas de Curitiba, 
Rio Branco e Cuiabá. 

 CAPITAIS IHB

1 Curitiba 0,26
2 Rio Branco 0,52
3 Cuiabá 0,60
4 Florianópolis 0,68
5 Palmas 0,74
6 Vitória 0,79
7 Teresina 0,89
8 Belo Horizonte 1,14
9 São Paulo 1,16
10 Brasília 1,19

Bibliotecas Públicas de Florianópolis 

Fonte: BRASIL/MinC (2010).

CULTURA, ESPORTE E LAZER

Você Sabia?
Você sabia que existe em Florianópolis um Museu do Brinquedo? Localizado na Universida-
de Federal de Santa Catarina, o Museu do Brinquedo da Ilha de Santa Catarina, foi criado em 
setembro de 1999, através do Núcleo Infância Comunicação e Arte (NICA) da UFSC. Seu acervo 
possui 144 peças que objetivam proporcionar a compreensão do mundo infantil de épocas 
passadas e os atuais do nosso próprio mundo moderno, abrindo o mundo infantil aos olhos 
da criança e adultos para uma vivência cultural significativa dos tempos de infância.

FOTO CRISTIANO ESTRELA, DIÁRIO CATARINENSE

Biblioteca Pública Municipal Professor Barreiros Filho
Biblioteca Pública de Santa Catarina
Biblioteca Pública da Casa da Memória
Bibliotecas Comunitárias
Biblioteca Barca dos Livros
Biblioteca Livre do Campeche (BILICA)
Biblioteca Comunitária da Fundação Vidal Ramos 
Biblioteca Comunitária da Barra da Lagoa 
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Em Florianópolis, sessões gratuitas de cinema 
também são oferecidas para crianças e 
adolescentes por meio da iniciativa privada:

Projeto Sábado Animado do Cinesystem 
Localizado no Shopping Iguatemi, abre suas portas 
gratuitamente uma vez por mês para que as crianças 
possam assistir filmes gratuitamente. São 12 sessões 
gratuitas para aproximadamente 3 mil pessoas.  

SINAIS VITAIS  I CRIANÇA E ADOLESCENTE I 2016 SINAIS VITAIS  I CRIANÇA E ADOLESCENTE I 2016

CINEMA

FOTOGRAFIA

Projeto Pipoca, desenvolvido desde 2008, pelo Instituto Lagoa Social (atualmente Instituto 
Bem Viver), realiza mostras de cinema itinerante, nas escolas, centros comunitários e 
outras organizações da sociedade civil.  Desde sua criação mais de 25.000 crianças 
assistiram às sessões de cinema, que a partir de 2014, contou com o apoio da Lei de 
Incentivo à Cultura, e da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes.

 Em 2016, a Mostra de Cinema Infantil de 
Florianópolis realizou sua 15ª edição, foram apresentados 

80 filmes, assistidos por 40 mil crianças, 
adolescentes e adultos.

Número de habitantes/Número 
de salas de cinema/100.000

Índice de Habitantes por Cinema

 CAPITAIS IHB

1 Vitória 0,18
2 Florianópolis 0,21
3 Porto Alegre 0,26
4 Cuiabá 0,30
5 Brasíli  0,30
6 Goiânia 0,31
7 João Pesoa 0,32
8 Curitiba 0,33
9 Rio de Janeiro 0,34
10 Belo Horizonte 0,35

Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis 
Realizada anualmente desde 2002, proporciona sessões de 
cinema gratuitas no Teatro Pedro Ivo, sala de cinema do CIC, 
além de projeções em escolas e associações comunitárias, com 
as sessões itinerantes e Circuito Estadual de Cinema.

inscritos (categorias Filme, 
Digital e Infanto-Juvenil)

420

fotógrafos concluíram a maratona 
(categorias Filme e Digital)

228

fotógrafos (de 6 a 15 anos) 
concluíram a Maratoninha

31

imagens de Florianópolis 
registradas em dois dias

2.922

fotografias premiadas
115

Fonte: BRASIL/MinC (2010).

Fonte: FCFFC (2015).

FOTOGRAFIA DA CIDADE - 21ª MARATONA 
FOTOGRÁFICA DE FLORIANÓPOLIS - 2015

“A cidade se Revela". 

CULTURA, ESPORTE E LAZER
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Existem em Florianópolis 20 salas de cinema, 
que posicionam a cidade como a segunda 
melhor no índice de habitantes por cinema 
entre as capitais do Brasil. São 21 mil habitantes 
por cinema, ficando atrás apenas de Vitória. 
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Prática de esporte e momentos de lazer são fundamentais para o desenvolvimento de crianças 
e adolescentes, pois aumentam a capacidade de aprendizagem, desenvolvem aptidões, oferece 
mais oportunidades para uma vida saudável e proporciona espaços socializadores e inclusivos, 
considerando os mais diversos aspectos educacionais, sociais e culturais. 

No ano de 2009, Florianópolis sancionou a lei que cria o Conselho Municipal de Esporte em 
2012 e o Sistema Desportivo Municipal, com o objetivo de institucionalizar, assim como em 
outras políticas setoriais, uma política de estado de fomento ao esporte e lazer. No entanto, as 
ações ainda estão concentradas na Fundação Municipal de Esporte. O Conselho Municipal de 
Esporte não está em funcionamento, como também não há um Plano Municipal de Esporte que 
oriente as políticas públicas para esta área na capital.

ORGANIZAÇÕES 
CONVENIADAS

MOLEQUE BOM 
DE BOLA

JOGOS ESCOLARES 
(JESF)

PARAJESF

Moleque Bom de Bola é um projeto escolar de futebol que promove a cultura de paz
e a educação durante o tempo livre de crianças e adolescentes de 12 a 14 anos no Sul do Brasil. 
Em cada estado ou cidade, o projeto é realizado de acordo com as definições estabelecidas 
juntos às secretarias de educação, esporte e cultura e demais parceiros. 

126 meninos e 76 meninas de  
7 escolas de Florianópolis participaram do projeto 

em 2015, totalizando 202 adolescentes.

GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Em 2015, a Fundação Municipal de Esporte de Florianópolis organizou 
os Jogos Escolares, promoveu o projeto Moleque Bom de Bola e apoiou 
a atuação de eventos e projetos de organizações da sociedade civil por 

meio de convênios com o Fundo Municipal de Esporte.

JOGOS MUNICIPAIS
ESPORTE E LAZER

Como a Fundação Municipal de Esportes impacta o município?

CULTURA, ESPORTE E LAZER

FOTO SIRLI FREITAS, DIÁRIO CATARINENSE
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10

Escolas participantes do JESF em Florianópolis, 
por tipo de administração - 2015

Escolas no JESF

Fonte: FLORIANÓPOLIS/FME (2015).

10

18

Estaduais

Particulares

Municipais

0 Federais

Fonte: FLORIANÓPOLIS/FME (2015).

Handebol

5,88%

Crianças e Adolescentes no JESF
Alunos inscritos no JESF em 
Florianópolis, por modalidade - 2015 

Futsal

50,12%
Basquetebol

8,72%
Voleibol

32,28%

CULTURA, ESPORTE E LAZER

Jogos Escolares de Florianópolis - JESF têm como objetivo fazer com que
o esporte, aliado ao conhecimento, vá além da atividade física e torne-se uma ferramenta
de autoconhecimento aos adolescentes da capital. O público alvo do JESF são os alunos 
entre 11 e 16 anos, regularmente matriculados em escolas de toda rede pública e privada da 
cidade, divididos em duas categorias: 11 a 13 anos e 14 a 16 anos. Os campeões das categorias 
representam Florianópolis nos Jogos Escolares de Santa Catarina.

2.466 crianças e adolescentes  
de 38 escolas de Florianópolis participaram  

dos Jogos Escolares em 2015. 514 atletas representaram  
a capital nas etapas estaduais. 21% das escolas da capital 

com estudantes nesta faixa-etária.

246 
atletas

28 
modalidades

OLESC - Estadual

268 
atletas

30 
modalidades

JOGUINHOS - Estadual

Crianças e adolescentes que representam Florianópoli nas Etapas Estaduais:

FOTO DIORGENES PANDINI, DIÁRIO CATARINENSE
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Dos 2.466 inscritos no JESF: 20,8%                                    514 atletas  
representaram Florianópolis nas Etapas Estaduais (OLESC e Joguinhos)
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ESPORTE NA ESCOLA

56% das escolas de Florianópolis, possuem quadra 
de esporte em suas dependências. 78% dos nossos 

adolescentes praticam esportes com no mínimo uma 
hora de duração, pelo menos uma vez por semana.

Educação Infantil

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Fonte: INEP/QEdu (2016).

PÚBLICAS

96%93%

21%

PRIVADAS

90%
95%

60%

Veja o que os nossos adolescentes falaram 
sobre a prática de esporte em suas escolas:

Fonte: IBGE/PeNSE (2015)

% de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental, em Florianópolis - 2015

Fizeram 5 horas ou mais 
de atividade física nos 
últimos 7 dias

Não fizeram 
nenhuma atividade 
física com duração 
mínima de 1 hora nos 
últimos 7 dias

20%

32%

20%

34%

Adolescentes do Ensino Fundamental e Médio podem 
contar com quadras em condições de uso nas escolas, porém 

apenas 41% delas possuem material esportivo e vestuário 
em condições de uso. 61% das escolas, oferecem atividades 

esportivas para os alunos fora do horário regular de aula.

Fonte: IBGE/PeNSE (2015)

Possui pátio utilizado para 
a prática de atividade 
física com instrutor

Possui quadra de esportes, 
material esportivo e vestiário 
em condições de uso

Oferece atividades esportivas 
para os alunos fora do horário 
regular de aula

Possui quadra 
de esportes em 
condições de uso

94%

56%

41%

61%

73%

50%

24%

56%

Já em relação à condição das escolas que estudam, o 
percentual de escolares que disseram que a sua escola: 

CULTURA, ESPORTE E LAZER

FOTO EM
ERSON SOUZA, DIÁRIO CATARINENSE
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ATUAÇÃO DAS OSCs NA PROMOÇÃO DO ESPORTE  

Em 2015, 08 projetos de esporte foram desenvolvidos 
especificamente para crianças e adolescentes, o que 

representa 8% do total dos 95 convênios firmados  
com a Fundação Municipal do Esporte de Florianópolis.

Fonte: FLORIANÓPOLIS/FME, 2016.

51
Todos os públicos

30
Adultos

8
Crianças e Adolescentes

8
Adolescentes e Adultos

32
convênios que 
desenvolvem o esporte 
como meio de inclusão 
social e cidadania.

28
convênios realizados com 
organizações que visam 
esportes de rendimento para 
profissionalização dos atletas.

35
para apoio de eventos

01
Projeto

Rendimento*

07
Projetos
sociais** 

crianças e adolescentes 
beneficiados 

805
investidos

R$ 1.468.728,00

CULTURA, ESPORTE E LAZER

* Rendimento - tem o objetivo de formar atletas profissionais e participar de campeonatos
** Social - esporte como meio de inserção social e convivência comunitária
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SINAIS VITAIS  I CRIANÇA E ADOLESCENTE I 2016 SINAIS VITAIS  I CRIANÇA E ADOLESCENTE I 2016

LAZER NAS COMUNIDADES

Espaços públicos, seguros e protegidos de lazer para crianças e adolescentes são 
fundamentais para proporcionar opções gratuitas de lazer, diversão, integração com a 
comunidade e convivência entre diferentes grupos sociais. Além disso, são importantes 
para desenvolvimento da tolerância e cultura de paz.

É notável a falta de espaços públicos de lazer nas Áreas de Interesse Social da capital (AIS), 
conforme mostra o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, realizado pela Secretaria 
Municipal de Habitação em 2011.  

Nos anos de 2013 e 2014, a Fundação Municipal de Esporte realizou o projeto Brinca Comunidade, 
com o objetivo de proporcionar aos pais e crianças a oportunidade de desfrutar de atividades 
como mini-futebol, basquete, piscina de bolinhas, cama elástica e outros atrativos, voltados 
principalmente à comunidades que não têm equipamentos de lazer, como parques e praças 
públicas. 

63% das AIS de Florianópolis não 
possuíam nenhum tipo de área de lazer próximas ou 

dentro das comunidades  
(FLORIANÓPOLIS/SMH, 2011).

O Projeto Brinca Comunidade 
ocorreu em 36 bairros e proporcionou momentos de 

lazer para aproximadamente 10 mil pessoas, nos anos 
de 2013 e 2014, em 2015 ele não foi realizado.  

(FLORIANÓPOLIS/FME, 2014).

CULTURA, ESPORTE E LAZER

Florianópolis possui 101 praças 
e 06 parques municipais destinados ao lazer 

e convívio público. 37% estão localizadas na região 
central e 28% na região continental, áreas que mais 

concentram estas opções de lazer na capital.
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Para conhecer as áreas de lazer, acesse: https://goo.gl/7xCXU9

NORTE I

SUL I

SUL III

SUL II

NORTE II

NORTE III

LESTE

CONTINENTE I

CONTINENTE II

CENTRO II
CENTRO I
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avancos 
e desafios 

CULTURA, ESPORTE E LAZER

AVANCOS E DESAFIOS

 Institucionalização da Política de Cultura
em uma Secretaria exclusiva, bem como
funcionamento das outras estruturas
políticas para institucionalização do
Sistema Municipal de Cultura;

 Ampliar a oferta de parques e praças
públicas como opção de lazer
para crianças e adolescentes nas
proximidades das áreas de interesse
social;

 Integrar, divulgar e sistematizar a
oferta de cultura existente na capital
para uma melhor gestão das políticas
culturais;

 Ampliar a atuação da Secretaria
Municipal de Cultura no fomento
a atividades voltadas a crianças e
adolescentes, inclusive incluindo-as
no Plano Municipal de Cultura;

 Fortalecer o relacionamento e
parceria entre a Fundação de
Esportes e as escolas, especialmente
para a valorização da prática
esportiva e aumento da visibilidade
dos Jogos Escolares;

 Criação do Sistema Municipal de
Indicadores e Informações Culturais, por
meio do website IDCult;

 Leis de incentivo à cultura são
instrumentos importantes para o fomento
da política cultural na capital;

 70% dos museus localizados em
Florianópolis possuem entrada gratuita;

 Florianópolis é a 4ª capital em ofertas de
biblioteca para a população;

 Florianópolis é a 2ª capital em oferta
de cinema para a população, incluindo
opções de cinema gratuito para crianças
e adolescentes;

 78% dos nossos adolescentes
praticam esportes;

 Atuação das OSCs no fomento ao
esporte, por meio de convênios com
a Fundação Municipal de Esporte;

 Melhorar a transparência dos
convênios realizados com a Fundação
Municipal de Esportes;

 Fomentar o esporte para
crianças e adolescentes com
deficiência. O PARAJESF não foi
realizado no ano de 2015;

 Fomentar os complexos esportivos
públicos para a prática esportiva;

 Participantes da Fundação Municipal de
Esportes proporcionando espaços de lazer
nas comunidades.

 Criar uma lei de incentivo de esporte
municipal e colocar em prática o
funcionamento do Conselho Municipal
de Esporte;

Avanços Desafios
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 Taxa de natalidade de crianças de famílias que residem em Flo-

rianópolis;

 Taxa de natalidade por região distrital de Florianópolis;

 Expectativa de vida;

 Taxa de fecundidade;

 Mulheres grávidas que iniciaram o pré-natal até os primeiros três

meses da gestação;

 Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de Pré-Natal;

 Incidência de sífilis congênita;

 Proporção de parto normal e cesáreo;

 Taxa de mortalidade infantil;

 Óbitos antes da criança completar um ano de idade;

 Prevalência de aleitamento materno exclusivo, por idade da criança;

 Cobertura vacinal do calendário básico de vacinação da criança;

 Escolas adeptas ao Programa Saúde na Escola (PSE);

 Percentual de crianças que participaram da avaliação nutricional do PSE que estavam

acima do peso recomendado;

 Escolas que realizam ações conjuntas com os Centros de Saúde;

 Escolas que possuem algum grupo ou comitê responsável por orientar ou coordenar

ações relacionadas à saúde;

 Adolescentes que possuem frequência diária de escovação igual ou superior a três

vezes nos 30 dias anteriores à pesquisa;

 Adolescentes que foram ao dentista 3 ou mais vezes nos 12 meses anteriores;

 Adolescentes que receberam orientação na escola sobre AIDS ou outras Doenças Se-

xualmente Transmissíveis (DST);

 Adolescentes que receberam orientação na escola sobre prevenção de gravidez;

 Adolescentes que tiveram relação sexual alguma vez;

 Adolescentes que usaram algum método para evitar gravidez e/ou DST na última

relação sexual;

 Nascidos vivos de mães adolescentes;

 Adolescentes que se sentiram sozinhos na maioria das vezes ou sempre

 Causa dos atendimentos no CAPSi;

 Adolescentes que experimentaram bebida alcoólica alguma vez;

 Adolescentes que experimentaram cigarro alguma vez;

 Adolescentes que experimentaram  drogas ilícitas alguma vez;

 Adolescentes que usaram maconha nos 30 dias anteriores à pesquisa;

 Adolescentes que usaram crack nos 30 dias anteriores à pesquisa

 Taxa de mortalidade – comparação adolescentes e crianças;

 Causas de óbitos em adolescentes.
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Para os próximos 15 anos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram adotados 
por unanimidade na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, em setembro de 
2015. A nova plataforma apresenta 17 objetivos e 169 metas que devem ser alcançadas até 2030. 
As crianças e adolescentes devem ser foco prioritário de ação para os países comprometidos 
com o desenvolvimento sustentável, a redução da pobreza e da desigualdade e a promoção da 
justiça e diminuição dos impactos das mudanças climáticas.

Apresentamos uma lista completa dos indicadores desta edição do Sinais Vitais, relacionando-
os com os ODS. 

Indicadores
Criança e Adolescente

do Sinais Vitais

nos ODS

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

FOME ZERO
E AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL

SAÚDE E
BEM-ESTAR

 Crianças que vivem vulneráveis à pobreza;

 Famílias de baixa renda que acessam algum benefício socioassistencial;

 Famílias com perfil CadÚnico com cadastro;

 Famílias com direito de receber Bolsa Família que são contempladas.

 Avaliação nutricional dos alunos do ensino fundamental.
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 Distribuição de Renda Familiar;

 Alunos matriculados no Ensino Médio cursando educação profis-

sional técnica;

 Alunos que realizaram cursos privados de qualificação profissional

técnica que complementaram os estudos do ensino médio;

 Alunos que cursaram a educação profissional de forma integrada

ao currículo do ensino médio;

 Alunos que buscaram qualificação técnica profissional após a conclusão do ensino

médio;

 Crianças e adolescentes identificadas trabalhando;

 Trabalho não remunerado das crianças e adolescentes;

 Trabalho informal das crianças e adolescentes;

 Faixa etária das crianças e adolescentes trabalhando;

 Faixa salarial das crianças e adolescentes;

 Adolescentes entre 14 e 17 anos, por tipo de vínculo empregatício;

 Aprendizes contratados;

 Organizações de Florianópolis que não cumpriram a cota mínima de contratação de 

 Aprendizes exigida pela Lei;

 Demanda reprimida de Aprendizes;

 Número de OSCs qualificadas para formação técnica profissional;

 Crianças identificadas em situação de trabalho infantil entre 10 e 14 anos;

 Regiões com maior incidência de trabalho infantil;

 Crianças atendidas pelo PETI;

 Número de denúncias de trabalho infantil;

 Situações de evasão escolar;

 Fiscalizações realizadas pelo Ministério

 IDHM Educação;

 Taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 ou anos ou mais;

 Unidades escolares que oferecem educação básica;

 Unidades escolares com ensino infantil;

 Unidades escolares com ensino fundamental;

 Unidades escolares com ensino médio;

 Unidades escolares públicas;

 Unidades escolares privadas;

 Matrículas por rede de ensino;

 Matrículas por tipo de administração;

 Docentes com nível superior por rede de ensino e tipos de administração;

 Unidades escolares que possuem cozinha, sala de leitura, biblioteca, laboratório de

informática, laboratório de ciências e quadra de esportes;

 Matrícula de alunos com necessidades especiais;

 Unidades escolares com acessibilidade;

 Unidades escolares com sanitários acessíveis aos portadores de deficiência;

 Unidades escolares com sala para atendimento especial;

 Matrícula em creches;

 Cobertura de creches;

 Lista de espera em creches;

 Matrícula na pré-escola;

 Taxa de cobertura em pré-escola;

 Taxa da população de 4 a 5 anos que frequentam a escola;

 Unidades escolares com bibliotecas públicas;

 Índice de habitantes por biblioteca pública;

 Matrículas no Ensino Fundamental por tipo de administração;

 Taxa de reprovação dos anos iniciais do Ensino Fundamental;

 Taxa de reprovação dos anos finais do Ensino Fundamental;

 Taxa de abandono dos anos iniciais do Ensino Fundamental;

 Taxa de abandono dos anos finais do Ensino Fundamental;

 Taxa de aprovação dos anos iniciais do Ensino Fundamental;

 Taxa de aprovação dos anos finais do Ensino Fundamental;

 Taxa de distorção idade-série no Ensino Fundamental;

 Taxa de aprendizagem em Português no Ensino Fundamental;

 Taxa de aprendizagem em Matemática no Ensino Fundamental;

 IDEB – Ensino Fundamental;

 IDEB – Por estabelecimento;

 Taxa de pessoas entre 18 e 20 anos em Florianópolis com Ensino Médio completo;

QUALIDADE
EDUCAÇÃO DE  Taxa de cobertura no Ensino Médio;

 Matrículas no Ensino Médio;

 Taxa de distorção idade-série no Ensino Médio;

 Taxa de rendimento no Ensino Médio;

 Taxa de reprovação no Ensino Médio;

 Taxa de participação no ENEM;

 Taxa de desempenho no ENEM.

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO
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 Índice de GINI

 Projetos incentivados específicos para criança e adolescente;

 Investimento de projetos específicos para criança e adolescente;

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

 Pontos de cultura;

 Equipamentos culturais;

 Profissionais/artistas que trabalham na área de cultura;

 Organizações da Sociedade Civil, empresas e grupos culturais;

 Índice de habitantes por cinema;

 Participantes nos Jogos Escolares de Florianópolis;

 Atletas representantes nas etapas de competições estaduais;

 Escolas com quadra de esporte nas suas dependências;

 Frequência de prática de esporte;

 Oferta de aulas esportivas fora do horário regular de aula;

 Quadras esportivas em condição de uso;

Material esportivo e vestuário para uso;

 Convênios firmados com a Fundação Municipal de Esportes específicos para criança e

adolescente;

 Valor investido através de convênios com a Fundação Municipal de Esporte;

 Praças e parques destinados ao lazer e convívio público;

 Áreas de interesse social com espaços públicos de lazer

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

 Número de famílias atendidas  pelo Programa de Atenção Integral

às Famílias;

 Número de Crianças atendidas pelo Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos;

 Taxa da demanda atendida pelo Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos;

 Faixa etária das crianças e adolescentes atendidas pelo Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos;

 Cobertura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;

 Denúncias relacionadas à violação de direitos contra crianças e adolescentes;

 Casos notificados de violência sexual contra crianças e adolescentes;

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

 Faixa etária das crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de violência sexual;

 Registro de denúncias no Conselho Tutelar;

 Famílias acompanhadas pelo PAEFI;

 Demanda reprimida pelo PAEFI;

 Tipos de violações identificadas nas famílias acompanhadas pelo PAEFI;

 Crianças em situação de acolhimento;

 Faixa etária das crianças e adolescentes em situação de acolhimento;

 Casos de acolhimento por bairro;

 Crianças aptas para adoção;

 Faixa etária de crianças aptas para adoção;

 Famílias pretendentes habilitadas para adoção;

 Número de promotorias  da infância e juventude;

 Número de processos nas promotorias da infância e juventude;

 Número de processos tramitando na Vara da Infância e Juventude;

 Número de processos na Vara da Infância e Juventude relativos a guarda e

responsabilidade;

 Número de processos na Vara da Infância e Juventude relativos a autos de apreensão e

boletins de ocorrência envolvendo crianças e adolescentes;

 Número de apurações de atos infracionais cometidos por adolescentes;

 Número de execuções de medidas socioeducativa para adolescentes que cometeram

atos infracionais;

 Número de ocorrências de atos infracionais;

 Taxa por motivos de envolvimento em atos infracionais;

 Número de adolescentes cumprindo medida socioeducativa LA/PSC;

 Número de adolescente em regime de internação no CASE;

 Faixa etária dos adolescentes internados no CASE;

 Taxa por motivos de internação no CASE;

 Número de crianças e adolescentes com deficiência atendidos pelas as organizações

que celebram convênio com a prefeitura do município de Florianópolis.
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ERRADICAÇÃO
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FOME ZERO
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SUSTENTÁVEL
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BEM-ESTAR QUALIDADE
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TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO
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CIDADES E
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CONSUMO E
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VIDA NA
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PARCERIAS E MEIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO

Faça parte do Movimento Nacional ODS Nós Podemos SC. 
Para saber mais, acesse: nospodemos-sc.org.br



Ao realizar esta edição do Sinais Vitais Criança 
e Adolescente Florianópolis 2016, o ICOM - 
Instituto Comunitário Grande Florianópolis se 
une a diversos atores, iniciativas, parcerias 
intersetoriais e pessoas comprometidas, que 
estão trabalhando em prol de uma cidade 
mais humana e justa para todas as crianças e 
adolescentes na cidade.

Proteger a infância e a adolescência é um 
desafio de toda a sociedade e esperamos 
que o Sinais Vitais seja um primeiro passo 
para avançarmos nessa direção, orientando a 
formulação de políticas públicas, a destinação 
de recursos públicos e privados nas áreas 
identificadas como prioritárias e a participação 
comunitária.

É preciso comprometimento, vontade política 
e esforços do setor público, privado e da 
sociedade civil para transformar a realidade de 
Florianópolis, uma cidade que cresce com um 
alto nível de qualidade de vida, porém de forma 
desigual. Não podemos aceitar que na mesma 
capital com um alto Índice de Desenvolvimento 
Humano, uma em cada sete crianças e 
adolescentes vivam vulneráveis à pobreza.  As 
nossas iniquidades sociais impedem que todas 
as crianças e adolescentes tenham a mesma 
oportunidade de crescer de forma segura e 
feliz.

FOTO BETINA HUM
ERES, DIÁRIO CATARINENSE

Entre em contato:

icomfloripa@icomfloripa.org.br  

www.icomfloripa.org.br

Como avancamos?
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Veja como usar esse  
conhecimento para transformar:

 Busque o ICOM como fonte de conhecimento
sobre a comunidade local;

 Conheça a fundo o papel das Organizações
da Sociedade Civil no Sistema de Garantia
de Direitos da Criança e do Adolescente.
Envolva-se atuando como voluntário e
doando para que elas possam beneficiar
ainda mais crianças e adolescentes. Acesse
o Portal Transparência para conhecer o
trabalho de OSCs que atuam nesta área: 
www.portaltransparencia.org.br;

 Proponha soluções de melhoria na sua
comunidade e denuncie violações de
direitos;

 Conheça os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) propostos pela
Organização das Nações Unidas (ONU) e
busque apoiar instituições que trabalhem
para atingir esses objetivos;

 Se você é uma organização da sociedade
civil, grupo, movimento ou empreendedor
social, conte com o ICOM para impulsionar a
sua causa social em Florianópolis;

 Se você é um gestor público trabalhando em
prol de políticas que visem a garantia dos
direitos de crianças e adolescentes, utilize
esse relatório para orientar a sua decisão,
e conte com as organizações da sociedade
civil e com a rede de garantia de direitos
das crianças e adolescentes na construção
de uma nova realidade;

 Se você é uma empresa ou investidor social
preocupado com a situação de crianças e
adolescentes em Florianópolis, utilize os
resultados do Sinais Vitais como fonte de
informação para apoiar projetos sociais,
e realizar parcerias com organizações da
sociedade civil. Envolva-se e atue para
melhorar os desafios prioritários levantados.
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