
Brasil ratificou (se comprometeram a
seguir) a Convenção dos Direitos da 

Criança da ONU. Isso significa que Brasil 
é obrigado a levar em consideração os 
direitos das crianças e escutar o que as 
crianças têm a dizer. É esta a situação em 
Brasil? Você e as demais crianças de Brasil 
são quem podem responder.  

59 milhões de crianças 

200 milhões de pessoas vivem no Brasil. 
Quase 59 milhões são crianças e mais de 
14,6 milhões têm menos de cinco anos.     

Nome e nacionalidade 

Ao nascer, você tem o direito de receber 
um nome e de ser registrado como cidadão 
do seu país natal. 3 milhões de crianças 
nascem todos os anos no Brasil. 01 para 
cada 10 crianças nunca é registrada. Isso 
significa, que não há nenhum documento 
que prove sua existência!  

Sobrevivência e 
desenvolvimento

Você tem o direito à vida. Cerca de 1 para 
cada 71 crianças no Brasil (41.000 todos 
os anos) morre antes dos cinco anos, 
geralmente por razões que poderiam 
ser evitadas. O número de crianças que 
morrem tem diminuído, mas permanece 

alto.  

Saúde 

Você tem direito à alimentação, água 
potável e atendimento médico. Você tem 
direito à privacidade, quando consulta um 
adulto sobre algum problema de saúde. 98 
entre cada 100 crianças no Brasil usam 
água de fontes impróprias para consumo. 
08 para cada 10 crianças têm acesso a 
condições adequadas de saneamento 
básico. 

Casa, roupa, comida e 
segurança 

Você tem direito à moradia, alimentação, 
roupas, educação, atendimento médico 
e segurança. Cerca de 1 para cada 20 
crianças no Brasil vive em situação de 
extrema pobreza, com menos de 1,25 US 
dólar (R$ 4,7)  por dia para viver.

educação

Você tem o direito de freqüentar a escola. 
O ensino básico deve ser gratuito para 
todos. 95 para cada 100 crianças no Brasil 
vão à escola. Porém, muitas abandonam a 
escola muito cedo.

Proteção contra a violência

Você tem direito à proteção contra todas as 
formas de violência, incluindo negligência, 
maus-tratos e abusos. Somente 58 países 
no mundo proibiram todas as formas de 
punição corporal para crianças. Alguns 
ainda permitem castigos físicos na escola. 
Em 2014 o Brasil se tornou um dos países 
que proibiram todas as formas de punição 
corporal!

Trabalho infantil nocivo

Você tem direito de receber proteção 
contra a exploração econômica e contra o 
trabalho prejudicial à sua saúde e/ou que 
o impeça de freqüentar a escola. Qualquer
tipo de trabalho é proibido para crianças
menores de 12 anos. Algumas crianças
são forçadas às piores formas de trabalho
infantil, como sendo escravos por dívida,
crianças-soldado ou usadas na exploração
do comércio sexual infantil. 2,7 milhão
de crianças (cerca 01 em cada 10 crianças
com idades entre 5 e 14 anos) no Brasil
têm que trabalhar.

SUA VOZ DEVE SER OUVIDA! 

Você tem o direito de dizer o que pensa 
sobre qualquer questão que influencie 
a sua vida. Os adultos devem ouvir as 
opiniões das crianças antes de tomar 
decisões e sempre considerar o que é 
melhor para a criança!

Como estão as crianças do brasil?
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