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“Se os valores contiverem a igualdade social entre homens e mulheres, 

entre brancos e negros e o respeito pelo ser humano de qualquer idade, a 

balança nas relações sociais tenderá a pesar mais do lado do afeto que do poder. 

Nesse novo contexto, talvez os adultos não tenham necessidade de destruir seu 

próprio produto. E o abutre dará lugar ao ser humano” 

 

(SAFFIOTI, 2007) 
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RESUMO 
 
Compreendendo a violência contra crianças e adolescentes como uma discussão 
complexa e um fenômeno que contém fortes aspectos históricos, culturais, 
econômicos e sociais, podemos perceber suas principais características, tais como: 
a expressão das relações sociais e interpessoais, a dominação de um ser pelo outro 
e a coisificação da vítima. Traçamos como objetivo geral mapear a violência contra 
crianças e adolescentes denunciada no município de Mossoró-RN, com base nos 
documentos da Vara da Infância e da Juventude de Mossoró-RN no período de 
2013 a junho de 2015. E como objetivos específicos: identificar os principais tipos 
e formas de violência contra crianças e adolescentes no município de Mossoró-RN; 
constatar os bairros com maior incidência de denúncias no município; averiguar as 
principais vítimas de violência contra crianças e adolescentes no município de 
Mossoró-RN; verificar os principais agressores da violência contra crianças e 
adolescentes no município de Mossoró-RN, a partir dos encaminhamentos 
oriundos da Vara da Infância e da Juventude. Para concretizarmos tais objetivos, 
foi realizado um estudo de natureza quanti-qualitativa, levando em consideração a 
complementariedade do quantitativo com o qualitativo, uma vez que os processos 
referentes à violência contra crianças e adolescentes na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró foram quantificados e posteriormente analisados, de forma 
a considerar os discursos presentes nas notificações da Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró, unindo dados da Graduação e do Mestrado. Bem como, 
uma pesquisa bibliográfica para auxiliar no exercício reflexivo e crítico a respeito da 
temática. A categoria violência foi discutida por meio de autores como: Foucault 
(1979), Michaud (1989) e Chauí (1999; 2006). A categoria criança e adolescente, 
por sua vez, foi embasada em: De Mause (1975), Ariès (1978), Guerra (2001), 
Faleiros (2004; 2008), Amin (2010), dentre outros. E a categoria violência contra 
crianças e adolescentes em: Guerra (2001), Minayo (1994), Faleiros (2008), Saffioti 
(1979; 2007), Azevedo e Guerra (2007), dentre outros. E uma pesquisa 
documental, na qual coletamos 61 processos em trâmite, no lapso temporal de 
2013 a junho de 2015 e 63 processos de 2010 a 2013. Com acesso direto e com o 
auxílio do Sistema de Justiça para localizá-los. Dentre os resultados detectados na 
pesquisa, levando em consideração ambos os períodos estudados, inferimos que 
os bairros Barrocas, Dom Jaime Câmara, Aeroporto e Abolições precisam um 
pouco mais de atenção do Poder Público em relação aos demais no quesito 
políticas públicas para crianças adolescentes, especialmente o bairro Dom Jaime 
Câmara, que possuía 6,3% de denúncias em 2013 e passou a representar 10,6%, 
totalizando um acréscimo de 4,3%. Bem como, obteve destaque o percentual de 
53% das vítimas serem do sexo masculino, a principal faixa etária está entre 0 e 4 
anos, alcançando um índice geral de 29,4%, com 25 casos, sendo este o maior 
percentual de vítimas e dentre os agressores, os detentores dos maiores índices 
são: o Poder Público (37,6%), a mãe (28,6%) e o pai (19,5%), sendo que a mãe é 
a que mais comete negligência com 36% dos casos. Portanto, pudemos verificar, 
por meio da pesquisa quanti-qualitativa e das reflexões a partir das contribuições 
dos autores, a relevância de estudar a temática crianças e adolescentes vítimas de 
violência, não só para ser mais um debate no interior da academia, mas como forma 
de conhecer melhor essa realidade e poder intervir em seu combate. 
PALAVRAS-CHAVE: Crianças. Adolescentes. Violência contra crianças e 
adolescentes. 



 
 

  

 
 

ABSTRACT 
 
Understanding violence against children and adolescents as a complex discussion 
and a phenomenon that has strong historical, cultural, economic and social aspects, 
we can see its main features, such as the expression of social and interpersonal 
relationships, the domination of one being by another and the objectification of the 
victim. We set the general objective to map violence against children reported in the 
municipality of Mossoró-RN, based on documents of the Childhood and Youth of 
Mossoro-RN from 2013 to June 2015. And the following objectives: identify main 
types and forms of violence against children and adolescents in the city of Mossoro-
RN; find the neighborhoods with the highest incidence of complaints in the 
municipality; ascertain the main victims of violence against children and adolescents 
in the city of Mossoro-RN; check the main perpetrators of violence against children 
and adolescents in the municipality of Mossoró-RN, from referrals coming from the 
Childhood and Youth. To concretize these goals, we conducted a study of nature 
quantitative and qualitative, taking into consideration the complementarity of 
quantitative with the qualitative, since the proceedings related to violence against 
children and adolescents in the Childhood and Mossoro Youth were quantified and 
subsequently analyzed in order to consider the discourses present in the 
notifications of the Childhood and Youth of Mossoro, combining data from 
undergraduate and Master. As well as a literature search to assist in reflective and 
critical exercise about the theme. The violence category was discussed by the 
authors as Foucault (1979), Michaud (1989) and Chau (1999; 2006). The child and 
adolescent category, in turn, was based on: De Mause (1975), Aries (1978), War 
(2001), Faleiros (2004; 2008), Amin (2010), among others. And the category 
violence against children and adolescents: War (2001), Minayo (1994), Faleiros 
(2008), Saffioti (1979; 2007), Azevedo and War (2007), among others. And a 
documentary research, which collected 61 cases pending in the time span from 
2013 to June 2015 and 63 2010 processes to 2013. With direct access and with the 
help of the Justice System to locate them. Among the results detected in the 
research, taking into account both periods studied, we infer that the Barrocas 
neighborhoods, Dom Jaime Câmara, Airport and Abolition need a little more 
attention from the Government in relation to others in public policy Question for 
teenage children, especially Dom Jaime Câmara neighborhood, who owned 6.3% 
of complaints in 2013 and now represents 10.6%, amounting to an increase of 4.3%. 
As well as highlight obtained the percentage of 53% of the victims are male, the 
main age group is between 0 and 4 years, reaching an overall rate of 29.4%, with 
25 cases, which is the highest percentage of victims and among the aggressors, 
holders of the highest rates are: the Government (37.6%), the mother (28.6%) and 
father (19.5%), and the mother is the one that commits neglect 36% of cases. 
Therefore, we could verify, through quantitative and qualitative research and 
reflections from the contributions of the authors, the relevance of studying the 
subject child victims of violence, not only to be a debate inside the gym, but as a 
way to better understand this reality and to intervene in their fight.  
KEY WORDS: Children. Adolescents. Violence against children and adolescents. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho de caráter dissertativo podemos compreender a violência 

contra crianças e adolescentes como um fenômeno que contém fortes aspectos 

históricos, culturais, econômicos e sociais. E a partir disso perceber suas principais 

características, tais como: a expressão das relações sociais e interpessoais, a 

dominação de um ser pelo outro e a coisificação da vítima, de modo a apreender 

que a violência causa danos capazes de transgredir os direitos fundamentais de 

diversos sujeitos, dentre eles crianças e adolescentes (FALEIROS, 2008). 

A violência contra crianças e adolescentes em sua generalidade, por ser uma 

discussão complexa, foi capaz de causar interesse e curiosidade individuais, que 

foram crescendo à medida que surgiam as possibilidades de aprofundar meus 

conhecimentos nesta seara, participando do Núcleo de Estudos e Ações Integradas 

na Área da Criança e do Adolescente (NECRIA), posteriormente, do Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-SAÚDE), além do estágio obrigatório 

supervisionado de 2012 a 2013 na Vara da Infância e da Juventude, onde houve o 

contato direto com usuários e situações que me chamaram a atenção para a 

violência, bem como com os processos, especialmente os que tratavam sobre 

pedidos de providências, justamente os casos relacionados à violência contra 

crianças e adolescentes, aumentando então a curiosidade de entender um pouco 

mais dessa realidade, culminando na monografia de graduação.  

Tal estudo contribuirá na ampliação do debate acerca do assunto, tanto no 

âmbito acadêmico quanto na sociedade em geral, além de fornecer subsídios, por 

meio dos resultados desta pesquisa, para o debate sobre a violência contra 

crianças e adolescentes no município de Mossoró, incentivando a realização de 

outras pesquisas que venham a dar continuidade ao estudo em questão. 

Concomitantemente, tal pesquisa cooperou na identificação de quais bairros 

têm os maiores índices de violência, bem como para uma intervenção mais 

fundamentada por parte dos profissionais das mais diversas áreas, que trabalhem 

de maneira direita ou indireta com crianças e adolescentes vítimas de violência, 

mantendo esses profissionais atualizados e informados sobre a realidade.   

Traçamos como objetivo geral mapear a violência contra crianças e 

adolescentes denunciada no município de Mossoró-RN, com base nos documentos 
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da Vara da Infância e da Juventude de Mossoró-RN no período de 2013 a junho de 

2015. E como objetivos específicos: identificar os principais tipos e formas de 

violência contra crianças e adolescentes no município de Mossoró-RN; constatar 

os bairros com maior incidência de denúncias no município; averiguar as principais 

vítimas de violência contra crianças e adolescentes no município de Mossoró-RN; 

verificar os principais agressores da violência contra crianças e adolescentes no 

município de Mossoró-RN, a partir dos encaminhamentos oriundos da Vara da 

Infância e da Juventude.   

Na pretensão de trabalhar a violência contra crianças e adolescentes em 

Mossoró-RN surge a pergunta-problema: Qual a incidência da denúncia, tipos e 

formas de agressões e principais bairros em que ocorrem a violência contra 

crianças e adolescentes no município de Mossoró-RN, a partir dos processos da 

Vara da Infância e da Juventude? 

Vale lembrar que esse estudo é não somente uma continuidade, mas 

também uma ampliação e aprofundamento da pesquisa de monografia intitulada: 

Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência: um olhar sobre os processos da 

Vara da Infância e da Juventude de Mossoró-RN.  

Dessa forma, a pesquisa em foco colaborou para a devida identificação de 

quais violências estão acometendo crianças e adolescentes no município, 

possibilitando a denúncia tanto profissional quanto comunitária, que compreenderá 

as principais formas de violência contra  esses sujeitos, tais como: física, sexual, 

psicológica e negligência, disseminadas tanto na forma intrafamiliar quanto 

extrafamiliar, enfim, contribuirá no reconhecimento das crianças e adolescentes 

como “sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento” (BRASIL, 

1990) e que precisam ter seus direitos respeitados para serem considerados 

verdadeiros sujeitos de sua própria história.      

Para tanto, foi realizado um estudo de natureza quanti-qualitativa, levando 

em consideração a complementariedade do quantitativo com o qualitativo, uma vez 

que os processos referentes à violência contra crianças e adolescentes na Vara da 

Infância e da Juventude de Mossoró foram quantificados e posteriormente 

analisados, de forma a considerar os discursos presentes nas notificações. 

Portanto, “ambas as abordagens são necessárias, porém, em muitas 
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circunstâncias, insuficientes para abarcar toda a realidade observada” (MINAYO; 

SANCHES, 1993, p. 240).1 

Também, foi feita uma pesquisa bibliográfica para auxiliar no exercício 

reflexivo e crítico a respeito da temática. A categoria violência foi discutida por meio 

de autores como: Foucault (1979), Michaud (1989) e Chauí (1999; 2006). 

A categoria criança e adolescente, por sua vez, está embasada em: De 

Mause (1975), Ariès (1978), Guerra (2001), Faleiros (2004; 2008), Amin (2010), 

dentre outros. E a categoria violência contra crianças e adolescentes em: Guerra 

(2001), Minayo (1994), Faleiros (2008), Saffioti (1979; 2007), Azevedo e Guerra 

(2007), dentre outros. 

Em seguida, realizamos uma pesquisa documental, na qual coletamos 61 

processos em trâmite, no lapso temporal de 2013 a junho de 2015. Com acesso 

direto e com o auxílio do Sistema de Justiça para localizá-los, tivemos contato com 

os mais diversos casos de violência contra crianças e adolescentes denunciados 

na Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Mossoró ou que chegaram até 

a instituição após passar por outras que compõem a rede de atendimento à criança 

e ao adolescente.  

Os dados obtidos na pesquisa serão analisados, refletindo-os de forma 

crítica, à luz das teorias estudadas, a partir da visão da totalidade, buscando ir além 

do aparente, tendo em vista que muitas vezes a realidade nos é imposta de 

determinada forma que nos impossibilita enxergar criticamente as situações 

cotidianas. 

Salientamos que os nomes a serem utilizados para os sujeitos constantes 

nos trechos dos processos são fictícios, com o intuito de resguardar suas 

identidades. Bem como, destacamos que os processos serão classificados 

segundo o documento correspondente a ele, e na maioria deles utilizamos o 

Requerimento Ministerial, por se tratarem de documentos iniciais e especialmente 

porque trazem a síntese das principais informações dos processos. 

Destarte, esta dissertação está dividida nos seguintes capítulos: o primeiro 

é esta Introdução, na qual apresentamos uma visão geral da pesquisa, dando 

                                                           
1 As informações relacionadas à metodologia serão melhor trabalhadas no próximo capítulo deste 
trabalho, tais como: sobre quais discursos estamos falando, se existem discursos nos processos, 
como o qualitativo e o quantitativo serão trabalhados, como os próprios processos serão 
trabalhados. Enfim, nele serão trazidos mais dados da pesquisa de campo. 
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ênfase ao problema proposto e aos objetivos pretendidos. Abordamos também a 

metodologia utilizada, as categorias trabalhadas, a motivação e a breve 

apresentação dos demais itens do trabalho. 

No segundo capítulo, intitulado: A violência em seus aspectos históricos e 

conceituais, buscaremos trabalhar os elementos/conceitos necessários à 

compreensão do fenômeno violência contra crianças e adolescentes, tais como 

violência, poder e negação de direitos fundamentais e humanos das vítimas. Bem 

como, trazermos as informações metodológicas fundamentais para o leitor situar-

se na metodologia de maneira mais aprofundada. 

Tal capítulo se subdivide em: 2.1 A violência contra crianças e adolescentes 

na história do Brasil e do mundo, em que abordaremos conceitos indispensáveis 

na discussão da violência de modo geral, como a efetivação do poder do adulto 

agressor sob esses sujeitos e a negação dos direitos humanos deste segmento. E 

no subitem: 2.2 A violência contra criança e adolescentes em seus aspectos 

conceituais, no qual abordamos os conceitos teóricos indispensáveis na discussão 

da violência contra crianças e adolescentes, como o poder e a negação dos direitos 

fundamentais desses sujeitos. 

Já no terceiro capítulo, cujo título é: Mapeando a violência contra crianças e 

adolescentes no município de Mossoró-RN, serão realizadas as análises dos dados 

quantitativos, nos levando a identificar a incidência da violência contra crianças e 

adolescentes no município de Mossoró-RN.  

Este capítulo subdivide-se em: 3.1 Conhecendo o lócus da pesquisa: 

Mossoró-RN, no qual o município será apresentado como lócus da pesquisa, por 

isso, buscaremos trazer elementos para que o leitor conheça melhor o local, tais 

como: histórico, população, área geográfica, economia, dentre outros. 

Em seguida, constituirão este capítulo ainda: 3.2 Construindo o mapa da 

violência contra crianças e adolescentes em Mossoró-RN: dados da Vara da 

Infância e da Juventude. Nele, apresentaremos os principais bairros de ocorrência 

da violência contra crianças e adolescentes em Mossoró-RN; os principais tipos e 

formas da violência contra crianças e adolescentes em Mossoró-RN, no qual 

discutiremos os principais tipos e formas de expressão da violência contra crianças 

e adolescentes, tanto em nível das macro como das micro relações sociais. 
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Bem como, apresentaremos as principais vítimas da violência contra 

crianças e adolescentes em Mossoró-RN e os principais agressores da violência 

contra crianças e adolescentes em Mossoró-RN, nos quais serão apresentados os 

dados quantitativos e qualitativos da violência contra crianças e adolescentes em 

Mossoró-RN, buscando apresentá-los à luz de autores e análises específicas dos 

casos. 

E no item conclusivo serão apresentadas as inferências realizadas a partir 

dos dados obtidos e das análises, observando se os objetivos propostos foram 

atingidos e se as hipóteses foram ou não confirmadas, além das novas perspectivas 

que este trabalho possibilitará. 
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2 A VIOLÊNCIA EM SEUS ASPECTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS 

 

Antes de iniciarmos a discussão histórica e teórica acerca da violência, 

apresentaremos os elementos metodológicos da pesquisa, de forma a informar ao 

leitor quais caminhos foram tomados até para chegarmos até aqui.  

Nesse prisma, é salutar destacar que daremos continuidade ao estudo de 

natureza quanti-qualitativa já inicializado na graduação, levando em consideração 

a complementariedade do quantitativo com o qualitativo, uma vez que os processos 

referentes à violência contra crianças e adolescentes na Vara da Infância e da 

Juventude de Mossoró-RN foram quantificados e posteriormente analisados de 

forma subjetiva.  

Inicialmente, tratamos da categoria violência, que foi discutida por meio de 

autores como: Foucault (1979) e Chauí (1999). A categoria criança e adolescente, 

por sua vez, foi embasada em Ariès (1978), Faleiros (2004), Guerra (2001), 

Azevedo e Guerra (2007), dentre outros.  

Desse modo, ao tratarmos a categoria violência, a colocamos como uma 

negação dos direitos historicamente garantidos às crianças e adolescentes (AMIN, 

2010), bem como a refletiremos enquanto mecanismo de poder exercido sobre as 

vítimas de forma hierárquica e desigual, mesmo que hajam mecanismos de 

contrapoder (FOUCAULT, 1979).  

E trabalhamos a categoria crianças e adolescentes enquanto segmento de 

sujeitos de direitos (AMIN, 2010). Ainda nessa categoria, discutimos a violência 

contra crianças e adolescentes histórica (DEL PRIORI, 1996; ARIÈS,1978; 

FALEIROS, 2004, dentre outros) e teoricamente, reconhecendo que ela pode se dá 

tanto nas relações macro como microestruturais; em especial seus principais tipos, 

tais como: estrutural, institucional, doméstica, intrafamiliar, por suas principais 

formas: física, sexual, psicológica e negligência (MINAYO, 1994; SAFFIOTI, 1979, 

2007; GUERRA, 2001; FALEIROS, 2008; AZEVEDO, GUERRA, 2007, dentre 

outros), apresentados juntamente com as análises do capítulo seguinte.  

Em seguida, realizamos uma pesquisa documental, observando que tal 

investigação foi fundamental para expressar as relevâncias e dificuldades desta, 

tendo em vista que: 
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A riqueza de informações que deles [os documentos] podemos extrair e 
resgatar justifica o seu uso em várias áreas das Ciências Humanas e 
Sociais porque possibilita ampliar o entendimento de objetos cuja 
compreensão necessita de contextualização histórica e sociocultural (SA-
SILVA, 2009, p. 02. Grifo nosso). 

 

Com isso, vemos que na pesquisa com documentos há grande possibilidade 

de ampliar os conhecimentos. No caso específico desta pesquisa, coletamos dados 

dos processos em tramitação2, referentes à violência contra crianças e 

adolescentes, na Vara da Infância e da Juventude de Mossoró-RN de 2013 a junho 

de 2015, tendo em vista que a partir de 2010 já temos os dados, colhidos na 

pesquisa da graduação.     

Assim, trabalhamos com dados desde 2010, mas a atual pesquisa dará 

continuidade até junho de 2015. Tal lapso temporal foi escolhido porque durante 

esse período a cidade cresceu bastante em nível populacional, pois segundo dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010 havia 259.815 

habitantes, em 2013, passou para 280.314, e em 2015 no site do instituto3 há a 

estimativa de 288.162 habitantes. Esse rápido crescimento, por sua vez, muito 

provavelmente possibilitou o aumento da violência contra diversos segmentos, 

dentre eles, o de crianças e adolescentes, sendo necessário investigar como está 

atualmente a incidência dessa violência no município para que possamos combatê-

la de forma mais eficaz.  

Posteriormente, foi construído um roteiro que permitirá trabalhar os dados 

contidos nos documentos, com perguntas quantificáveis, tais como: sexo, idade, 

classe social, se estuda, ou é escolarizado, renda, profissão, bairro em que reside, 

ou residia no período da violência; tipos de violência, dentre outros dados que 

possam auxiliar tanto no perfil da vítima, como do agressor; além dos relatos das 

vítimas, dados qualitativos, presentes em alguns processos.  

Para resguardar a identidade das crianças e adolescentes vítimas de 

violência, escolhemos os nomes de pedras preciosas para representar os nomes 

                                                           
2 Não foi possível trabalhar com os processos arquivados, pois encontravam-se em outro local ao 

qual não tínhamos acesso, além de não estarem organizados, a fim de encontrá-los mais facilmente. 
Então, tornou-se inviável trabalhá-los, o que nos levou a ter acesso apenas aos processos em 
trâmite, ou seja, em andamento.  

 
3 Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=240800. Acesso em: 28 
de ago. de 2013. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=240800
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fictícios desses sujeitos presentes nos processos, por motivo de resguardar suas 

verdadeiras identidades e compreendendo que são realmente as nossas pedras 

preciosas, tanto porque essas pedras se caracterizam por cores e brilhos próprios, 

como porque são valiosas, justamente por suas características peculiares, assim 

como esse segmento, enquanto sujeitos de direitos que precisam de nosso zelo e 

atenção por estarem em condição peculiar de desenvolvimento. Ametrino, por 

exemplo, é uma variedade de quartzo que consiste na fusão única da ametista com 

o citrino. É uma pedra bicolor lindíssima que apresenta a mistura de cores amarela 

com violeta.4 E para os agressores foram dados nomes fictícios normais, também 

com o intuito de resguardarmos suas identidades. 

Os dados obtidos na pesquisa serão analisados partindo-se da visão da 

totalidade, buscando-se ir além do aparente, tendo-se em vista que muitas vezes a 

realidade nos é imposta de determinada forma que nos impossibilita enxergar 

criticamente as situações cotidianas.  

Por se tratar de uma pesquisa quanti-qualitativa, a análise dos dados 

assumirão os seguintes passos: estabelecimento de categorias, pois os processos 

precisam ser agrupados em categorias, neste caso, serão os que se referem à 

violência contra crianças e adolescentes, como os pedidos de providência e os 

processos administrativos; em seguida, haverá a codificação e tabulação desses 

dados; e, finalmente, faremos a análise dos dados, refletindo-os de forma crítica, à 

luz das teorias estudadas, possibilitando responder qual a incidência da violência 

contra crianças e adolescentes em Mossoró-RN e assim, conseguirmos mapear tal 

violência nesse município. 

 COLOCAR TEXTO DO GRÁFICO  

 

2.1 A violência contra crianças e adolescentes na história do Brasil e do 

mundo 

 

                                                           
4 A lista dos nomes masculinos e femininos estão disponíveis em: 
http://oblogdosnomes.blogspot.com.br/2016/01/nomes-masculinos-de-pedras-preciosas.html./ 
http://oblogdosnomes.blogspot.com.br/2016/02/nomes-femininos-de-pedras-preciosas.html. Acesso em: 
03 de abr. de 2016. 
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Podemos considerar a violência contra crianças e adolescentes como um 

fenômeno com fortes traços históricos, sociais e culturais; capaz de se multifacetar 

ao manifestar-se no cotidiano de diversas crianças e adolescentes, seja em suas 

principais formas: estrutural, social, institucional, intrafamiliar e/ou doméstica; e 

seus principais tipos: física, sexual, psicológica e/ou negligência5, geralmente 

ligadas à violência intrafamiliar. Essas manifestações da violência envolvem 

relações desiguais de poder, a objetalização da vítima e violam os direitos humanos 

historicamente conquistados em favor das crianças e adolescentes.    

Ao mencionarmos seus traços históricos, podemos recordar a obra 

atemporal de Ariès (1978), História Social da Criança e da Família, um dos estudos 

mais profundos acerca de como a infância foi representada historicamente no 

mundo. Ele aborda “momentos da história nos quais é possível visualizar que as 

crianças viviam felizes misturadas aos adultos, até ser descoberto o conceito de 

infância” (OLIVEIRA, 2014, p. 21).  

O termo “descoberta da infância” tornou-se a marca de seu estudo, pois para 

Ariès (1978), por muito tempo a infância passou desapercebida para a sociedade 

e só depois o sentimento da infância foi aflorado. A ideia do sentimento da infância 

de Ariès está vinculada a sua percepção de que até o século XVIII a infância se 

misturava com os adultos, mas não significa que necessariamente não houvesse 

um sentimento voltado à infância, o amor às crianças poderia e deveria existir, mas 

não existia a ideia de uma fase diferenciada dos adultos. 

A infância, como uma fase autônoma em relação à idade adulta, somente 

começou a existir após séculos (ARIÈS, 1978), uma vez que para o autor “A 

descoberta da infância começou sem dúvida no século XIII, e sua evolução pode 

ser acompanhada na história da arte e na iconografia dos séculos XV e XVI” (p.28). 

Portanto, foram séculos e séculos para que a sociedade começasse a reconhecer 

a fase da infância e amadurecer essa descoberta.  

Segundo Ariès (1978), o século XIII foi significativo porque, pelas suas 

observações, foi somente a partir dele que os pintores começaram a representar 

as crianças como elas realmente são fisicamente, ao invés de pintarem adultos em 

                                                           
5 Esses são os principais tipos e formas de violência a partir de autores como: Minayo (1994); Guerra 
(2001); (Azevedo; Guerra, 2007) e Faleiros (2008). Tais tipos e formas da violência contra crianças 
e adolescentes serão explanados no próximo capítulo. 
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miniatura, o que faziam até então. Mas isso não foi suficiente para descobrir a 

infância, “os sinais de seu desenvolvimento tornaram-se particularmente 

numerosos e significativos a partir do fim do século XVI e durante o século XVII” 

(ARIÈS, 1978, p. 28). Quando há uma separação, ainda que de forma lenta e 

gradual, entre a infância e a vida adulta, pois a educação desse segmento deixou 

de ser regulada na “convivência da criança ou do jovem com os adultos e foi 

substituída pela escola” (ARIÈS, 1978, p. 03). 

Ao analisarmos a percepção do autor Ariès (1978) com o psicohistoriador De 

Mause (1975), temos que para aquele as crianças eram mais felizes quando 

conviviam diretamente com os adultos, enquanto para este, quanto mais voltarmos 

no tempo, o tratamento para com as crianças e adolescentes era pior. Vejamos: 

 

A história da infância é um pesadelo do qual recentemente começamos a 
despertar. Quanto mais atrás regressamos na História mais reduzido o 
nível de cuidados com as crianças, maior a probabilidade de que 
houvessem sido assassinadas, aterrorizadas e abusadas sexualmente 
(DE MAUSE apud FALEIROS, 2008, p.16). 

 

Podemos perceber que a tese defendida por De Mause (1958) é diferente à 

de Ariès (1978), pois para De Mause (1958), “[...] os descuidos, maus tratos e 

abandonos cometidos contra infantes foram diminuindo suavemente na história da 

humanidade” (OLIVEIRA, 2014, p. 21).  Mas o estudo de Ariès (1978) não foi 

diretamente voltado para a violência que as crianças e adolescentes sofriam. Ele 

queria saber como elas eram representadas e o que isso poderia significar em suas 

vidas, 

 

[...] muitas vezes tinham nas crianças suas protagonistas principais ou 
secundárias. Isso nos sugere duas idéias: primeiro, a de que na vida 
quotidiana as crianças estavam misturadas com os adultos, e toda reunião 
para o trabalho, o passeio ou o jogo reunia crianças e adultos; segundo, a 
idéia de que os pintores gostavam especialmente de representar a criança 
por sua graça ou por seu pitoresco (o gosto do pitoresco anedótico 
desenvolveu-se nos séculos XV e XVI e coincidiu com o sentimento da 
infância "engraçadinha"), e se compraziam em sublinhar a presença da 
criança dentro do grupo ou da multidão. Dessas duas idéias, uma nos 
parece arcaica: temos hoje, assim como no fim do século XIX, uma 
tendência a separar o mundo das crianças do mundo dos adultos. A outra 
idéia, ao contrário, anuncia o sentimento moderno da infância (ARIÈS, 
1978, p. 43). 
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Notamos que, apesar de não ter estudado a violência em si, Ariès (1978) 

conseguiu perceber diversos aspectos capazes de levar à reflexão de como eram 

tratadas as crianças a partir de representações dos pintores e, por sua vez, seu 

estudo nos permite perceber se passavam por situações de violência ou não. 

Isso nos leva a pensar que existiram e existem diversas representações da 

infância, e mesmo da violência a que foram e são submetidas. Por isso, não 

podemos deixar de refletir que a violência é histórica, portanto, o que 

compreendemos como violência contra crianças e adolescentes hoje, poderia não 

o ser em sua época. 

Enquanto isso, a autora Badinter (1985), em sua obra Um amor conquistado: 

O mito do amor materno, concorda e complementa Ariès (1978), afirmando: 

“Philippe Ariès mostrou que foi necessária uma longa evolução para que o 

sentimento da infância realmente se arraigasse nas mentalidades” (BADINTER, 

1985, p. 53), uma vez que somente no século XVII, os adultos passam a dar um 

pouco de atenção a infância, pois “Precisamos considerar que à época a 

mortalidade infantil era muito alta e a taxa de nascimentos também. Não havia 

controle de natalidade, o que levava as mulheres a terem muitos filhos ao longo de 

sua vida” (RUSSO, 2012, p. 65).  

Mas foi em 1760, com o primeiro reinado da criança, “que começa a ser 

ruidosamente celebrado nas classes ascendentes do século XVIII [a infância]” 

(BADINTER, 1985, p. 54), levando os pais, de modo especial as mães, a amarem 

seus filhos. 

Nesse ínterim, o ‘sentimento da infância’, que Ariès (1978) traz não está 

diretamente relacionado à afeição, emoção – também não quer dizer que não 

existiu emotivamente – mas chama a atenção para a percepção da criança na 

sociedade, ou seja, somente a partir de determinado século que o não-lugar, ou 

ainda, a não-percepção da criança na sociedade passa a ser vista como a 

valorização da infância6. Por outro lado, Badinter (1985) está falando de afeição, 

ou mesmo amor, a discussão dela se centra no amor materno, de modo especial, 

na ausência dele. 

                                                           
6 Notas de aula da disciplina Infância e Juventude, ministrada pela Prof.ª Dr.ª Gláucia Russo no 
Mestrado Serviço Social e Direitos Sociais, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN), em 23 de abril de 2015.    
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Enquanto isso, no contexto brasileiro de violações contra crianças e 

adolescentes o autor que nos serve de suporte é Faleiros (2004), em sua obra 

Infância e Adolescência: Trabalhar, Punir, Educar, Assistir, Proteger; pois o mesmo 

traz minuciosamente a realidade brasileira e como estavam sendo tratadas nossas 

crianças e adolescentes nos períodos históricos: Colônia/Império, República Velha, 

República Nova, Democratização, Ditadura e República Contemporânea.  

Assim, de 1500 a 1822, o Brasil passava pela transição de Colônia a Império, 

momento fortemente marcado pela dependência financeira e política da metrópole, 

Portugal. Por isso, “As leis e as ordens para as crianças vinham da metrópole e 

eram aplicadas através da burocracia, dos representantes da corte e da igreja 

católica” (FALEIROS, 2004, p. 02). 

Até mesmo as crianças e adolescentes que vinham nas embarcações com 

o objetivo de especializarem-se como marinheiros ou mesmo para povoar o Brasil 

sofreram violência. Segundo Ramos (1996), apesar do “descobrimento” do Brasil 

ser datado de 1500, só em 1530 começou a ser povoado, por meio das 

embarcações lusitanas, nas quais também estiveram presentes crianças e 

adolescentes. Dentre eles, vinham para o Brasil aprendizes de marinheiros, os 

grumetes, e nobres moços que iriam se aperfeiçoar na carreira das armas e boas 

maneiras, os pajens. 

Podemos notar relatos de violência contra crianças e adolescentes no Brasil 

desde o período colonial, quando Ramos (1996) traz que: “Crianças, mesmo 

acompanhadas dos pais, eram violadas por pedófilos e as órfãs tinham que ser 

guardadas e vigiadas cuidadosamente a fim de manterem-se virgens, pelo menos, 

até que chegassem a Colônia” (p. 19). 

Dessa forma, vê-se claramente o abuso sexual que se dava com esses 

meninos, mesmo que de maneira velada, especialmente os grumetes, pertencentes 

às classes menos abastadas, eram enviados por seus pais para conseguirem 

ascensão social. Mas, esses meninos, que deveriam voltar com perspectivas de 

serem marinheiros, muitas vezes sequer voltavam, devido aos naufrágios e, 

possivelmente, voltariam com as marcas físicas, psicológicas, e mesmo morais, 

que uma vítima de abuso sexual sofre. Por outro lado, os pajens também eram 

abusados sexualmente, em menos casos do que grumetes, por oficiais, em vez de 
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marujos; mas tinham melhores condições de alimentação e higiene comparados 

aos grumetes. 

Ramos (1996) faz um retrato das crianças da época que estavam presentes 

nas embarcações lusitanas, como, além dos já citados, as crianças judias, raptadas 

e arrancadas a força de seus pais para servirem nas embarcações; as órfãs do Rei, 

meninas brancas e pobres a partir de catorze anos de idade para “formarem 

famílias” com “homens de destaque” principalmente na Índia, mas que muitas vezes 

eram estupradas por grupos de marinheiros; enquanto as crianças pequenas 

estavam embarcadas como passageiros, acompanhadas por seus pais ou 

parentes. 

Após oito semanas nas embarcações, os jesuítas, padres e religiosos que 

formavam a Companhia de Jesus chegaram aqui em 29 de março de 1549 e a 

principal preocupação deles era converter a população existente, tendo como 

público-alvo as crianças. 

Pelos registros encontrados, os índios que aqui habitavam “não se utilizavam 

de castigos físicos para o disciplinamento dos filhos” (CHAVES apud GUERRA, 

2001, p. 76), o que não descarta a possibilidade de existir casos de violência. Mas 

com a chegada dos jesuítas da Companhia de Jesus, as práticas de castigos físicos 

e psicológicos foram visivelmente percebidas, com o objetivo de impor a religião 

católica sobre o politeísmo dos índios.    

Nesse sentido, a presença da Companhia trouxe aspectos positivos, mas 

também negativos na vida das crianças e jovens catequizados. Dentre os 

benefícios, podemos ver que “De fato, a Ordem dos Jesuítas pouco a pouco 

orientou seus esforços no sentido de se ocupar da formação, não só dos próprios 

membros, mas também da juventude” (CHAMBOULEYRON, 1996, p. 56). Isso faz-

nos pensar que esses foram os primeiros a enxergar a juventude no Brasil e não 

só mencioná-los como também escrever sobre os mesmos, pois inúmeros textos 

relatam os cuidados com a infância em si, as crianças, mas poucos autores citam 

a presença dos jovens nas épocas mais remotas. 

Por outro lado, a forma como os jesuítas impuseram sua religião e mesmo o 

ato de trazê-la para os índios e negros que aqui viviam não respeitou a cultura e 

crença que esses já tinham, como se eles não a tivessem, ou mesmo como se 

fossem desalmados por não serem católicos. 
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Chambouleyron (1996) chega a afirmar que “a infância estava sendo 

descoberta nesse momento no Velho Mundo, resultado das transformações nas 

relações entre indivíduo e grupo, o que ensejava o nascimento de novas formas de 

afetividade e a própria ‘descoberta da infância’” (CHAMBOULEYRON, 1996, p. 58).    

No entanto, cabe-nos refletir acerca de um questionamento: será que houve 

realmente uma “descoberta da infância” no período colonial? Será que a Igreja e o 

Estado em suas “intervenções” realmente conseguiram afirmar a infância brasileira 

de crianças e jovens pobres e indígenas? E será que ela (a infância) brasileira já 

não estava descoberta na cultura indígena, com práticas que não condiziam com a 

violência? 

Assim, é possível refletir que os acontecimentos desse momento histórico 

brasileiro, implicaram numa transformação radical dos jovens índios, pois eram 

considerados como “papel branco” no qual sua história precisava ser escrita ainda, 

porém escrita com preceitos agressivos e violentos, como “meter os moços no 

tronco quando fogem da escola” (CHAMBOULEYRON, 1996, p. 63). 

Após esse período, no Brasil entre 1530 e 1888, o povo viveu o tempo 

escravocrata, em que “A dinâmica da economia exportadora de madeira, ouro, 

açúcar e de produtos agrícolas passou a se fundamentar no modelo escravocrata, 

os escravos sendo um objeto econômico” (FALEIROS, 2004, p. 03). Segundo 

Guerra (2001), as crianças e adolescentes escravas sofriam principalmente 

castigos físicos, ameaças psicológicas, e violência sexual, como os estupros 

perpetrados por rapazes brancos e senhores de escravos. Faleiros (2004) afirma 

que as crianças escravas começavam cedo a trabalhar e serviam de brinquedo 

para os filhos dos senhores. Ele traz ainda que: 

 

As relações sexuais entre senhores e escravas ou índias eram uma prática 
comum, mas considerada imoral e ilegítima, donde decorria, também, 
grande número de filhos ilegítimos, contrariando a moral dominante do 
casamento. Os filhos nascidos fora do casamento, com raras exceções, 
eram fadados ao abandono. A pobreza também era causa de abandono. 
As crianças eram deixadas nas portas das casas e, muitas vezes, comidas 
por ratos e porcos (FALEIROS, 2004, p. 03. Grifo nosso).     

  

Diante dessa realidade, vemos que as crianças escravas ou filhos ilegítimos 

tinham poucas chances de sobrevivência. A mortalidade infantil das crianças 
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negras, muito provavelmente foi o fato que mais chocou os historiadores da época, 

inclusive Góes e Florentino (1996), trazem um dado alarmante: 80% das crianças 

negras morriam até os cinco anos, muito provavelmente pelos mesmos motivos 

citados por Faleiros (2004), muitas dessas crianças não conseguiram chegar a fase 

adulta, justamente por serem fadadas ao abandono, pela pobreza e por vezes, até 

por servirem de comidas para ratos e porcos. 

Isso nos remete a pensar as causas da morte desses infantes e das 

inúmeras expressões de violência que sofriam desde o seu nascimento e que não 

permitiam que sobrevivessem. Mostra, portanto, o não-espaço da criança negra e 

escrava, pois se uma criança branca ainda não era reconhecida em sua plenitude 

como criança, menos ainda uma criança negra e escrava.  

Ainda nesse período da história brasileira, foram criadas as Santas Casas 

de Misericórdia7, onde recebiam crianças órfãs, ou filhos ilegítimos. Estes locais 

foram criados para esconder as crianças libertas e ilegítimas, enquanto que as 

crianças escravas só vão para esses espaços porque passam a ser um fardo para 

os seus senhores por serem livres. Então, “Para atender a internação de crianças 

ilegítimas foi criada a Roda, um cilindro giratório na parede da Santa Casa que 

permitia que a criança fosse colocada de fora sem que fosse vista de dentro” 

(FALEIROS, 2004, p. 03. Grifos do autor).  

Assim, surge a Roda dos Expostos, uma criação europeia que se instalou na 

realidade brasileira desde 1976, quando foi criada a primeira Roda na Bahia, e a 

última só deixou de existir na década de 1950, em São Paulo. Mas o motivo de sua 

origem, diminuir a mortalidade de crianças órfãs e ilegítimas, não foi mantido, 

 

A mortalidade nas Casas de Misericórdia, segundo esse autor [Faleiros, 
2004] era maior do que aquela do período da escravidão, o que pode ter 
se dado, porque as crianças escravas eram objetos úteis para seus 
senhores, enquanto as “expostas”, como ficaram conhecidas as crianças 
deixadas nas Casas de Misericórdia, eram percebidas como indesejáveis, 
párias da sociedade (OLIVEIRA, 2014, p. 23. Grifo nosso). 

 

                                                           
7 Locais onde eram internadas as crianças ilegítimas, frutos dos relacionamentos não-legítimos na 
sociedade. Nela, havia uma roda, cilindro giratório feito na parede para que a criança fosse colocada 
de fora sem que fosse vista de dentro, e assim recolhida pela Instituição que criou um local 
denominado Casa de Expostos. 
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Com isso, vemos que no decorrer de mais de duzentos anos, o índice de 

mortalidade era assustador, cerca de 90% nas Casas de Misericórdia, devido à 

omissão, falta de condições dessas casas ou mesmo por desinteresse da Corte 

(FALEIROS, 2004). Mostrando-nos que uma minoria de crianças sobreviveu a 

condições tão sub-humanas, levando-nos a crer que essa intervenção estatal não 

surtiu efeito, especialmente porque essas crianças não eram interessantes para o 

Estado, tampouco para a sociedade. Até porque se o Estado as “matava”, a 

sociedade calava diante de tal matança e continuava simplesmente entregando-as 

nas mãos das Santas Casas, como algo absolutamente natural. 

No Brasil República8, delimitado de 1889 em diante, após a Independência 

do Brasil, foi marcante o poder das oligarquias rurais e “a formulação de políticas 

para a infância se inscreve como uma questão da ordem pública, associando-a, 

também, ao abandono e à pobreza” (FALEIROS, 2004, p. 03). 

Por esse motivo, em nome da ordem, as crianças que vagavam pelas ruas 

eram recolhidas em asilos. E ao aliar ordem e higiene9, médicos e higienistas 

reúnem-se para criar, em 1830, as primeiras salas de parto como uma das formas 

de diminuir a mortalidade infantil (FALEIROS, 2004). Isso porque inúmeras práticas, 

apesar de serem consideradas comuns para a população, pois faziam parte de sua 

cultura, não condiziam com o que a medicina considerava correto e higiênico. 

Del Priore (1996) situa as diferentes formas de tratar uma criança, ou melhor, 

de como a criança era tratada entre o período histórico que vai desde o Brasil 

Colônia ao Brasil Império; uma vez que nem sempre a forma como a infância e 

adolescência é tratada deve ser a legal e socialmente aceita, o que pode ser 

diretamente influenciado pelo tempo e o espaço e que, por sua vez, reflete na 

cultura em determinado período em um país ou região. 

                                                           
8 Parafraseando Nicola Matteucci (1998), no Dicionário de Política, o termo República em sua 
moderna tipologia das formas de Estado, se contrapõe à monarquia. Nesta, o chefe do Estado tem 
acesso ao supremo poder por direito hereditário; naquela, o chefe do Estado, que pode ser uma só 
pessoa ou um colégio de várias pessoas (Suíça), é eleito pelo povo, quer direta, quer indiretamente, 
seja por meio de assembleias primárias ou de assembleias representativas. 
 
9 Segundo Faleiros (2004), os higienistas eram, em geral, médicos preocupados com a sanidade 
pública e a “preservação da raça”, com o intuito de impedir a propagação de doenças transmissíveis 
e incentivar a luta contra os venenos sócias, conforme disposto no artigo 138, a Constituição 
brasileira de 1934. 

 



 
 
 

32 
 

  

 Para Del Priore (1996), a criança era tratada de uma forma culturalmente 

considerada correta, por isso, legitimada pela população da época. Nos séculos 

XVIII e XIX, 

 

Temas como a virtude das donzelas, os prejuízos das zombarias, a 
desobediência dos filhos, a fé na doutrina cristã e todo um leque de 
outros ensinamentos... eram visitados de forma a ficar gravados 
constituindo uma autêntica bula de moral e valores comuns (DEL 
PRIORE, 1996, p.100). 

  

Assim, a forma de tratar e, de certa forma, de perceber, a infância pode ser 

influenciada direta ou indiretamente por fatores históricos, sociais, econômicos e 

culturais de uma população. Portanto, algumas práticas consideradas saudáveis 

para a criança que antes se tinha, hoje possivelmente serão criticadas ou mesmo 

ignoradas, como passar manteiga no bebê no momento da sua higienização, um 

dos exemplos que Del Priore (1996) cita em sua obra. 

Por outro lado, além da higienização da saúde física dos bebês, a 

preocupação do Estado poderia estar direcionada também para a manutenção da 

aparência limpa e organizada das cidades, pois conforme afirma Faleiros (2004): 

“Nesse contexto, a ordem social deveria ser priorizada através da correção do 

comportamento desviante com casas correcionais e orfanatos preparatórios para o 

trabalho” (FALEIROS, 2004, p. 04). 

Assim, a partir de 1903, foram criadas escolas de prevenção, como a Escola 

Correcional 15 de Novembro, com o intuito de educar os considerados menores10, 

sob a política de assistência e proteção aos menores abandonados e delinquentes. 

Imbuído nesse contexto, em 1927, foi publicado o primeiro Código de Menores, 

conhecido como Código Mello Matos, recebendo esse nome em homenagem ao 

primeiro Juiz de Menores da América Latina (SOUZA, 2011). Segundo Faleiros 

(2004):  

 

O Código de 1927 cuidava, ao mesmo tempo das questões de higiene da 
infância e da delinquência e estabelecia a vigilância pública sobre a 
infância. Classificava os menores em duas categorias básicas: os 
abandonados e os delinquentes, estabelecendo a vigilância sobre a 

                                                           
10 Ao trabalhamos com o termo menores estamos nos referindo a nomenclatura própria da época, 
que representava as crianças e os adolescentes pobres. 
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amamentação, os expostos, os abandonados e os maltratados, 
autorizando-se o juiz a retirar o pátrio poder (p. 04. Grifos do autor). 

 

A partir de Faleiros (2004), podemos sintetizar as principais características 

deste Código, tais como: preocupar-se com as questões de ‘higienização’ da 

infância pobre, por uma questão de ordem, ou pela atenção que os médicos e 

higienistas deram a essa causa.11 O Juiz de Menores era a figura principal na 

decisão do destino de crianças e adolescentes, o que poderia tornar a justiça, de 

certa forma, subjetiva, pois concentrava o poder decisório em uma única pessoa. 

Além de ter medidas assistenciais e preventivas, ambas com o objetivo de 

minimizar o número de menores na rua, e classificá-los em duas categorias 

básicas: abandonados e delinquentes, em que “podemos começar a perceber certa 

visibilidade, embora negativa, de crianças e adolescentes, anteriormente invisíveis 

na sociedade” (OLIVEIRA, 2014, p. 24). 

Transcorrido o tempo, foram sendo criados delegacias, serviços e fundações 

para os meninos suspeitos de vício e crime, como o Serviço de Assistência aos 

Menores (SAM), criado em 1941, para “extirpar a ameaça dos meninos ‘perigosos 

e suspeitos’. Nos internatos do SAM predominava a ação repressiva e o desleixo 

contra os internos ao invés da ação educativa” (FALEIROS, 2004, p. 04).  

Devido a duras críticas da sociedade e da Igreja Católica, o SAM foi 

substituído pela Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), com o 

propósito inicial de evitar a internação dos menores, mas mudanças foram feitas 

para conseguirem internações. Nos estados foram criadas as Fundações do Bem-

Estar do Menor (FEBEM´s), centros de internamentos sem distinção entre 

abandonados e delinquentes (FALEIROS, 2004). 

Diante dessa realidade, foi-se configurando uma Doutrina da Situação 

Irregular, a qual: 

 

                                                           
11 O movimento higienista teve forte influência sobre o tratamento para com as crianças da época, 
o que reflete até hoje. Os higienistas preocuparam-se com a regeneração física e moral das crianças 
para diminuir a elevada taxa de mortalidade infantil, procurando soluções para formar os futuros 
cidadãos, além de adquirirem uma crescente participação no aparato governamental. “Para eles, só 
com o apoio da medicina o Brasil poderia enfrentar tais problemas e produziria um maior número de 
pessoas sadias no futuro: ‘[...] dar assistência médica e proteção à infância significava também evitar 
a formação de espíritos descontentes, desajustados e rebeldes’”. (RAGO apud FERNANDES; 
OLIVEIRA, 2012, p. 6). 
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Não era uma doutrina garantista, até porque não enunciava direitos, mas 
apenas pré-definia situações e determinava uma atuação de resultados. 
Agia-se apenas na consequência e não na causa do problema, 
“apagando-se incêndios”. Era um Direito do Menor, ou seja, que agia 
sobre ele, como objeto de proteção e não como sujeito de direitos (AMIN, 
2010, p. 13). 

 

Com isso, vemos que o cenário da Doutrina da Situação Irregular era restrito 

a preceitos do que era considerado irregular, na época, qualquer desvio de conduta 

que fosse contrário à moral e aos bons costumes, seja por motivo de autoria da 

infração penal ou porque são vítimas de maus tratos. Não estando, por isso, 

preocupada em garantir os direitos das crianças e adolescentes, mas sim 

enquadrá-los em alguma situação irregular.   

Assim, foi promulgado, em 1979, o segundo Código de Menores, inserido 

em um contexto ainda mais repressivo, uma vez que estava em vigência a Ditadura 

Militar12. Durante esse período, “acentuou-se a exclusão social, ou seja, a 

‘fabricação do menor’ (expressão que criamos em 1986) pela exclusão da escola, 

pela necessidade do trabalho, pela situação de rua que, não raramente, 

desembocava no extermínio” (FALEIROS, 2004, p. 08). 

O Código de 1979 tinha a mesma perspectiva do Código de 1929, pois 

continuou a tratar crianças e adolescentes pobres e suas famílias como desviados 

da conduta e do modelo de família considerado normal, ideal. Dentre as 

semelhanças entre os códigos, também podemos citar o poder extremo do juiz nos 

destinos dos considerados menores.  

De modo geral, “o Código de 1979 sustentava-se na completa objetalização 

das crianças e adolescentes, desconsiderando sua opinião, vontades e/ou desejos” 

(OLIVEIRA, 2014, p. 25). Ambos os Códigos de Menores, bem como todo o 

contexto da história brasileira e mundial das crianças e adolescentes nos mostra 

que: 

 

A história das crianças e adolescentes no mundo e, particularmente, no 
Brasil é uma história de violação de direitos, violência, assimetria, 
exercício de poder do mais forte sobre o mais fraco. É uma história que, 
diferentemente daquilo que se espera da infância não é recheada de risos, 
mas de lágrimas (RUSSO, 2012, p. 64). 

                                                           
12 Segundo Nunes e Rezende (2012), a Ditadura Militar perdurou de 1964 a 1984, tendo como 
principais características: o extremo autoritarismo, a violência, a repressão, dentre outros meios 

impetuosos capazes de manterem esse regime. 
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Com isso, Russo (2012) nos traz que a infância e adolescência passou por 

um triste histórico de violências, assim como vivencia até hoje. Mas no início do 

século XX essa realidade era ainda mais gritante, com o predomínio da Doutrina 

da Situação Irregular no Brasil, agravada pelo período da Ditadura Militar.  

Assim, após quase vinte e cinco anos de Ditadura Militar, impulsionados pelo 

contexto de mobilizações no Brasil e no mundo, e como forma de contestar as 

concepções da Doutrina da Situação Irregular, alguns movimentos eclodiram no 

país a partir de influências internacionais, tais como: organismos como o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e diversos documentos internacionais, 

como: a Declaração de Genebra, de 1924; a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos das Nações Unidas, em Paris, 1948; a Convenção Americana sobre os 

Direitos Humanos, em 1969 e as Regras Mínimas das Nações Unidas para a 

administração da Justiça da Infância e da Juventude, em Beijing, 1985. 

Por tudo isso, no Brasil a partir de 1980, somado ao período de 

redemocratização do país, houve uma “forte mobilização da sociedade e de alguns 

setores do Estado, incluindo até setores da própria FUNABEM” (FALEIROS, 2004, 

p. 09) em favor dos direitos das crianças e adolescentes, para que fossem vistos 

como sujeitos de direitos e não como objetos, como trazia a Doutrina da Situação 

Irregular. Tal doutrina tratava apenas situações predefinidas como irregulares, sem 

preocupações com as causas dos problemas pelos quais passavam crianças e 

adolescentes, à época; agindo somente nas consequências desses problemas.  

Esse segmento de sujeitos era ‘menorizado’ e marginalizado, pois eram 

vistos apenas como objetos de proteção. Dessa vez, inspirados na Doutrina da 

Proteção Integral, que tem como principal diferença da doutrina anterior, a visão 

das crianças e adolescentes serem sujeitos de direitos, partindo do seguinte 

pressuposto: 

 

[...] ao considerar a criança e o adolescente como sujeito de direitos, 
prioridade absoluta e pessoa em desenvolvimento, sem enfoque na 
pobreza, no trabalho ou no assistencialismo, mas destacando a proteção 
integral como direito e as medidas sócio-educativas não como repressão, 
isolamento, mas como um processo de sanção educativa para mudança 
de trajetória, com ênfase nas políticas públicas e no apoio sócio-familiar 
(FALEIROS, 2004, p. 09). 
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Assim, vemos que todas as crianças, independentes de qual situação está 

passando, classe social, cor, raça/etnia ou religião são sujeitos de direitos na 

Doutrina da Proteção Integral. O termo “menor” foi substituído por “crianças e 

adolescentes”, universalizando os seus direitos sem tratar de grupos específicos. 

Complementarmente, Amin (2010) traz que nessa nova doutrina as crianças e 

adolescentes têm seus direitos protegidos pelo Estado, sociedade e família, 

consistindo principalmente em deixar de ver a criança/adolescente como objeto de 

proteção assistencial, para passar a vê-los como titulares de direitos subjetivos. 

Nesse período, cabe-nos ainda chamar a atenção para um dos movimentos 

mais importantes a ser destacado na pauta de mobilizações pelas crianças e 

adolescentes no país, em 1986: o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de 

Rua (MNMMR), “importantíssimo no processo de construção dos direitos infanto-

juvenis, pois teve a participação ativa de crianças e adolescentes e dos defensores 

desse segmento, reunidos em escala nacional” (OLIVEIRA, 2014, p. 26). 

Ademais, entidades da sociedade civil elaboraram uma emenda popular 

denominada Criança Prioridade Nacional, em junho de 1987, na qual conseguiram 

assinaturas de 250 mil eleitores, número bem superior às 30 mil exigidas pelo 

Regimento da Constituinte, além de ser entregue um abaixo-assinado com mais de 

um milhão de assinaturas, em grande parte de crianças, adolescentes e jovens 

(ASSIS, SILVEIRA, BARCINSKI, SANTOS, 2009).  

Essas e outras mobilizações levaram à Assembleia Constituinte de 1986, de 

maneira marcante a pauta da criança e do adolescente, capaz de “contribuir para 

as mudanças sociais e políticas necessárias para a redemocratização da sociedade 

brasileira e para a melhoria das condições de vida da população em geral, em 

particular das crianças e dos adolescentes” (ASSIS, SILVEIRA, BARCINSKI, 

SANTOS, 2009, p. 37). O que levou à emenda Criança Prioridade Nacional ser 

incluída, quase na íntegra, nos art. 227 e 228 da Constituição Federal em 1988, 

trazendo respectivamente a obrigatoriedade da família, sociedade e Estado de 

resguardarem os direitos das crianças e adolescentes, bem como de considerar 

penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas de uma 

legislação específica (BRASIL, 1988). 

Tais artigos, por sua vez, impulsionaram anos depois, a promulgação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 13 de julho de 1990, por meio da 



 
 
 

37 
 

  

Lei 8.069, com o intuito de reafirmar o que já estava disposto na Carta Magna e 

assim, manifestar em uma lei específica os ideais da Doutrina da Proteção Integral, 

por meio de seus princípios orientadores: prioridade absoluta, melhor interesse e 

municipalização.  

Tendo os princípios orientadores como aqueles que “expressam valores 

relevantes e fundamentam as regras, exercendo uma função de integração 

sistêmica” (AMIN, 2010, p. 19), consideramos conveniente aprofundar a exposição 

destes. Quanto ao princípio da prioridade absoluta, o art. 4 do ECA, baseado no 

art. 227 da Carta Magna, traz que: 

 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a) primazia de 
receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência 
de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) 
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) 
destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com 
a proteção à infância e à juventude (BRASIL, 1990). 

 

Com isso, o princípio da prioridade absoluta compreende a primazia, seja 

ela, judicial, extrajudicial, administrativa, social ou familiar, em favor dos direitos das 

crianças e adolescentes. Na família, recai a responsabilidade do bem-estar das 

crianças e adolescentes. Na comunidade, a responsabilidade de também 

resguardar os direitos, pois por estar próxima às crianças e adolescentes, devem 

identificar as violações. Na sociedade em geral, comprometer-se para que os 

direitos conquistados se concretizem no plano do real. E o Poder Público tem o 

dever de respeitar e resguardar os direitos das crianças e adolescentes tanto nas 

esferas legislativa, judiciária e/ou executiva (AMIN, 2010). 

Segundo Amin (2010), quanto à primazia na administração dos recursos 

públicos, a prioridade absoluta também deveria funcionar, pois um administrador, 

ao ter que “decidir entre a construção de uma creche e de um abrigo para idosos, 

pois ambos necessários, terá que optar pela primeira. Isso porque o princípio da 

prioridade para os idosos é infraconstitucional” (AMIN, 2010, p. 20), uma vez que a 

prioridade para crianças está prevista no art. 227 da Constituição de 1988, e a 

prioridade dos idosos, por exemplo, apenas no art. 3º da Lei nº 10.741/03.   

Em casos de proteção e socorro, crianças e adolescentes devem ser as 

primeiras a serem atendidas. Quanto à precedência de atendimento nos serviços 
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públicos ou de relevância pública, como em “uma fila para transplante de órgão, 

havendo uma criança e um adulto nas mesmas condições, sem que se possa 

precisar quem corre maior risco de morte, os médicos deverão atender em primeiro 

lugar a criança” (AMIN, 2010, p. 24). 

O princípio do melhor interesse, por sua vez, foi adotado pela comunidade 

internacional na Declaração dos Direitos da Criança desde 1959, estando presente 

no art. 5 do segundo Código de Menores, mas pautado na Doutrina da Situação 

Irregular. Limitava-se, portanto, àqueles que estavam em situação irregular. Com a 

Doutrina da Proteção Integral e promulgação do ECA, esse princípio ampliou-se 

para todas as crianças e adolescentes, pois “acima de todas as circunstâncias 

fáticas e jurídicas, deve pairar o princípio do melhor interesse como garantidor do 

respeito aos direitos fundamentais titularizados por crianças e jovens” (AMIN, 2010, 

p. 28). 

Segundo Amin (2010), em casos de reintegração familiar, por exemplo, 

quem deveria ser ouvido era a criança/adolescente, mas as equipes jurídicas 

insistem em escolher alguém que não tem afeto com o sujeito da ação, seja uma 

avó que declarou não ter condições de ficar com o neto, ou uma tia que não procura 

a criança, dentre outros.    

Enquanto o princípio da municipalização atende as diretrizes da política de 

atendimento do Estatuto, tendo em vista que estabelece a efetivação das políticas 

sociais municipalizadas e, dessa forma, pode-se ter um atendimento integralizado, 

por meio de um “conjunto articulado de ações governamentais e não 

governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios” 

(BRASIL, 1990, art. 86). 

A municipalização tem como possibilidades de materialização os Conselhos 

Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), na formulação das 

políticas locais; os representantes das comunidades nos Conselhos Tutelares; bem 

como, a rede de atendimento, formada pelo Poder Público, instituições públicas 

sociais e Organizações Não-Governamentais (ONG´s).   

Nesse prisma, podemos perceber que o ECA propiciou uma nova visão das 

crianças e adolescentes. Vemos que os traços históricos estão entrelaçados com 

aspectos sociais e culturais, e que a nova concepção da infância/adolescência 

como sujeitos de direitos é uma construção social inacabada, pois apesar da 
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promulgação do ECA, a realidade de violência “é fruto de uma herança histórica 

que ainda tem raízes profundas em nosso tempo, conforme pudemos visualizar ao 

conhecermos a história desse segmento” (OLIVEIRA, 2014, p. 27). 

Em um breve vídeo publicado nas redes sociais, Rizzini (2013) faz uma 

brilhante discussão de como as crianças e adolescentes são visualizados hoje 

enquanto segmento geracional. Para Rizzini (2013), a criança/adolescente “tem 

sido vista de uma maneira muito interessante nos últimos tempos. Do final do 

século XX em diante, com o referencial de direitos humanos, em que ela passa a 

ser vista como sujeito de direitos”.   

Isso nos mostra que, para se ter hoje a percepção de infantes e adolescentes 

como sujeitos de direitos, foram necessárias várias mudanças, como mudar a ideia 

de um juiz forte, nos Códigos de Menores, modificar a noção da sociedade quanto 

à participação infantil. Essas foram realidades que clamaram por mudanças para 

que tenhamos leis: 

 

Nós temos provisões jurídicas. Temos que atuar na institucionalidade, na 
mudança para que essas leis possam ser de fato implementadas. Então, 
isso leva tempo. O tempo de se primeiro apreender o que é a ideia de 
criança enquanto sujeito de direitos, parece simples mais não é, 
compreendermos as mudanças que estão por trás da noção de 
participação infantil. São mudanças profundas que mexem nas relações 
geracionais (RIZZINI, 2014). 

 

Quando pensamos em crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, os 

compreendemos como um segmento da população imbuídos em relações 

geracionais. Portanto, a categoria crianças e adolescentes, enquanto segmento 

geracional nos faz dividir essa categoria em subcategorias, como gênero, etnia e 

classe. Não existe uma só infância, mas várias infâncias. Assim, “permite-se e, na 

verdade, frequentemente incentiva-se a divisão da infância em infância feminina e 

infância masculina, infância das classes trabalhadoras e infância de classe média, 

[...] (QVORTRUP, 2010, p. 1133). 

No entanto, o incentivo à divisão da infância/adolescência não nos exclui de 

pensá-los como um só segmento geracional, em “outras palavras, a infância como 

categoria não se dissolve porque existe uma pluralidade de infâncias; ao contrário, 

confirma-se por meio destas” (QVORTRUP, 2010, p. 1132).  
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Nesse aspecto, podemos compreender que a violência contra crianças e 

adolescentes atinge a todos, pois perpassa todas as classes sociais, credos, faixas 

etárias, gêneros e etnias, mas que se diferencia em sua manifestação dependendo 

da classe social, gênero e/ou etnia, pois está mais fortemente expressa em classes 

menos favorecidas e negras. Prova disso é que, segundo dados do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), divulgados em outubro de 2013, a chance 

de um adolescente negro ser assassinado é 3,7 vezes maior em relação aos 

brancos, o que mostra a tamanha desigualdade entre brancos e negros.  

Em geral, a menina sofre mais violência que os meninos. Para o Disque 

Denúncia Nacional (Disque 100), com dados de 2009, dentre as 165.346 vítimas 

identificadas, a grande maioria das vítimas de violência contra crianças e 

adolescentes é do sexo feminino, com 62% dos casos, enquanto sexo masculino 

detém 38% de todas as violências pesquisadas. Ao atentar especificamente para a 

violência sexual, esta diferença fica ainda maior, uma vez que em todos os tipos 

específicos de violência sexual, a vítima que predomina é do sexo feminino, pois 

tem na exploração sexual 83%, no tráfico de crianças e adolescentes 81%, abuso 

sexual 79% e pornografia 70%; enquanto os meninos, respectivamente, 17%, 19%, 

21% e 30%. Então, há uma média aritmética de 78,25% para as meninas vítimas 

de violência sexual e os meninos, por sua vez, com uma média de 21,75%13.  

Aqui, é interessante ressaltar que dentre as faces mais perversas da 

violência, em especial, contra crianças e adolescentes, sua expressão está mais 

claramente presente entre os pobres; é o caso da exploração sexual, ligado 

diretamente às necessidades de sobrevivência; aos assassinatos de meninos, 

jovens e negros, em sua grande maioria pobres, dentre outros. 

Assim, após discutirmos acerca dos traços históricos, bem como, sociais e 

culturais da violência contra crianças e adolescentes, podemos agora abordar os 

conceitos teóricos indispensáveis na discussão da violência contra crianças e 

adolescentes, como o poder e a negação dos direitos fundamentais desses 

sujeitos. 

 

 

                                                           
13 Fonte: Cartilha Disque Denúncia Nacional (Disque 100), 2009. 
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2.2 A violência contra criança e adolescentes em seus aspectos conceituais 

.  

Ao pensarmos a etimologia do termo violência, refletimos acerca do que a 

origem da palavra tem a nos oferecer, enquanto elementos reconhecidos 

historicamente como fundamentais na discussão da temática. Nesse aspecto, 

Michaud (1989), em seu livro A Violência traz-nos: 

 

“Violência” vem do latim violentia, que significa violência, caráter violento 
ou bravio, força. O verbo violare significa tratar com violência, profanar, 
transgredir. Tais termos devem ser referidos a vis que quer dizer força, 
vigor, potência, violência, emprego de força física, mas também quer dizer 
quantidade, abundância, essência ou caráter essencial de uma coisa. 
Mais profundamente, a palavra vis significa a força em ação, ao recurso 
de um corpo para exercer sua força e, portanto, a potência, o valor, a força 
vital (MICHAUD,1989, p. 08). 

 

Desse modo, Michaud (1989) remete a violência à força, ou mais 

profundamente, à força em ação. À primeira vista, parece-nos que a violência está 

unicamente relacionada à força física, mas, ao ponderarmos para além do sentido 

etimológico do termo, podemos compreender que está ligada “a força de forma 

geral, no sentido de indicar o polo mais forte na relação, é algo frequente que, por 

sua vez, estaria ligada ao exercício do poder, elemento sempre presente na relação 

violenta” (OLIVEIRA, 2014, p. 18). 

Segundo Foucault (1979), o poder pode ser compreendido como uma rede 

produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que uma instância 

negativa, não permitindo ser identificado por meio de um indivíduo ou do seu 

nascimento. Por isso, não nascemos com o poder, mas tornamo-nos partícipes da 

sua maquinaria, na qual “nesta máquina ninguém ocupa o mesmo lugar; alguns 

lugares são preponderantes e permitem produzir efeitos de supremacia” 

(FOUCAULT, 1979, p. 121). 

Assim, na violência contra crianças e adolescentes “o poder do adulto 

destina-se a socializar a criança, a transformá-la em um adulto à sua imagem e 

semelhança” (SAFFIOTI, 2007, p. 17), uma vez que os adultos que violam ou 

agridem uma criança/adolescente muito provavelmente sentem-se superiores e 

transformam a diferença de idade em desigualdade de poder. É interessante 

pensarmos aqui algo específico, uma vez que há uma assimetria de poder em 
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relação a quem exerce o poder, pois este já esteve no lugar de quem é dominado, 

e o sujeito criança e/ou adolescente passará depois a ser adulto, podendo carregar 

consigo o comportamento agressivo que recebera. 

Para Saffioti (2007), o abuso de poder do adulto denomina-se 

adultocentrismo, sendo um fenômeno no qual o adulto transmite os padrões de 

conduta adultos às crianças e adolescentes, por meio de relações hierárquicas, nas 

quais tudo o mais gira em torno dos adultos. 

Ao tratar do lugar que cada qual ocupa nas relações de poder, sejam elas 

sociais ou pessoais, há sempre um preponderante e outro submisso, pois é 

característico do poder que envolve a violência, manter relações desiguais, nas 

quais o mais forte domina o mais fraco. Mas, apesar de ser o polo mais fraco, este 

pode apresentar comportamento de contrapoder, conforme explicita Foucault 

(1979): 

  

 A análise dos mecanismos de poder não tende a mostrar que o poder é 
ao mesmo tempo anônimo e sempre vencedor. Trata−se ao contrário de 
demarcar as posições e os modos de ação de cada um, as possibilidades 
de resistência e de contra−ataque de uns e de outros (1979, p. 121). 

 

Com isso, podemos compreender que o contrapoder é um contra-ataque ao 

poder, ou seja, sempre que alguém sentir-se coisificado pelas relações de poder e 

violência, há a possibilidade de resistir a tal situação. Na violência contra crianças 

e adolescentes, por suas condições físicas e psicológicas, as crianças e 

adolescentes estão mais vulneráveis ao abuso de poder do adulto agressor. 

Mas, sabemos que a possibilidade do contrapoder existe, no caso da 

criança, o próprio choro é uma manifestação deste, quanto mais alto se chora mais 

se chama a atenção de outros que podem-na socorrer. O adolescente, por sua vez, 

pode fugir de casa, ou mesmo, revidar; enfim, o poder vai encontrando 

possibilidades de contrapoder. 

Ademais, para as vítimas de violência, em especial as crianças e 

adolescentes, há a síndrome do pequeno poder. Ela funciona como um mecanismo 

de repetição de dominação e poder, seja de forma inconsciente ou não. O termo foi 

designado por Safiotti (2007), no qual os adultos agressores detêm pequenas 
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parcelas de poder, mas, aspirando ao grande poder, abusa-o com os segmentos 

mais frágeis, como as crianças e adolescentes. Para a autora,  

 

[...] o pequeno poder, exatamente em função de sua pequenez, conduz 
frequentemente à síndrome caracterizada pela sua mesquinhez. Ao invés 
de atuar bem-humorada e magnanimamente, a pessoa da síndrome age 
de mau-humor e mesquinhamente. Na verdade, consciente de seu 
diminuto poder, de seu não-poder, trata de ampliá-lo ou de criá-lo na 
relação interpessoal que estabelece, efêmera ou duradouramente, com 
outra pessoa (SAFIOTTI, 2007, p.19). 

 

Nesse ínterim, Safiotti (2007) explica que a síndrome do pequeno poder tem 

caráter mesquinho. Por isso, não são poucas as vezes que adultos agressores 

espancam, estupram ou mesmo assassinam crianças e adolescentes por motivos 

banais.   

Além dos adultos, não podemos deixar de falar no Estado enquanto um forte 

agressor, pois, em primeiro lugar, é o Estado que monopoliza legitimamente a 

violência, no sentido de ser a violência a mais flagrante manifestação do poder 

(ARENDT, 1994). Isso porque é ele que, de certa forma, tem o papel de organizar 

os meios legais da violência. 

De modo a complementar ao exposto por Arendt (1994), Michaud (1989), 

traz que “Ocorrem então tumultos, choques com a polícia e breves motins. Por outro 

lado, essa criminalidade endêmica e essa violência a flor da pele se desenvolvem 

sem que as infrações sejam forçosamente punidas” (p. 35). Nos levando a pensar 

que muitas vezes a violência cometida pelo Estado, enquanto governo, é legitimada 

pela sociedade. Sem esquecer as omissões do Estado neoliberal14, já que estamos 

inseridos nele, frente a população de infantes e adolescentes.  

Mas há uma linha tênue que separa a violência interpessoal e a cometida 

pelo Estado, uma vez que ambas são expressões de relações sociais permeadas 

pelo poder, pois “tal como o processo de vitimação, o de vitimização tem suas 

raízes numa ordem social iníqua, na qual as relações sociais são permeadas pelo 

poder” (SAFIOTTI, 2007, p.14). 

                                                           
14 Segundo Behring (2009), o estado neoliberal pode ser considerado, basicamente, o estado com 
uma redefinição do liberalismo clássico, influenciado pelas teorias econômicas neoclássicas, que 
defendem a mínima participação do Estado na economia, a política de privatização de empresas 
estatais e a livre circulação de capitais internacionais. 
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Para Safiotti (2007), a vitimação pode ser compreendida como um processo 

de fabricação de crianças vítimas da violência estrutural, como “crianças vitimadas 

pela fome, por ausência de abrigo ou por habitação precária, por falta de escolas, 

pela exposição a toda sorte de doenças infecto-contagiosas, por inexistência de 

saneamento básico” (SAFIOTTI, 2007, p.15). A vitimação estaria relacionada à 

violência estrutural e, portanto, a negação de condições dignas de sobrevivência, 

ao não exercício da cidadania, a violência social como fenômeno mais amplo” 

(RUSSO, 2012, p. 64). 

Em contraposição a vitimização, produz vítimas por meio da violência 

inerente às relações interpessoais adulto-criança, que está relacionada “aos maus-

tratos, à negligência e aos abusos de exploração de natureza sexual” (SAFIOTTI, 

2007, p.15). 

Finalmente, podemos pensar que a violência, seja perpetrada por pessoas 

ou pelo Estado, viola os direitos humanos historicamente conquistados em favor 

das crianças e adolescentes.  

Nesse prisma, é possível relacionar a violência contra crianças e 

adolescentes como uma forte negação aos direitos humanos desses sujeitos. E, ao 

ponderarmos acerca da violência enquanto negação de direitos, a autora Chauí tem 

uma brilhante contribuição: 

 

A violência é uma expressão multifacetada: seria tudo que se vale da força 
para ir contra a natureza de um agente social; todo ato de força contra a 
espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém (é coagir, 
constranger, torturar, brutalizar); todo ato de transgressão contra o que 
uma sociedade define como justo e como um direito. Conseqüentemente, 
violência é um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou psíquico 
contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas 
pela opressão e intimidação, pelo medo e o terror (CHAUÍ, 1999, p. 25). 

 

Nesse diapasão, a violência transforma o que é considerado justo e como 

um direito, como a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém, em atos 

brutais, de sevícia e abuso, em que é importante destacar o abuso de poder; bem 

como, remete à ideia de transgressão de direitos historicamente construídos pela 

sociedade. 

Quanto aos aspectos da violência, ela aborda cinco deles que podem ser 

refletidos como negação de direitos: desnaturar – a violência como uma força que 
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age contra a natureza de um ser; constranger, torturar – todo ato de força contra a 

liberdade de alguém; violação da natureza de alguém; violação de direitos e do que 

a sociedade define como justo, e a violência como um ato de brutalidade, sevícia e 

abuso físico e/ou psíquico contra alguém (CHAUÍ,1999). 

Assim, compreendemos a violência contra crianças e adolescentes como 

“capaz de transformar um ser humano em coisa, um objeto que pode ser valorizado 

ou desvalorizado de acordo com o olhar do outro, pois ao transformá-lo em objeto 

o reduz e desvaloriza” (OLIVEIRA, 2014, p. 20). Portanto, o outro – a vítima - não 

é considerado um sujeito com vontades e/ou desejos, mas um objeto. É 

interessante pensarmos que o Estatuto traz a criança/adolescente na condição de 

ser humano, mas ele sozinho não consegue materializar plenamente esta condição, 

porque o homem, enquanto ser humano, insiste em tratá-los como objetos de 

violência. E, ao objetalizá-los retira a essência dos direitos humanos das crianças 

e adolescentes, isso confirma a violência como uma negação dos direitos humanos, 

conforme discutimos anteriormente. 

Uma das formas de transformar o sujeito em objeto é por meio do poder, que 

“a vítima passa a ser coisificada, uma vez que deixa de ser sujeito, com vontades 

ou sentimentos para ser objeto do dominador, em relações intersubjetivas e sociais 

definidas pela opressão, o medo e o terror” (OLIVEIRA, 2014, p. 20). 

Sendo assim, será que podemos dizer que crianças e adolescentes são 

realmente sujeitos de direitos, apesar das normativas conquistadas árdua e 

historicamente? Sabemos que esse segmento ainda clama para que sejam 

realmente respeitados como seres humanos, uma vez que os adultos agressores 

abusam de seu poder de diversas maneiras, a ponto de espancar, abusar e até 

assassinar crianças e adolescentes. Ademais, o Estado também muito 

provavelmente mata aos poucos muitas crianças e adolescentes, que sobrevivem 

na fome, na miséria, sem habitação, educação, lazer e saúde com dignidade.  

Desse modo, ousamos dizer que, apesar de estar decretado nas normativas 

legais que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, de modo complementar, 

os reconhecemos como sujeitos-vítimas de violência, tendo em vista que, na 

realidade deveriam ser sujeitos de direitos, mas são objetos da ação de alguns 

adultos que abusam de seu poder para com esse público. Se buscarmos em um 

dicionário da Língua Portuguesa o significado de sujeito, podemos encontrar os 
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seguintes resultados: “adj (lat subjectu) 1 Que está ou fica por baixo. 2 Que se 

sujeitou ao poder do mais forte; dominado, escravo, súdito, submisso. 3 Que se 

sujeita facilmente à vontade de outrem; dócil, obediente [...] 4 Homem, indivíduo, 

pessoa” (Michaelis, 2016)15. Vale salientar que um sujeito de direitos, então, deveria 

estar sob o julgo da lei, apenas sujeito a ela, pois é uma pessoa, com a mesma 

importância de outras, independente de faixa etária, classe social, religião, 

raça/etnia. 

No entanto, objeto é “sm (lat objectu) 1 Tudo que se oferece aos nossos 

sentidos ou à nossa alma. 2 Coisa material” (Michaelis, 2016)16. Com isso, o objeto 

pode ser manipulado para satisfazer os sentidos ou vontades do seu pertencente. 

Vejamos, há uma visível contradição em crianças e adolescentes serem sujeitos de 

direitos, mas serem tratadas como objetos. Foi possível constatarmos isso ao 

observamos o histórico aqui apresentado. Não estamos aqui desconsiderando o 

que já foi possível conseguir em benefício desse grupo, muito já foi feito, mas muito 

ainda estar por ser feito. Algo está errado, pois ao invés de serem objetalizados, 

deveriam ter seus direitos respeitados. 

É uma realidade que clama por mudanças para que possamos ver que 

realmente crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, em vez de sujeitos-

vítimas de violência. Essa situação pôde ser visualizada em contexto mundial e 

nacional, e muito possivelmente poderemos observá-la em pequenas realidades, 

como na cidade de Mossoró-RN, onde realizamos um estudo acerca dessa 

temática, no capítulo seguinte.   

 

3 MAPEANDO A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO 

MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN 

 

  Após compreendermos os aspectos históricos e teóricos acerca da 

violência contra crianças e adolescentes, faz-se necessário apreender por quais 

expressões de violência esses sujeitos são submetidos diariamente, em especial 

                                                           
15 Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=sujeito.  
 
16 Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=objeto. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=sujeito
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=sujeito
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em um município do interior do Nordeste, que vem crescendo assustadoramente 

em número de habitantes e está em constante desenvolvimento urbano-industrial 

(PINHEIRO, 2006). Bem como, torna-se relevante analisar cinco anos de estudo, 

entre 2010 e 2015, tendo em vista as subnotificações realizadas no período da 

graduação, em consonância com os dados atuais, da pesquisa do mestrado. Assim, 

serão realizadas as análises dos dados quanti-qualitativos desse estudo, nos 

levando a identificar a incidência da denúncia de violência contra crianças e 

adolescentes no município de Mossoró-RN, conforme já mencionado no primeiro 

capítulo, especialmente na parte sobre a metodologia. 

 

3.1 Conhecendo o lócus da pesquisa: Mossoró-RN 

 

O município de Mossoró-RN será estudado agora como lócus da pesquisa, 

onde está situada a Vara da Infância e da Juventude. Para isso, buscaremos trazer 

dados locais com o intuito de que o leitor conheça melhor o município, tais como: 

histórico, população, área geográfica, dentre outros. 

Mossoró está situado a oeste no Estado do Rio Grande Norte. Na sua 

história, os primeiros habitantes foram os índios ‘monxorós’, nome que deu origem 

à cidade. Segundo o site do IBGE17, esses índios tinham como principais 

características: tipo baixo, ágil, platicéfalo18, com hábitos de guerra e espírito 

taciturno19. 

Há registros da presença holandesa no município desde 1600, por meio de 

cartas e documentos que faziam referência às salinas. Segundo Luiz da Câmara 

Cascudo, os holandeses Gedeon Morris de Jonge e Elbert Smiente extraíram sal 

na região de Mossoró até 1644. Dois aspectos importantes a serem ressaltados é 

que a presença holandesa muito provavelmente expulsou os índios ‘monxorós’ de 

suas terras e a colonização holandesa ter sido aqui estritamente de exploração.   

                                                           
17 Disponível em: biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/riograndedonorte/mossoro.pdf. 
 
18 Segundo o dicionário de Língua Portuguesa, Michaelis, platicéfalo é aquele que tem a cabeça 
achatada. 
 
19 Segundo o dicionário de Língua Portuguesa, Michaelis, espírito taciturno refere-se a espírito 
tristonho e sombrio. 
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O governador de Pernambuco, D. Fernando Martins Mascarenhas, 

concedeu ao Convento do Carmo de Recife, em 1701, as sesmarias de Entrada, 

Freire e Amaro, terras ainda hoje pertencentes ao município de Mossoró. Já em 

1760, o sargento-mor Antônio de Sousa Machado preparava carne-de-sol para 

exportação, na Ilha das Oficinas, onde hoje está localizado o município de Grossos. 

Em 1770, o mesmo sargento-mor era o proprietário do Sítio Santa Luzia, onde, dois 

anos depois construiu a Capela de Santa Luzia, originando-se daí o povoado.  

Nesse período, haviam aproximadamente 300 habitantes (CASCUDO apud 

ROCHA, 2005). E com o crescimento econômico, graças ao comércio do sal, 

distribuído para o interior do Estado, houve também a extensão urbanística de 

Mossoró, uma vez que “Praças e ruas surgiam de forma muito desordenada. O 

alinhamento das ruas e das casas resultava da iniciativa, da vontade e do gosto 

pessoal dos seus moradores” (ROCHA, 2005, p. 25). 

Como no período colonial uma cidade se definia pelo seu desenvolvimento 

político-administrativo, e não pelo número de habitantes, já no século XIX o 

povoado de Mossoró será promovido à categoria de cidade. Devido à expansão da 

criação de gado e produções agrícolas. 

Na formação administrativa, temos que em 1842, foi criado o distrito de 

Mossoró. Em 1852, foi elevado à categoria de vila, desmembrando-se de Princesa, 

hoje Assú. Elevada à cidade em 1870, pela lei provincial nº 620. Posteriormente 

desmembrou-se de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna e Assú.   

Alguns anos após sua emancipação política, no dia 30 de setembro de 1883, 

houve em Mossoró a libertação dos escravos, cerca de cinco anos antes da Lei 

Áurea. Uma decisão histórica resultante da “ação desenvolvida pela Libertadora 

Mossoroense, sociedade formada pela alta sociedade da época” (Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 

2008, pág. 6).  

Segundo o IBGE (2015), a população de Mossoró tem a estimativa de 

288.162 habitantes, tendo a densidade demográfica (hab/km²) de 123,76, sendo 

considerada a segunda mais populosa cidade do Rio Grande do Norte.20 Podemos 

                                                           
20 Disponível em: http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/08/natal-tem-853-mil-
habitantes-diz-pesquisa-do-ibge.html. 
 

http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/08/natal-tem-853-mil-habitantes-diz-pesquisa-do-ibge.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/08/natal-tem-853-mil-habitantes-diz-pesquisa-do-ibge.html
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ainda relembrar que a maior parte geográfica da cidade na verdade corresponde à 

zona rural e grande parte dessa população está concentrada na cidade, como 

ocorre na maioria dos municípios brasileiros, evidentemente porque na cidade 

coexistem maiores oportunidades de emprego, mobilidade, com mais fácil acesso 

ao comércio, estabelecimentos de saúde, educação, dentre outros.  

No que se refere ao desenvolvimento do setor socioeconômico, Mossoró tem 

como principais produtos agrícolas, segundo o Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA, 2006), a melancia, 

com 6.000 toneladas e o melão, com 132.000, em sua maioria destinados à 

exportação, sendo a principal produtora de melão do Brasil 21.  

 Já a produção industrial extrativista de sal marinho em Mossoró é uma das 

principais fontes de renda e geração de emprego para a população, conforme a 

Secretaria do Trabalho, Turismo, Indústria e Comércio do Município de Mossoró 

(2013). E o petróleo em área terrestre também é um dos destaques na economia, 

produzindo, em média 70 a 100 mil barris de petróleo diários, segundo a Secretaria 

do Trabalho, Turismo, Indústria e Comércio do Município de Mossoró (2013). 

Além de apresentarmos dados da cidade de Mossoró, torna-se conveniente 

também ressaltá-las na Vara da Infância e da Juventude desta Comarca, tendo em 

vista que a instituição trabalha com processos voltados para o público crianças e 

adolescentes e também por ser o lócus da pesquisa, de modo específico. Assim, 

em Mossoró contamos com o serviço de 01 (uma) Vara da Infância e da Juventude, 

que materializa os direitos de crianças e adolescentes por meio do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), em nível local desta comarca, que abrange 

Mossoró e Serra do Mel, por não possuir ainda Vara própria22. 

Dentre os objetivos da instituição, temos por objetivo principal proteger e 

garantir os direitos da criança e do adolescente; e como objetivos específicos estão: 

apuração dos atos infracionais praticados por adolescentes, bem como aplicar 

medidas adequadas à infração, ou seja, medidas socioeducativas: internação, 

semiliberdade, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade e 

                                                           
21 Disponível em: http://redeglobo.globo.com/acao/noticia/2013/11/producao-de-petroleo-e-de-sal-
impulsionam-economia-de-mossoro.html. 

 
22 Vale ressaltar que Serra do Mel é Termo de Mossoró, no sentido em que Serra do Mel não tem 
Vara própria e depende dos serviços de Mossoró, referentes à seara da infância e juventude.  

http://redeglobo.globo.com/acao/noticia/2013/11/producao-de-petroleo-e-de-sal-impulsionam-economia-de-mossoro.html
http://redeglobo.globo.com/acao/noticia/2013/11/producao-de-petroleo-e-de-sal-impulsionam-economia-de-mossoro.html
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advertência, de acordo com o ato infracional cometido. Decretar a destituição do 

poder familiar e aplicar penalidades aos que violarem os direitos infanto-juvenis. 

Bem como, aplicar medidas de proteção, sempre que os direitos das 

crianças e adolescentes forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da 

sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; e 

em razão de sua conduta. Analisar pedidos de adoção, efetuando a Nova Lei da 

Adoção nº 12.010, de 2009 e trabalhar com o Cadastro Nacional de Adoção (CNA); 

e pedidos de guarda. 

Na sua relação com as políticas públicas, temos que a instituição “não 

trabalha diretamente políticas de previdência, saúde ou assistência, mas 

interrelaciona essas políticas com os direitos sociais, articulando-se com outras 

instituições, em especial na área da assistência” (OLIVEIRA; AQUINO, 2012, p. 

07). 

Na cidade de Mossoró, a Vara da Infância teve sua criação em 1999, por 

meio da portaria de criação das Varas Judiciárias na Resolução de N°07/99-TJ. 

Primeiramente, a instituição estava atrelada à Vara de Família, na qual os 

processos relacionados à família e à infância e juventude eram trabalhados em 

conjunto. Contudo, com o aumento da demanda, foi necessário criar outra Vara de 

Família, junto à Vara da Infância e da Juventude, as três em um só prédio. Ao longo 

dos anos, aumentou ainda mais a demanda e acrescentou-se mais duas Varas de 

Família. Mas a estrutura do prédio não suportava mais a quantidade de varas, pois 

já chegava a cinco varas em um só local.  

Há, assim, o desmembramento da Vara da Infância da Vara de Família, em 

1999, quando a Vara da Infância passa a ter uma equipe técnica, promotor e juiz 

específicos da área da criança e adolescente. Vale ressaltar a importância do apoio 

da juíza Fátima Maria Soares, que esteve à frente na luta pela separação das duas 

varas (AQUINO; OLIVEIRA, 2012). 

A Vara da Infância, enquanto estrutura física, já passou por diversos 

endereços, uma vez que desde a sua criação em prédio isolado, até o ano 2012, 

esteve na Av. Alberto Maranhão, centro de Mossoró. Após, por um curto período, 

enquanto era construído o novo Fórum Silveira Martins, ficou instalada em uma 

estrutura, no depósito da Justiça, no conjunto Urick-Graff.  
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Desde 16 de agosto de 2013 até os dias atuais, a Vara da Infância, 

juntamente com todas as varas e a estrutura do Judiciário Estadual em Mossoró, 

foram para o novo Fórum Silveira Martins, localizado na Avenida Alameda das 

Carnaubeiras, 355, no bairro Presidente Costa e Silva. 

Atualmente, a juíza de Direito responsável pela Vara da Infância de Mossoró 

é Anna Isabel de Moura Cruz, e o quadro de funcionários da secretaria está formado 

pelo diretor de secretaria, a assessora da juíza, os Auxiliares Técnicos (AT), Auxiliar 

de Gabinete (AG), os Oficiais de Justiça (OJ) e os auxiliares de secretaria, bem 

como, as assistentes sociais. 

Sendo assim, é possível notarmos a relevância de conhecer melhor a história 

de Mossoró e alguns aspectos de sua atualidade para percebermos como se deu 

o seu desenvolvimento e compreendermos esse município não só como lócus da 

pesquisa, mas especialmente como um lugar onde há a violência contra crianças e 

adolescentes e que precisa de órgãos, como a Vara da Infância e da Juventude, 

para combater essa realidade. 

 

3.2 Construindo o mapa da violência contra crianças e adolescentes em 

Mossoró-RN: dados da Vara da Infância e da Juventude 

 

Apresentaremos aqui os principais dados da violência contra crianças e 

adolescentes do município, especialmente, os bairros de maior ocorrência de 

denúncia; principais tipos e formas da violência contra crianças e adolescentes em 

Mossoró-RN; principais vítimas da violência contra crianças e adolescentes; 

principais agressores dessa violência, acompanhados dos dados qualitativos, como 

os relatos das vítimas, testemunhas ou profissionais que tiveram contato direto com 

as vítimas23. 

Primordialmente, temos os principais bairros de ocorrência da violência 

contra crianças e adolescentes em Mossoró-RN, uma vez que, de acordo com o 

objetivo geral da pesquisa, serão apresentados os bairros do município, 

                                                           
23 Devido à falta de relatos suficientes em alguns processos, não foi possível trabalhar em todos os 
documentos a análise mais aprofundada dos relatos, levando-nos a conhecer os casos a partir dos 
Requerimentos Ministeriais, textos introdutórios dos processos. 
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especialmente, os de maior ocorrência de denúncia da violência contra crianças e 

adolescentes, buscando apresentar os dados à luz de autores e análises 

específicas dos casos.  

Daremos ênfase aos bairros de maior índice de violência e ao que pode ser 

pensado em relação a esses bairros, como os elementos socioeconômicos e sua 

localização geográfica em relação ao centro da cidade, o que esses aspectos 

podem influenciar na discussão da violência contra crianças e adolescentes. Para 

tanto, é conveniente termos acesso ao mapa da cidade, mas desta vez, que 

especifique os bairros, para que possamos compará-los em relação à distância do 

centro da cidade e observarmos se esse fator pode ou não influenciar no que diz 

respeito à violência, de modo especial, contra crianças e adolescentes.  

Com isso, faz-se necessário visualizar o mapa da cidade que possa 

disponibilizar a localização dos bairros, conforme nos traz a Figura 02: 
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Fonte: FVMN, Computação Gráfica. Disponível em: http://jotamaria-
bairrosdemossoro.blogspot.com.br/2011/05/mapa-de-mossoro.html. Acesso: 20 nov. 2015. 

 
Este mapa, nos auxiliará a pensar a localização geográfica dos bairros e a 

compará-las aos dados da pesquisa. Desse modo, somos convidados a conhecer 

o Gráfico 01, que nos leva a detectar os bairros com maior incidência de violência 

contra crianças e adolescentes denunciada em Mossoró-RN, no lapso temporal 

estudado24. 

 

GRÁFICO 01- Bairros com maior incidência de violência contra crianças e 
adolescentes denunciada em Mossoró-RN (2013-2015) (n=57) 

                                                           
24 Em todos os gráficos apresentados neste estudo a cor vermelha indicará os maiores índices da 
pesquisa, por se tratar de uma cor forte e por ser facilmente detectada pelo leitor.  

http://jotamaria-bairrosdemossoro.blogspot.com.br/2011/05/mapa-de-mossoro.html
http://jotamaria-bairrosdemossoro.blogspot.com.br/2011/05/mapa-de-mossoro.html
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Fonte: Gráfico construído pela autora, a partir dos dados coletados na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró-RN, no ano de 2015.25 

 
 

De acordo com o Gráfico 01, identificamos os bairros Barrocas e Dom Jaime 

Câmara destacam-se como os detentores dos maiores índices de violência 

denunciada contra crianças e adolescentes, ambos com 10,6% do total, o que 

corresponde a seis denúncias em cada bairro, diante de um universo de 57 casos. 

Vale salientar que, devido a alguns processos repetirem, tratando de um mesmo 

caso, o total de processos diminui de 61 para 55, ao mesmo tempo que, em dois 

casos a violência perpetra-se em mais de um bairro, o total ficou em 57. 26 

Com isso, podemos considerar que durante o lapso temporal de 2013 a 

2015, com denúncias capazes de gerarem processos na Vara da Infância e da 

Juventude de Mossoró-RN, tivemos possibilidades de desvelar aspectos da 

violência contra crianças e adolescentes no município, ainda que isso não se 

configure a realidade total, tendo em vista que essa é uma pequena parte de um 

                                                           
25 Na pesquisa, foi levado em consideração os nomes dos bairros apresentados de acordo com o 
censo 2000, do IBGE, pois muitos processos pesquisados traziam os nomes de conjuntos 
popularmente conhecidos em lugar do bairro, tais como: conjunto Vingt-Rosado, no bairro Rincão, 
conjunto Nova Vida, no bairro Dom Jaime Câmara e conjunto Santa Helena, no bairro Santo Antônio. 
 
26 Os bairros mais centrais, e mesmo o Centro, estão com denúncias em sua grande maioria por 
serem onde moravam, até o momento da pesquisa crianças e adolescentes que precisavam de 
Tratamento Médico Hospitalar e o Poder Público não forneceu, ou seja, tratava-se de violência 
estrutural e não interpessoal, como veremos adiante.  
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todo (HEISENBERG, 1996), uma vez que muitos casos não chegam a serem 

denunciados devido a inúmeros fatores, como o medo de denunciar e de sofrer 

consequências que possam rebater na vida pessoal do denunciante, dentre outros.   

Diante da realidade denunciada, podemos considerar os bairros Barrocas e 

Dom Jaime Câmara, não só como os bairros mais denunciados, em função da 

ocorrência de denúncias, mas também que estão entre os mais periféricos, no 

sentido de estar longe do centro da cidade. Bem como, uma recente pesquisa de 

mestrado realizada na cidade aponta o Dom Jaime Câmara dentre os bairros com 

maior vulnerabilidade social da zona Sul da cidade e o Barrocas dentre os mais 

vulneráveis da zona Norte, na dimensão renda, sendo que “na zona Norte da 

cidade, as áreas com vulnerabilidade social com a dimensão renda entre média alta 

a muita alta, está entrecortada por três canais que drenam essa região para o rio 

Mossoró” (DIAS, 2013, p. 125). 

Assim como nas dimensões habitação e infraestutura, que ainda na 

supramencionada pesquisa local, Dias (2013) verifica especialmente o bairro 

Barrocas com uma vulnerabilidade social ‘muito alta’, onde “três variáveis foram 

identificadas as quais criaram o modelo associativo, ou seja, a falta de 

abastecimento de água, a falta de esgotamento sanitário via rede geral e domicílios 

sem banheiro” (DIAS, 2013, p. 129). 

É importante frisar também uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos 

e Ações Integradas na Área da Criança e do Adolescente (NECRIA), do 

Departamento de Serviço Social (DESSO); Faculdade de Serviço Social (FASSO); 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), coordenado pela 

professora Dr.ª. Russo (2011), resultando no Relatório do projeto de pesquisa, 

intitulado: Diagnóstico social da criança, do adolescente e suas famílias no 

município de Mossoró-RN, em 2011. Esse relatório traz uma importante 

contribuição acerca da realidade de crianças e adolescentes em Mossoró no 

período atual. 

Nele, apesar dos bairros Barrocas e Dom Jaime Câmara não fazerem parte 

da amostra dos dados27, é possível visualizar um panorama geral do segmento ora 

                                                           
27 Os bairros que fizeram parte da amostra de dados da pesquisa mencionada foram: Abolição IV, 
Alto da Conceição, Belo Horizonte, Doze Anos, Favela Ouro Negro, Favela Santa Helena, Liberdade 
I, Nova Betânia, Papoco, Quixabeirinha e Vingt-Rosado. 
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estudado, uma vez que são analisados: habitação, trabalho e renda, educação, 

saúde, assistência social e violência. De modo especial quanto à habitação, 

“aproximadamente 55% da população entrevistada não contam com saneamento 

básico e mais de 4% dos domicílios não possui água encanada” (RUSSO, 2011, p. 

25). 

Retomando aos bairros ora estudados, Barrocas e Dom Jaime Câmara, 

diante dos dados apresentados, podemos inferir que muito provavelmente não há 

ou há de modo ineficaz as políticas públicas de saúde, assistência, educação ou 

habitação. Behring (2009) nos auxilia a pensar essas políticas públicas, que 

inseridas em um contexto neoliberal, são marcadas pela implementação de 

políticas pobres para os pobres, além de serem, por vezes, focalizadas e residuais. 

Esse conjunto de negação de políticas públicas, reflete diretamente na 

qualidade de vida da população, “que em sua maioria busca esses lugares por não 

terem outra opção de moradia, pois com o crescimento rápido e desordenado das 

cidades acabam se afastando da área central pelo seu aumento de custo de vida” 

(OLIVEIRA, 2014, p. 43). 

Aos moradores dessas comunidades, muitas vezes, são oferecidos pelo 

Poder Público, políticas mínimas e não básicas, uma vez que o mínimo “tem uma 

conotação de menor, de menos, em sua acepção mais ínfima [...]. O básico 

expressa algo fundamental, principal, primordial” (PEREIRA, 2007, p. 26. Grifos da 

autora). Para impedir que a provisão social dos mínimos seja instrumento de 

reprodução da pobreza, bairros como esses em Mossoró precisam de 

investimentos em políticas econômicas e sociais. 

Pereira (2007) defende o ótimo da satisfação de necessidades humanas 

básicas, à medida que se houver a aquisição de bens, serviços e direitos, a 

população passará a ter acesso ao ótimo: 

 

Sendo o ótimo um conceito que depende do código moral de cada cultura, 
ele não pode ser sinônimo de máximo, porque este é um objetivo 
constantemente “em fuga” e, portanto, inalcançável; mas poderá ser 
identificado com patamares mais elevados de aquisições de bens, 
serviços e direitos, a partir do estabelecimento de provisões básicas 
(PEREIRA, 2007, p. 31. Grifos da autora).   
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Com isso, podemos observar que a condição de vida dos indivíduos precisa, 

em sua maioria, está vinculada ao ótimo da satisfação de necessidades humanas 

básicas, passando pela necessidade de prover o básico dos serviços e direitos para 

então chegar ao ótimo. 28 Mas, segundo Pereira (2007), somente será possível 

alcançar o ótimo se houver um encadeamento dinâmico e positivo entre as políticas 

sociais e econômicas, capazes proporcionarem aos indivíduos a capacidade de agir 

como autores de sua história, imbuídos na criticidade. 

Sabemos, no entanto, que essa possibilidade de escolha e decisão crítica 

dá-se diante de sua própria cultura, ou seja, realizará suas preferências diante do 

que sua realidade lhe permite, pois, “Os homens fazem a sua própria história, mas 

não a fazem segundo a sua livre vontade; não a fazem sob circunstâncias de sua 

escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e 

transmitidas pelo passado” (MARX, 2003, p. 07). 

Ademais, esses indivíduos precisam ter condições de acesso à formas e 

meios de participação, pois segundo Doyal e Gough (1991), para chegar ao ótimo 

de participação e, consequentemente, ao ótimo crítico, que é o mais alto nível de 

criticidade para os autores, é preciso ter acesso à determinadas condições sociais 

de vida. Para explicar a concepção a que chegaram, Doyal e Gough (1991), 

formularam uma teoria acerca do ótimo de participação e de libertação. 

O quadro a seguir nos auxilia a compreender um pouco mais como se dá a 

teoria do ótimo de participação e de libertação de Doyal e Gough (1991), parte por 

parte e quais são as suas consequências, ou seja, a que caminho cada ação leva, 

segundo os autores, conforme será explicitado a seguir: 

 

Ainda assim, é preciso ir em busca do ótimo para que a população tenha 

condições de questionar suas formas de vida e cultura. Isso se pensarmos em 

apenas melhorar a situação do povo sob a égide capitalista, mas se ousarmos 

pensar na radical mudança dessa situação, só é possível vermos solução em outro 

modo de produção, pois no capitalismo os direitos sociais são marcados por uma 

                                                           
28 Tal concepção é diferente do ótimo de Pareto, presente na Economia de Bem Estar (Welfare 
Economics), que pode ser considerada, basicamente, uma subdisciplina da Economia, ao 
apresentar sugestões para a política econômica. Foi criada por Clark (1967), ao tentar separar a 
análise econômica do que realmente é e o que é desejável, preocupado em relacionar o bem-estar 
com o aumento da riqueza nacional e com uma distribuição mais igualitária.  
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enorme contradição, na qual estão presentes a supressão, a redução de direitos e 

inúmeras contrarreformas, historicamente assinaladas.  

A partir da supramencionada exposição, podemos pensar que satisfazer as 

necessidades básicas no nível ótimo é uma difícil tarefa em um país em 

desenvolvimento, que na maioria das vezes prima pelo crescimento econômico e 

esquece do social.  

Assim, é preciso ter condições sociais prévias para que as necessidades 

sejam saciadas, tanto o acesso à produção, reprodução, como aos direitos e 

participação política, passando por serviços e atividades que materializem essas 

necessidades prévias e passem para as necessidades intermediárias, dentre elas 

estão: educação básica, planejamento familiar, proteção à infância, habitação 

adequada e segurança econômica. 

Atualmente, na realidade específica de Mossoró, especialmente dos bairros 

ora estudados, vemos que o mínimo de políticas públicas trazido por Doyal e Gough 

(1991), reflete na qualidade de vida da população e, por sua vez, no aumento da 

violência nas cidades, uma vez que o “inchaço doentio dos centros urbanos 

(aumento desregrado da população) não tem encontrado o contrapeso das 

estruturas urbanas necessárias (moradia, trabalho, transporte e lazer)” (MILARÉ, 

2005, p. 717). 

Ademais, podemos comparar tais dados com a pesquisa realizada nessa 

mesma instituição. A pesquisa “Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência: Um 

olhar sobre os processos da Vara da Infância e da Juventude de Mossoró-RN”, deu-

se durante os anos 2010-2013 (mais especificadamente até junho de 2013), foi 

realizada por mim e orientada pela Prof.ª. Dr.ª. Gláucia Helena Araújo Russo, na 

graduação de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN). 

 Tal pesquisa contém o mesmo objetivo geral da pesquisa do Mestrado, mas 

desta vez, durante os anos 2013-2015 (mais especificadamente até junho de 2015), 

e mais aprofundada. Por conter praticamente os mesmos objetivos, essa pesquisa 

também será aqui apresentada, de modo a comparar os dados, em suas evoluções 

e retrocessos. Observemos o Gráfico 02: 
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GRÁFICO 02- Bairros com maior incidência de violência contra crianças e 
adolescentes denunciada em Mossoró-RN (2010-2013) (n=63)29 

 
Fonte: Gráfico construído pela autora, a partir dos dados coletados na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró-RN, no ano de 2013. 

     

A partir do Gráfico 02, podemos observar que, de um total de 63 processos, 

os bairros com maior destaque de denúncias foram: Abolição, Aeroporto e 

Barrocas. Eles detêm seis casos cada, o que equivale a 9,4% do total. Vale 

ressaltar que ao longo dos anos a incidência da violência ocorreu em bairros 

diferentes e outros permaneceram na relação, entretanto, uma consideração 

acerca do porque essa incidência mudou de bairro pode estar relacionada aos 

bairros Aeroporto e Abolição terem recebido um pouco mais de atenção do Poder 

Público, ou ainda, porque simplesmente eles não tiveram denúncias notificadas na 

Vara da Infância, o que não significa a ausência de violência na atual pesquisa. 

De modo comparativo, tivemos tanto na anterior como na atual pesquisa a 

presença do bairro Barrocas dentre os mais denunciados, também com seis casos. 

Enquanto o bairro Dom Jaime Câmara possuía 6,3% em 2013 e passou a 

representar 10,6%, totalizando um acréscimo de 4,3%, o que nos leva a pensar que 

o aumento das denúncias representa o aumento da preocupação da comunidade 

                                                           
29 São 63 casos o total de processos referentes à violência contra crianças e adolescentes na Vara 
da Infância de Mossoró-RN, no período compreendido entre 2010 e 2013. 
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para com as crianças e adolescentes que moram nesse bairro, mas também, de 

modo contraditório, a despreocupação do Poder Público e a falta de investimentos 

nas políticas públicas voltadas para a área de crianças e adolescentes. 

Pudemos analisar também a relação do quantitativo de denúncias na 

pesquisa de 2010 em comparação aos dados de 2015. Entre 2010 e 2013 foram 

analisados 63 processos cíveis30, ligados à negação de direitos por casos de 

violência. E entre 2013 e 2015, pudemos examinar 61 processos.31 

Assim, podemos refletir que, de certa forma, não houve avanço em relação 

ao número de denúncias, o que não representa algo exclusivamente positivo, por 

ocorrer devido, quiçá, a falta de incentivo suficiente que levasse a população a 

denunciar mais casos de violência. Podemos pensar que cada denúncia dessa é 

importante para uma criança, ou um grupo de crianças saírem de um ciclo de 

violência. É possível também analisarmos mais detalhadamente a relação de 

crescimento ou decrescimento de denúncias em cada ano, como é possível 

observarmos no Gráfico 03: 

 

GRÁFICO 03 - Quantidade de processos na Vara da Infância e da Juventude 
sobre violência contra crianças e adolescentes denunciada em Mossoró-RN 
(2013-2015) (n=61) 

                                                           
30 É a área relacionada aos direitos civis. Estes, por sua vez, agrupam as prerrogativas de liberdade 
individual, liberdade de palavra, pensamento e fé, liberdade de ir e vir, o direito à propriedade, o 
direito de contrair contratos válidos e o direito à justiça. As instituições públicas por excelência para 
salvaguardar os direitos civis são os Tribunais de Justiça. Disponível em:  
http://direitoscivis.org.br/?pageid=5. 
 
31 Em Apêndices é possível visualizar um quadro explicativo com os anos e processos, da atual 
pesquisa e da pesquisa anterior (subnotificações), com a quantidade de processos do mesmo caso 
e o número real por ano. 

http://direitoscivis.org.br/?pageid=5
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Fonte: Gráfico construído pela autora, a partir dos dados coletados na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró-RN, no ano de 2015. 

 

Tal gráfico nos mostra o percentual de processos entre 2013 e 2015, com 61 

casos, nos levando a constatar que o cume de denúncias neste período está em 

2014, mas alguns detalhes nos ajudam a pensar nos motivos desse resultado, uma 

vez que em 2015 apenas metade do ano foi analisado32. E em 2013, muitos 

processos já haviam sido solucionados no momento da pesquisa.  

Esse percentual significativo no ano de 2014 nos leva a pensar nas seguintes 

hipóteses: o incentivo maior de campanhas e trabalhos educativos acerca da 

importância da denúncia nesse ano a uma parte maciça da população, e o trabalho 

do Conselho Tutelar, pois dentre as 30 denúncias, pelo menos 5 são encaminhadas 

pelo Conselho Tutelar, que é “encarregado pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente” (BRASIL, 1990), sendo 

muitas vezes a porta de entrada para receber as denúncias da população.  

Bem como, as denúncias encaminhadas pelo Disque Direitos Humanos, ou 

Dique 100, que “é um serviço de utilidade pública da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República (SDH/PR) destinado a receber demandas 

relativas a violações de Direitos Humanos” (BRASIL, 2015). Na pesquisa, no ano 

                                                           
32 Por motivo de organização e tabulação dos dados, que iria demandar um bom tempo após a 
pesquisa, acordamos que a melhor alternativa seria deixar até junho de 2015, para que a pesquisa 
fosse exequível.  
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de 2014, pelo menos duas denúncias foram encaminhadas pelo Disque 100, um 

dos meios mais acessíveis de denúncia para a comunidade, pois a notificação é 

anônima, gratuita, de qualquer telefone ou mesmo via internet. Somente no primeiro 

semestre de 2015, o serviço registrou no RN 1.544 denúncias das mais diversas 

violações de direitos humanos, segundo dados do Balanço Semestral do Disque 

Direitos Humanos (2015). 

Pensando a pesquisa de modo comparativo, podemos ver um crescimento 

de denúncias entre 2013, com 19 processos, e o percentual de 31,1%, e 2014, em 

que tivemos 30 processos, correspondente a 49,2%. Mas um declínio em 2015, 

apenas 12 casos, e o percentual de 19,7%, o que não representa nem a metade 

das denúncias feitas no ano anterior, pois apesar da pesquisa ter sido realizada até 

o primeiro semestre do ano de 2015, alguns fatores podem também ter contribuído 

para tal resultado, dentre eles podemos destacar o apoio da rede socioassistencial 

no município de Mossoró, composta de treze Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) e dois Centros de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS). Os CRAS enquanto unidades públicas municipais que visam prevenir 

situações risco e vulnerabilidade social e os CREAS para atender as demandas 

dos sujeitos que já tiveram seus direitos violados (BRASIL/MDS, 2004), órgãos que 

desde 2005, vêm sendo instalados em Mossoró (CASTRO, 2009). 

E levando em consideração os dados da pesquisa de 2010 a 2013, em 2010 

tivemos 13 casos, correlatos a 20,63% do total de processos investigados, já em 

2011 ocorreram 20 denúncias, 31,75% do total. Mas em 2012 tivemos 18 casos, 

com o percentual de 28,57% e em 2013, 12 denúncias, com 19,04%, o que 

demonstra um visível declínio, assim como foi possível percebermos também na 

atual pesquisa, em que podemos chamar a atenção, além do supracitado auxílio 

dos atendimentos nos CRAS e CREAS, diminuindo a demanda de casos que 

poderiam chegar ao âmbito judiciário, podemos destacar também um possível 

“recrudescimento da denúncia ocasionado pela insatisfação da população com os 

serviços ou com os casos denunciados, falta de campanhas intensivas [...] dentre 

outras possibilidades” (OLIVEIRA, 2014, p. 47). 

Perante os índices de denúncias já discutidos, debateremos agora acerca 

do local de ocorrência da violência contra crianças e adolescentes denunciada em 

Mossoró-RN, levando em consideração o gráfico seguinte: 
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GRÁFICO 04 – Local de ocorrência da violência contra crianças e 
adolescentes denunciada em Mossoró-RN (2013-2015) (n=63) 

 

Fonte: Gráfico construído pela autora, a partir dos dados coletados na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró-RN, no ano de 2015. 

 

O Gráfico 04 sugere-nos observarmos os locais onde ocorreram os atos de 

violência nas denúncias, sendo tais locais: residência, escola, motel, via pública e 

estabelecimentos públicos de saúde. Vale salientar que em dois processos a 

violência se dá em mais de um lugar, bem como será levado em consideração a 

residência da vítima nos casos em que a vítima e o agressor morem na mesma 

casa, a fim de evitar repetições e confusões para o leitor. 

É perceptível o destaque de denúncias nos estabelecimentos públicos de 

saúde, com 49,2%, portanto, 29 casos de violência institucional em que a família 

não tem acesso ao medicamento ou tratamento médico. Nesses casos, vale 

explicar que são notificações nas quais a família não encontra o medicamento para 

doenças crônicas na rede pública, mesmo diante da dificuldade de encontrar o local 

específico da denúncia, onde localizamos na maioria das vezes os postos de 

saúde, que são a porta de entrada para o usuário ter acesso ao sistema público de 

saúde, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB/BRASIL, 

2006).   
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Quanto aos casos que ocorreram na residência, obtivemos na pesquisa um 

percentual ainda significativo, com 36,5% do total, portanto, 23 situações. Assim, 

podemos pensar que no ambiente do lar e da família, ao invés de ser local de 

cuidado e proteção, muitas vezes é palco das mais diversas expressões de 

violência, pois nesse espaço as crianças e adolescentes “sofrem agressões e 

outros atos de violência física, violação sexual, práticas tradicionais prejudiciais, 

humilhação e outros tipos de violência psicológica e negligência” (PINHEIRO, 2010, 

p. 53). 

Seguidamente, temos a via pública, com 11,1% do total, ou seja, 7 casos. 

Neles, notamos a forte incidência de crianças e adolescentes que estiveram em 

‘vias de prostituição’, como traz nos processos, ou ainda em situação de rua. Cabe 

salientar que esses sujeitos em situação de rua são, por vezes, discriminados por 

estigmas associados à falta de família e às atividades que eventualmente podem 

adotar para sobreviver, mas nenhuma dessas discriminações justificam o tipo de 

violência cruel e gratuita a que são submetidos (PINHEIRO, 2010). 

 Tivemos também casos de violência tanto na escola quanto no motel, com 

1,6% cada um, correspondendo a um caso cada. Cabe ressaltar que no caso da 

escola, uma criança foi abandonada no local pelos responsáveis e a professora o 

levou para o acolhimento, não sendo uma violência perpetrada pela escola, o que 

não caracteriza violência institucional. 

E no caso do motel, como vimos, apenas um caso foi notificado, mas 

sabemos que em algumas pesquisas essa realidade é frequente, pois, segundo 

uma pesquisa realizada pelo instituto Childhood, em parceria com a Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), no ano de 2009, o motel foi o local mais citado nos casos 

específicos de exploração sexual, com 45,7% dos 69 sujeitos no total, 

demonstrando que essa tipificação da violência sexual está relacionada ao local do 

ato, mas deixando claro que não é possível caracterizá-la como violência 

institucional por motel não ser uma instituição.33 

Após analisarmos os locais de ocorrência da violência, podemos agora 

verificar os tipos de violência contra crianças e adolescentes mais recorrentes nas 

denúncias e aceitas pela maioria dos estudiosos da área, dentre eles: Guerra 

                                                           
33 Disponível em: http://www.childhood.org.br/wp-content/uploads/2014/03/vitimas-de-
explora%C3%A7%C3%A3o-sexual-de-crian%C3%A7as-e-adolescentes.pdf. 

http://www.childhood.org.br/wp-content/uploads/2014/03/vitimas-de-explora%C3%A7%C3%A3o-sexual-de-crian%C3%A7as-e-adolescentes.pdf
http://www.childhood.org.br/wp-content/uploads/2014/03/vitimas-de-explora%C3%A7%C3%A3o-sexual-de-crian%C3%A7as-e-adolescentes.pdf
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(2001), Minayo (1994), Saffioti (1997), Faleiros (2004, 2008), dentre outros. Esses 

tipos de violência podem visualizaremos no Gráfico 05: 

 

GRÁFICO 05 - Tipos de violência contra crianças e adolescentes denunciada 
em Mossoró-RN (2013-2015) (n=54) 

 

Fonte: Gráfico construído pela autora, a partir dos dados coletados na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró-RN, no ano de 2015. 

 

O Gráfico 05 nos convida a pensarmos quanto aos principais tipos de 

violência contra crianças e adolescentes, dentre eles, conseguimos detectar as 

violências doméstica/intrafamiliar e estrutural, reconhecendo-as como as mais 

presentes nos casos denunciados à Vara de Infância e da Juventude de Mossoró-

RN. Vale afirmar que, devido a alguns processos repetirem, tratando de um mesmo 

caso, o total de processos diminuiu de 61 para 54 neste gráfico. 

Para melhor compreendermos o gráfico acima, primeiramente precisamos 

entender acerca das dimensões da violência. A violência contra crianças e 

adolescentes pode se dá nas dimensões das macro ou microrrelações sociais. Nas 

macrorrelações podemos destacar a violência estrutural, caracterizada por se 

pautar em sociedades em que haja a dominação de classes e desigualdades na 

distribuição da riqueza social (GUERRA, 2001), uma realidade a brasileira, uma vez 

que o Brasil aparece com o terceiro pior índice de desigualdade no mundo, segundo 

dados de 2010 da Organização das Nações Unidas (ONU). 
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A violência macroestrutural espraia-se “tanto às estruturas organizadas e 

institucionalizadas da família como aos sistemas econômicos, culturais e políticos 

que conduzem à opressão de grupos, classes, nações e indivíduos, aos quais são 

negadas conquistas da sociedade” (MINAYO, 1994, p. 08). E, por isso, atinge 

majoritariamente as camadas mais pobres da sociedade, que são vitimadas34 pela 

fome, miséria e pela ausência e/ou ineficácia das políticas públicas sociais em 

todos os aspectos. 

Essa realidade está presente em todo o Brasil e seus municípios não fogem 

à essa máxima. Dentre eles, queremos chamar a atenção para Mossoró-RN, que 

na atual pesquisa obteve o maior número de denúncias: 59,3%, exatamente 32 

casos, diante de um universo de 54 casos, bem diferente da pesquisa passada, na 

qual detinha o menor índice, com apenas 6,84%. Isso se deve principalmente ao 

aumento da demanda dos processos de Tratamento Médico-Hospitalar e/ou 

Fornecimento de Medicamentos, que, sozinhos, são detentores de 29 casos de 

violência estrutural35. A respeito dessa violência, podemos percebê-la no trecho 

que segue: 

  

- Ametrino36, representado por seu genitor, e por meio da Defensoria 

Pública Estadual, impetrou Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação dos 
Efeitos da Tutela em face do Estado do Rio Grande do Norte, pleiteando 
o fornecimento de 30 (trinta) caixas do medicamento “Somatrofina 
Humana 4U/ml”, como forma de tratamento hormonal para 
desenvolvimento de massa óssea (Manifestação Ministerial, Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Norte - MPRN, fls. 46) 37 

                                                           
34 Expressão utilizada por Saffioti (2007), em: “A Síndrome do Pequeno Poder”. Nela a autora traz 
a vitimação como um processo de fabricação de crianças vítimas da violência estrutural, em 
contraposição a vitimização, que produz vítimas por meio da violência inerente às relações 
interpessoais adulto-criança. 
 
35 Em conversa com o diretor da Vara da Infância, Abner Silva de Souza, esclareceu-se como se dá 
esse procedimento e porquê é considerado violência estrutural. Tratam-se de medicamentos ou 
tratamentos de saúde que o Poder Público não fornece, ou nega-se a fornecer. Então, a juíza intima 
para que forneça nos casos em que o remédio tem na rede pública, se não tem, a juíza bloqueia o 
dinheiro do Estado/Município e obriga a dar o dinheiro para que o remédio ou tratamento proceda. 
 
36 Para saber mais informações sobre essa pedra preciosa, bem como, sobre todas as pedras que 
citaremos nos relatos, confira a lista de Pedras Preciosas: sujeitos-vítimas da pesquisa, em 
Apêndices. 
 
37 Todas as folhas estão marcadas conforme a paginação da Vara da Infância e da Juventude, tendo 

em vista que foi neste local onde a pesquisa foi realizada, apesar de nos processos existirem 
também paginações de outros órgãos como Ministério Público e Conselho Tutelar. 
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O trecho do processo nos leva a ponderar que a criança necessita de um 

tratamento médico, pois quem toma a Somatrofina Humana tem uma deficiência de 

GH (Growth Hormone ou Hormônio do Crescimento), o que pode causar prejuízo 

de massa óssea. Por isso, nesses processos não importa se a família tem ou não 

condições financeiras de arcar com as despesas do tratamento, o que importa é 

fazer valer o Art. 7º do ECA, sobre a criança e adolescente terem direito a proteção 

à vida e à saúde (BRASIL,1990). 

A partir do supramencionado trecho, também pudemos notar que quem 

entrou com o processo, representando a criança foi seu pai, assim como aconteceu 

na maioria dos processos sobre Tratamento Médico-Hospitalar, uma vez que foi 

possível perceber na pesquisa a forte presença dos pais como denunciantes, em 

especial pais que trabalhem na rede de saúde, como enfermeiras, técnicas de 

enfermagem, proprietários de farmácias, ou mesmo de advogados, profissionais da 

área do Direito, muitas vezes pessoas com profissões e com renda familiar 

razoável, que tiveram acesso à informação e pleitearam na Justiça o direito de seus 

filhos.  

Por isso, é importante frisar o direito à informação, especialmente à 

informação jurídica, como aquele que está mais acessível as classes mais 

abastadas, pois podemos vê-lo como um “elemento essencial para garantir o 

acesso à justiça em países em desenvolvimento como o nosso” (CARNEIRO, 2003, 

apud ROSSI, 2007, p. 137). 

Não obstante, também há casos de denúncias nas quais a violência 

estrutural está fortemente ligada à pobreza da família da criança, ou de um grupo 

de crianças. É o que acontece com um procedimento da situação de uma família 

que persiste desde a pesquisa anterior, em que uma profissional de Serviço Social 

da Vara da Infância de Mossoró-RN discorre sobre a situação desta: 

 
- No aspecto habitacional, esta família mora num “barraco”, construído de 
taipa, papelão e plástico, no terreno em que a Sra. Joana diz pertencer a 
sua mãe. No barraco não há fornecimento de energia elétrica e nem água 
encanada. A carência alimentar ficou evidenciada. O alimento disponível 
era três pacotes de leite pasteurizado que foram fornecidos na igreja 
católica da comunidade, naquela manhã. Por volta de meio dia, não havia 
comida para o almoço, nem o forno a lenha havia sido aceso. A Sra. Joana 
relatou que a única renda fixa de sua família, disse ser o benefício do 
programa Bolsa Família, no valor mensal de R$ 134,00. Que o atual 
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companheiro e pai de Ágata e Alexandrita, trabalha numa fazenda, porém 
não ajuda financeiramente, e que “ele gasta tudo com bebedeira”, frisa a 
mãe das infantes. Constatou-se que além dos adultos, as crianças 
estavam bastante sujas e mau cuidadas. A menina Âmbar apresentava 
muitas aftas na região bucal, situação que incomoda na ingestão de 
alimentos. O cartão de vacina das crianças confirma que estas crianças 
estão com a vacina atrasada. Demonstrando assim ato de negligência, ora 
por parte da família quanto à saúde das infantes, por não comparecer na 
unidade básica de saúde do bairro, ora pela falta de assistência e/ou 
omissão da equipe de saúde responsável, da área de abrangência. 
Segundo esta família, no endereço em que residem não há Agente de 
Saúde. Caso seja confirmado é preocupante uma comunidade com baixo 
índice de desenvolvimento humano não dispor de acesso à atenção 
básica em saúde (Relatório Social da Vara da Infância e da Juventude da 
Comarca de Mossoró-RN, fls. 14). 

 

Percebemos aí uma grave omissão por parte do Estado para com essa 

família, e a essas crianças de modo específico, primeiramente porque elas não têm 

sequer direito a uma habitação digna, construída de alvenaria, com água encanada 

e energia elétrica, passando pela falta de alimentação e negligência, tanto por parte 

dos pais, por não cuidarem da saúde das crianças e por parte do Estado enquanto 

Poder Público, aqui representado pelo município de Mossoró. 

Ademais, nos mostra que a violência estrutural é ainda mais perversa com 

crianças e adolescentes pobres (FALEIROS; FALEIROS, 2008), uma vez que 

essas crianças estão ainda mais expostas a perigos, como o trabalho infantil, a 

exploração sexual, ao tráfico de drogas e pessoas, dentre outros. 

Essa realidade piora ainda mais quando a relacionamos com a desigualdade 

social, nos levando a refletir que a noção de direitos para todos só está no plano do 

abstrato, e essa discussão torna-se ainda mais interessante ao pensarmos que “os 

chamados direitos humanos, ao contrário, dos direitos do cidadão, nada mais são 

do que direito do membro da sociedade burguesa, isto é, do homem egoísta, do 

homem separado do homem e da comunidade” (MARX, 1975, p. 30). 

A violência doméstica/intrafamiliar é outro tipo de violência que nos chamou 

a atenção por deter 40,7% do total, com 22 casos, enquanto na pesquisa anterior 

ganha destaque por ter o maior índice, com 61 casos, 83,56% do total, 

demonstrando que entre 2013 e 2015 houve a diminuição de 39 casos. Antes, no 

entanto, cabe-nos diferenciar esses termos. A violência “doméstica refere-se ao 

lugar onde ela ocorre, na casa, no lar; a violência intrafamiliar se refere à natureza 

dos laços parentais que unem as vítimas e os autores da violência” (FALEIROS; 
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FALEIROS, 2008, p. 50). Desse modo, podemos pensar a violência doméstica 

contra crianças e adolescentes perpetrada por pai, mãe, padrasto, entre outros, 

desde que ocorra no ambiente doméstico; enquanto a intrafamiliar também pode 

ser praticada por familiares ou por conhecidos, desde que tenha vínculos com a 

vítima, podendo dar-se dentro ou fora de casa. 

Alguns aspectos da violência doméstica/intrafamiliar podem ser constatados 

no relato que segue: 

 

- Foi noticiado pelo Conselho Tutelar da 33ª zona de Mossoró, conforme 
oficio nº 00038 que Berilo e Citrino encontram-se em situação de 
vulnerabilidade, vez que são negligenciados por sua genitora. Segundo 
consta na documentação apresentada, as crianças são maltratadas pela 
Sra. Maria, que é negligente quanto à higiene e aos cuidados com seus 
filhos. De igual firma há notícias de agressões e de maus tratos (Relatos 
da Ação Cautelar Inominada com Pedido Liminar do MPRN, fls. 03). 

 

Nesse relato, dentre os aspectos da violência doméstica/intrafamiliar 

estudados por Guerra (2001), podemos citar a transgressão do poder disciplinador 

do adulto, em que, nesse caso, a mãe converte a diferença de idade numa 

desigualdade de poder; a negação do valor liberdade, pois essas crianças muito 

provavelmente têm seus desejos e/ou vontades cerceados; bem como podemos 

perceber um processo de vitimização como meio de deter a vontade ou o desejo 

das vítimas com o propósito de satisfazer as aspirações do adulto violador.  

Quanto à violência institucional, não tivemos nesta pesquisa nenhuma 

notificação, por isso, ela não apareceu no gráfico. De modo diferente à pesquisa 

atual, na pesquisa da graduação foi possível detectar sete processos, o 

correspondente a 9,58%. Tal violência A noção de instituições totais adotada neste 

texto foi formulada por Erwing Goffman (1961) e está descrita no livro Manicômios, 

Prisões e Conventos39, no qual ele afirma que uma instituição total pode ser definida 

como “um local de residência e trabalho onde um grande número de indivíduos com 

situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável 

                                                           
38 Foi escolhida uma numeração aleatória fictícia, que não identifique o verdadeiro número no 
processo em todos os relatos que aparecem números. 
 
39 Disponível em: https://www.mybookworld.info/view/m9kkf/manic%C3%B4mios-pris%C3%B5es-
e-conventos-goffman-erving..html.  

https://www.mybookworld.info/view/m9kkf/manic%C3%B4mios-pris%C3%B5es-e-conventos-goffman-erving..html
https://www.mybookworld.info/view/m9kkf/manic%C3%B4mios-pris%C3%B5es-e-conventos-goffman-erving..html
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período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada” 

(GOFFMAN, 1961, p. 11). 

A partir desse conceito é possível pensarmos em abrigos, orfanatos, escolas 

militares, quartéis, mosteiros, conventos, institutos correcionais e prisões, os quais 

Goffman (1961) classifica como instituições da mesma natureza, uma vez que 

agem sobre todos os aspectos do ser humano, suprimindo sua individualidade em 

benefício da coletivização. 

Dentre os casos específicos da violência institucional em Mossoró, 

observados na pesquisa da graduação, cinco ocorrências merecem destaque, pois 

eram advindos do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente (CIAD), onde 

foi possível encontrarmos terríveis aspectos dessa violência:  

 

- Ao chegar no local já presenciou o policial Silva cuspindo na cara do 
adolescente Pedro, sendo que a ala estava ainda fechada. Que os 
educadores Antônio, João e Maria haviam chamado os policiais para levar 
três adolescentes ao médico. [...] Que viu quando o policial Silva adentrou 
o alojamento e começou a espancar o adolescente. […] Que o policial 
inclusive tentou enforcá-lo com as mãos no pescoço do adolescente, o 
qual colocou a língua pra fora em sinal de sofrimento. Que foi falha ter 
deixado o policial entrar no alojamento, mesmo porque não havia 
necessidade para tal (Depoimento anônimo. fls. 78. Termo de Audiência 
da 10ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró apud OLIVEIRA, 
2014, p. 29-30). 

 

Nesse sentido, a violência institucional aí se configura no abuso do poder do 

policial que, mesmo sem pertencer a equipe da instituição, sente-se no direito de 

agredir o adolescente institucionalizado, uma vez que estão profissionalmente 

ligados à violência e, por isso, seus atos muitas vezes violam direitos, ainda que a 

prática desses profissionais deveria estar em benefício da coletividade (MICHAUD, 

1989; MEIRELLES, 2002). 

Desse modo, podemos pensar que o centro CIAD, localizada 

especificamente em Mossoró, retrata a realidade das instituições com uma função 

social, muitas vezes, legitimada pela população, bem diferente dos abrigos, escolas 

e hospitais, entendidas como tendo “a missão de amparar e proteger e outras, de 

punir e reabilitar a pessoa para o convívio social. No caso dos adolescentes, a 

proposta que consta em lei é a de socialização” (SILVA, 2006, p. 125). 
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No mais, outro aspecto importante na pesquisa foi perceber as formas de 

violência, conforme podemos visualizar no Gráfico 06: 

 

GRÁFICO 06 - Formas de violência contra crianças e adolescentes 
denunciada em Mossoró-RN (2013-2015) (n=65)40 

 

Fonte: Gráfico construído pela autora, a partir dos dados coletados na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró-RN, no ano de 2015. 

 

O Gráfico 06 nos mostra diversas formas de violência que, apesar de serem 

apresentadas de forma separada, na realidade manifestam-se numa estreita 

ligação entre elas, havendo em alguns casos, inclusive, a presença de muitas das 

suas expressões, o que torna difícil delimitá-las.  

Dentre o universo apresentado, chama-nos a atenção o fato de existir 80% 

dos casos de negligência, com 52 processos. Na pesquisa de 2010 a 2013, a 

negligência também foi a forma de violência mais denunciada dentre as demais, 

com 63,93%, portanto, 39 casos. Segundo Guerra (2001), tal violência representa 

uma omissão em termos de prover as necessidades físicas e emocionais de uma 

criança ou adolescente. Assim, no âmbito doméstico/ intrafamiliar, os atos de 

negligência podem ser entendidos como “violações nas quais os pais ou 

                                                           
40 O universo desses processos chegou a 64 casos devido a três vítimas sofrerem mais de uma 
violência concomitantemente. 
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responsáveis se omitem propositalmente de vestir, alimentar e/ou cuidar das 

crianças e adolescentes” (OLIVEIRA, 2014, p. 37).  

O trecho a seguir mostra-nos claramente um desses casos: 

 

- A referia família é acompanhada pelo Conselho Tutelar da 34ª Zona, 
conforme planilha registrada. Desde ..., a Srª Ana é viciada em baralho, 
não dispensa as crianças os cuidados básicos, a higiene da casa é 
precária, as crianças estão sempre sujas e nuas nas calçadas, por mais 
de uma vez o Conselho Tutelar realizou sindicância na residência 
encontrando as crianças sozinhas sem a supervisão de um adulto, sendo 
necessário buscar a presença da avó materna para fazer a entrega das 
crianças, acrescenta-se ainda que a Srª Ana perdeu uma filha que foi 
vítima de bala perdida nos arredores da sua residência. O Conselho 
Tutelar aplicou várias vezes medidas de proteção que não foram 
cumpridas, e as denúncias persistem. Ante o exposto estamos noticiando 
o fato para que este órgão tome as providências que entender necessário 
ao caso (Notícia de Fato do Conselho Tutelar, 34ª Zona de Mossoró, 
encaminhada à Vara da Infância e da Juventude, fls. 05). 

 

Nesse prisma, é possível percebermos que na família da Sra. Ana têm 

aspectos graves na discussão da temática negligência, dentre eles, podemos citar: 

a responsabilidade primeira dos filhos ser da mãe, o que resulta na sua 

culpabilidade e na invisibilidade do pai; a negligência como uma forma de violência 

que também pode resultar em fatalidade e, por fim, a pequena conexão entre os 

órgãos da rede de proteção infanto-juvenil nos casos de violência contra crianças 

e adolescentes, como será explicitado a seguir. 

Assim, vimos que, muitas vezes, a responsabilidade da mãe passa a ser a 

principal quando se trata de negligência (FALEIROS; FALEIROS, 2008), o que 

resultou, nesta pesquisa, na maioria dos casos de negligência a mãe ser a mais 

denunciada, com quase a totalidade dos casos, com 51 dentre os 52 processos, ou 

seja, 78,5%. Tal fato leva-nos a inferir que o pai, bem como os demais familiares, 

comunidade e Poder Público passam, por vezes, invisibilizados no momento da 

denúncia. E, chamando atenção principalmente para o genitor, notamos claramente 

a desigual relação de gênero muito presente em nossa cotidianidade. 

Por isso, Saffioti (1997) afirma que há uma forte desigualdade no interior das 

relações homem/mulher, sejam nas práticas sociais ou políticas desses sujeitos. 

Assim, na relação familiar, a realidade macro reflete na microestrutural, definindo 

claramente os papéis masculinos e femininos dentro de casa, pois, em suma fica a 

cargo da mãe os cuidados com o filho e com a casa. Enquanto para o pai, a 
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manutenção da família através do seu emprego/trabalho. Dessa forma também 

acontece com a família do supramencionado relato, que tem o pai como um 

pedreiro, que mora com a família, mas vimos que somente a mãe foi culpabilizada 

pela morte da filha e pela falta de cuidado com os demais e com a casa, pois neste 

processo, assim como na maioria o pai não é apresentado como culpado. 

Tratando da negligência como uma fatalidade, podemos apontar que este é 

o único processo capaz de trazer a negligência como uma violência fatal, inclusive, 

por isso, nos chamou atenção, pois serve-nos para demonstrar a tamanha força 

que a omissão dos responsáveis pode ter sobre a vida das vítimas, da mesma 

forma que os atos violentos. 

Com isso, afirmamos que, mesmo de forma indireta, foi a negligência dos 

responsáveis, tanto da mãe e do pai, como também da comunidade presente no 

local, que levou à morte da criança que estava na rua. E podemos pensar ainda na 

responsabilidade também do Estado para com essa criança, pois o direito à 

convivência familiar e comunitária das crianças precisa ser assegurado (BRASIL, 

1990), para tanto o Poder Público municipal precisa dar condições para que este 

se efetive, como proporcionar segurança nas ruas e praças da cidade, beneficiando 

não só o público infanto-juvenil como a sociedade em geral. 

No tocante à rede de proteção, podemos observar que o trecho do relato ora 

trabalhado traz claramente que o Conselho Tutelar por diversas vezes realizou 

sindicância na residência e aplicou medidas de proteção, mas estas não foram 

cumpridas e a situação persiste. Mas, pensemos, pouco adianta tal órgão aplicar 

inúmeras medidas para beneficiar as crianças, se não pensar que a pessoa que 

mais convive com estes, a mãe, tem problemas com cigarro e baralho, e que ela 

precisa ser encaminhada a um órgão de tratamento para essas pessoas, como o 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), ainda que esses motivos sejam banais 

para alguns, uma vez que acrescenta e, neste caso, o vício está diretamente ligado 

à motivação da negligência.   

Assim, ainda que o papel do Conselho Tutelar esteja voltado para as 

crianças e adolescentes, este órgão precisa conectar-se e trabalhar em conjunto 

com outras instituições para realmente zelar pelos direitos desses sujeitos, uma vez 

que o Conselho Tutelar, juntamente com a Defensoria Pública, polícias e Ministério 

Público, entre outros órgãos, compõem a rede de proteção que “tem uma lógica de 
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funcionamento que interliga seus eixos, exigindo mobilidade jurídica e política de 

seus órgãos, no sentido de integrá-los e articulá-los” (NASCIMENTO; GARAVELO; 

KOHLS; CAVALCANTE; SILVA; GUIMARÃES; ASSIS; PEREIRA, 2009, p.149).    

Sabemos, no entanto, que a negligência não se dá apenas no âmbito 

intrafamiliar, pois, como vimos, há omissões do Poder Público quanto a efetivação 

dos direitos das crianças e adolescentes. Assim, a negligência estrutural pode ser 

caracterizada basicamente pela omissão do Estado, enquanto Poder Público, na 

efetivação das políticas públicas para a sociedade, especialmente para crianças e 

adolescentes, em que podem ser citados a falta de orçamento, ou o baixo 

percentual deste, para a construção de creches e escolas. Aqui, é interessante 

lembrar que as violências podem ocorrer simultaneamente, coexistindo as 

violências estrutural e institucional entre si. 

Vale destacar aqui acerca da diferenciação da negligência estrutural da que 

se dá no seio da família, pois há inúmeras situações em que a família não tem 

condições de suprir as necessidades básicas para o desenvolvimento da criança 

ou adolescente, revelando que a situação dos filhos não é por intenção dos pais ou 

responsáveis. Nesse caso, tal família deve ser amparada com programas 

assistenciais advindos especialmente da transferência de renda pelo Estado. 

De outro modo, os casos de violência física, psicológica e sexual também 

merecem nossa atenção. A violência física é caracterizada por ser “uma relação 

social de poder que se manifesta nas marcas que ficam principalmente no corpo, 

machucando-o, causando-lhe lesões, ferimentos, fraturas, queimaduras, 

traumatismos, hemorragias, [...] e até morte” (FALEIROS; FALEIROS, 2008, p. 35). 

Na atual pesquisa, a violência física demonstrou com 6,2% dos casos, 

portanto, com quatro casos apenas, enquanto que na pesquisa anterior, foi possível 

detectar oito casos, remetendo ao percentual de 13,11% desses, um diferencial um 

pouco maior quando comparado ao atual. Mas com aspectos presentes nos atos 

de violência muito semelhantes entre si, tais como: a reincidência das agressões e 

o uso dos mais variados instrumentos, conforme podemos observar no trecho que 

segue: 

 

- Esfênio é agredido física, psicologicamente e negligenciado pela avó da 
criança, Graça. Os fatos ocorrem há aproximadamente três meses, dias e 
horários variados. São utilizados cipós, mangueiras e pedaços de 
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madeira. A suspeita desfere tapas e beliscões. Não há conhecimento se 
há hematomas. São proferidos termos depreciativos e palavras de baixo 
calão, aos gritos. Frequentemente Esfênio foge de casa à noite para jogar 
vídeo game, local não mencionado. Ao passo que sempre briga em 
bueiros e locais que oferecem risco. Não se sabe sobre alimentação e 
higiene da criança. O pai é falecido. O Conselho Tutelar do bairro foi 
acionado, porém a criança continua exposta as violências. Sem mais 
detalhes sobre o caso (Denúncia do Disque 100, fls. 20).  

 

De acordo com o trecho, é fácil observarmos que há pelo menos três meses, 

em dias e horários variados, este garoto vem sofrendo agressões, “nos levando a 

reafirmar que tal violência só é denunciada após inúmeras reincidências ou quando 

coloca em risco a integridade física de suas vítimas” (OLIVEIRA, 2014, p. 50). Bem 

como, há a predominância do uso dos mais diversos tipos de objetos, tais como 

cipós, mangueiras e pedaços de madeira, demonstrando que não são as primeiras 

manifestações da violência, pois estas desenvolveram-se de tapas e beliscões ao 

uso de instrumentos mais severos, sendo naturalizada e banalizada como forma de 

disciplina e socialização (NECA, 2006). 

Ainda nesse trecho podemos discutir sobre outra forma de manifestação da 

violência contra crianças e adolescentes, que é a violência psicológica, entendida 

como “uma relação de poder desigual entre adultos dotados de autoridade e 

crianças e adolescentes dominados. Esse poder é exercido através de atitudes de 

mando arbitrário (“obedeça porque eu quero”), de agressões verbais” (FALEIROS; 

FALEIROS, 2008, p. 36). Essa violência obteve tanto na atual pesquisa como na 

pesquisa da graduação os menores índices, na atual deteve um percentual de 3%, 

com apenas 2 casos, e na anterior, 4,91%, contendo três casos. 

Isso nos mostra o quão a violência psicológica é invisibilizada em nossa 

sociedade, uma vez que “Praticamente ninguém denuncia ou responsabiliza pais, 

parentes, professores, policiais, profissionais da saúde e da assistência, entre 

outros, que desqualificam ou humilham crianças e adolescentes” (FALEIROS, 

FALEIROS, 2008, p. 36). Prova disso é que em ambas as pesquisas, todas as 

denúncias de violência psicológica vieram acompanhadas de outra(s) forma(s) de 

violência(s). 

No supramencionado relato, podemos notar o trecho: “São proferidos termos 

depreciativos e palavras de baixo calão, aos gritos” (Denúncia do Disque 100, fls. 
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20, 2015), demonstrando que, apesar de não deixar marcas físicas, a violência 

psicológica é capaz de destruir a imagem da vítima por meio de agressões verbais. 

No que concerne à violência sexual, tivemos 10,8% dos casos, com 6 

desses. E na pesquisa anterior, obtivemos 11 casos, que correspondem a 18,03%, 

sendo bastante visualizada, quando cometida por padrastos, pais, primos ou 

vizinhos, algo constante em ambas as pesquisas. Tal violência pode ser pensada 

a partir do “abuso delituoso de crianças e adolescentes, em especial de sua 

sexualidade, negando, inclusive, o direito das crianças e adolescentes a sua 

sexualidade em desenvolvimento” (FALEIROS; FALEIROS, 2008, p. 38).  

Ela pode acontecer de várias formas: através do contato físico, por meio de 

carícias, penetração oral, anal ou vaginal, ou sem contato físico, por exposição a 

material pornográficos, exibicionismo, dentre outros. E manifestar-se em abuso, 

exploração comercial, dentre outros, conforme veremos a seguir. Em um processo 

podemos observar uma adolescente que foi vítima de diversas violências, inclusive, 

a violência sexual: 

 

- O Relatório Social encaminhado pela Casa de Passagem consta a 
informação de que a adolescente teve sua primeira entrada na instituição 
no mês de ... em decorrência de violência doméstica sofrida pelo ex-
companheiro de nome João. Ainda, que os genitores da adolescente 
sofrem de transtornos mentais e sempre foram negligentes nos cuidados 
para com a filha, fato que a condicionou a morar em outras residências, 
ficando vulnerável as mais diversas formas de violência, especialmente 
psicológica, física e sexual (Relatos da Ação Cautelar Inominada com 
Pedido Liminar do MPRN, fls. 03). 

 

Com isso, é possível visualizarmos a violência sexual inserida num contexto 

de diversas violações dessa adolescente, vez que que ela sofria negligência pelo 

fato dos pais não terem condições mentais de cuidar da filha, o que desencadeou 

uma sequência de abusos e violências nas casas por onde passava, inclusive, em 

outros relatos, há a confirmação de exploração sexual comercial, exposta no 

assunto do próximo gráfico. Bem como, outro motivo de violência, que a levou à 

institucionalização, foi a violência doméstica por parte do seu atual companheiro, 

capaz de levarmos a mais uma discussão ainda mais profunda, mas que pelos 

limites desse trabalho, não nos cabe agora. Queremos chamar a atenção, no 

entanto, para as consequências da violência sexual em especial na vida dessa 

vítima, que reflete também na vida da maioria das vítimas de violência sexual.  
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Dentre as consequências, Faleiros; Faleiros (2008) nos auxiliam a destacar 

o que as relações de violência sexual ocasionam nas vítimas, tais como: 

deturpações sócio afetivas e culturais entre adultos e crianças/adolescentes, 

transformadas em relações erotizadas, pois muito provavelmente a adolescente do 

trecho não consegue mais ter confiança facilmente em um adulto e teme se 

relacionamentos com adultos são saudáveis; confusão nas mentes dos sujeitos 

violentados sobre os papeis dos adultos, uma vez que a vítima do relato, 

especialmente na fase da sua infância, não compreendia o porquê de um adulto 

que deveria a proteger estava causando-lhe dor. 

 Podemos notar também a inversão na natureza das relações sociais entre 

adultos e as crianças/adolescentes, como relações desumanas, ao invés de 

humanas, negligentes no lugar de protetoras, agressivas ao invés de afetivas; além 

de estabelecer nas vítimas traumas psíquicos, morais e sociais, especialmente de 

abuso e exploração sexual comercial de longa duração, como muito provavelmente 

ocorreu com a adolescente supramencionada (FALEIROS; FALEIROS, 2008). 

Além disso, a violência sexual é considerada um crime na nossa legislação, 

pois de acordo com o Código Penal, dentre os artigos 213 a 229, 233 e 234 há a 

advertência de diversos crimes, entre eles, o estupro, o atentado violento ao pudor 

e o ato obsceno, que tiveram suas penas aumentadas em até a metade quando 

cometidos contra menores de 14 anos (BRASIL, 1940). Vale salientar que a vítima 

do relato ora trabalhado não está mais nessa faixa etária. 

Dando continuidade à discussão da violência sexual, algumas das suas 

diversas expressões puderam ser percebidas na pesquisa, resultando no gráfico a 

seguir: 

 

GRÁFICO 07 - Expressões da violência sexual contra crianças e adolescentes 
denunciada em Mossoró-RN (2013-2015) (n=6) 
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Fonte: Gráfico construído pela autora, a partir dos dados coletados na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró-RN, no ano de 2015. 

 

Dentre os seis processos de violência sexual presentes na pesquisa, foi 

possível subdividi-los nas principais expressões desta violência na investigação: 

abuso sexual e exploração sexual.  

Quanto ao abuso sexual, tivemos 50,0% dos casos de violência, portanto 

três desses, nos quais podem ser detectados “um relacionamento interpessoal 

sexualizado, privado, de dominação perversa, geralmente mantido em silêncio e 

segredo” (FALEIROS; FALEIROS). Assim, o abuso é praticado por alguém em 

situação de poder e desenvolvimento sexual desigual em relação a crianças ou 

adolescentes vitimizados, desrespeitando o direito a ter sua sexualidade protegida, 

principalmente quando se dá por pessoas incumbidas de protegê-las, no seio da 

família. 

Podemos perceber algumas de suas características nos trechos que 

seguem: 

 

- Até que um dia contou pra mãe “avô colocou o dedo no seu cú” (sic) e 
que havia dito pra o mesmo que não podia mexer lá, pois dói (Relatório 
Psicossocial do CREAS-Mossoró, fls.12). 

 

Ainda nesse processo, temos: 
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- [...] a mesma relatou que inicialmente morava com seus pais, Carlos e 
Adriana, e que um dia quando saiu do banho, viu seu pai “fazer 
enxerimento com a filha” (sic), afirmou ter visto o pai “com a bicha de fora 
e a calcinha da filha no joelho” (sic). Mãe disse que começou a desconfiar 
das atitudes de Sr. Carlos porque o mesmo ficava agarrando muito sua 
filha, queria tomar banho com ela e por não confiar no mesmo, que é 
usuário de craque, ficava chamando a filha sempre que percebia 
comportamento considerado estranho (Relatório Psicossocial do CREAS-
Mossoró, fls.11-12) 

 

A partir dos trechos, podemos pensar que o abuso sexual traz de maneira 

perversa a dominação do poder do adulto violador, muitas vezes, pais, padrastos e 

avôs, que deveriam proteger a integridade desses sujeitos, mas, na verdade, fere-

a. Vemos aqui que a criança não tem a maturidade psicológica suficiente para 

distinguir se o que o avô está fazendo com ela é certo ou errado, mas ela sabe que 

dói e, por isso, segundo a vítima, ele não podia mexer lá. Nessa situação, o violador 

feriu a integridade física e psicológica da vítima, bem como o respeito que este 

deveria ter com o processo de desenvolvimento físico, psíquico, moral e sexual 

sadio dessa criança. 

No segundo trecho observamos a desconfiança da mãe da vítima ao 

relembrar o tempo que morava com seus pais e presenciou a cena de possível 

abuso, o que nos leva a entender que após o ocorrido, a mãe recusou-se a ser 

conivente, ainda que isso custasse sua saída da casa dos pais e uma 

transformação na sua vida pessoal, atitude que nem sempre acontece, pois os pais 

não costumam acreditar nos filhos quando se trata de violência sexual, inclusive, 

possivelmente a mãe só tomou essa atitude porquê presenciou a cena; esses e 

outros motivos podem levar com que seja “a violência contra as crianças e 

adolescentes bastante subnotificada” (BRASIL, 2001, p. 08). 

Com isso, quando o abuso sexual se dá na família, que está inserida em um 

caldo cultural de sacralidade e superproteção, fica ainda mais difícil noticiar e 

notificar essa expressão da violência sexual, pois “Essa trama se mantém e se 

solidifica através de rituais, do silêncio, da chantagem e de uma forma de 

comunicação muito particular” (FALEIROS; FALEIROS, p. 40, 2008). 

No que diz respeito à exploração sexual comercial, tivemos na pesquisa 

também três casos, com 50,0% do total de violência sexual. A exploração sexual 

comercial contra crianças e adolescentes pode ser considerada uma relação de 

mercantilização, que perpassa pela exploração e dominação desses sujeitos, além 
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de envolver o abuso de poder sobre o corpo das vítimas, ofertado aos exploradores 

sexuais organizados em comércios locais ou globais; ou ainda por pais ou 

responsáveis e por consumidores de serviços sexuais (LEAL; LEAL, 2002). Isso 

nos leva a crer que tal exploração está envolvida no mercado do sexo que, apesar 

de clandestino, movimenta a economia capitalista e gera ainda mais desafios a seu 

combate. 

Na pesquisa realizada, um dos casos de exploração sexual comercial nos 

ajudará a compreender melhor a temática: 

 

- O condutor do flagrante, 1ª Testemunha, Roberto, ouvido às fls. 03, 
aduziu que no dia do fato, estava de campana, na companhia da 2ª 
Testemunha, verificando quando três adolescentes entraram no interior do 
veículo Uno, cor amarela, pelo que, abandonaram a campana e 
resolveram seguir o veículo, o qual seguiu até o bairro Azul, e entrou no 
Motel Love, que então aguardaram alguns instantes e também entraram 
no motel e seguiram para o apartamento onde o veículo estava 
estacionado, sendo que ao baterem na porta foram atendidos pela pessoa 
de alcunha “Carlão”, identificado como João Carlos Pereira Lima, o qual 
estava sem camisa, ingerindo bebida alcoólica, na companhia das três 
adolescentes assistindo filme pornográfico, momento em que “Carlão” 
alegou que estava ali a convite das três moças, negando ter oferecido 
qualquer dinheiro, no entanto, a adolescente Ametista confessou ter 
recebido R$ 50,00 (cinquenta reais) pelo “programa” e que a quantia iria 
ser dividida com as demais. Aduziu ainda o condutor, que então, diante 
dos fatos, deu voz prisão em flagrante no “Carlão”, conduzindo-o a 
Delegacia de Plantão, juntamente com as vítimas (Descrição de 
testemunhas no Relatório Final do Inquérito Policial do 2º Departamento 
de Polícia de Mossoró, fls. 28). 

 

No fragmento acima vemos que as vítimas estão na companhia de um 

adulto, de alcunha Carlão que, apesar de negar ter oferecido qualquer quantia em 

dinheiro às garotas, uma delas confessa ter recebido R$ 50,00 (cinquenta reais) de 

Carlão e que tal quantia seria dividida entre as demais. Com isso, podemos 

constatar a exploração sexual comercial e, no decorrer do processo ainda é 

adicionada a informação que uma das vítimas não era mais adolescente, já 

atingindo a maioridade, enquanto as outras duas tinham 15 anos cada uma, acima 

de 14 anos, portanto, já poderiam trabalhar sem necessitar estar na condição de 

aprendiz, conforme artigo 60 do ECA. 

No entanto, 15 anos é uma idade aceita para o trabalho desde que seja em 

condições dignas, sem perigo e não estigmatizantes, o que não se configura no 

trecho acima, tendo em vista que fere o artigo 67 do ECA, mais especificamente 



 
 
 

81 
 

  

seus incisos II, porque é perigoso, insalubre ou penoso, e o inciso III, por ser 

realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, 

psíquico, moral e social (BRASIL, 1990).  

Por isso, Faleiros; Faleiros (2008) trazem que há diversas visões a respeito 

do uso de crianças e adolescentes no mercado do sexo: uma forma moderna de 

escravidão; uma das piores formas de trabalho infantil (OIT); uma exploração 

sexual comercial (concepção adotada no 1º Congresso Mundial contra a 

Exploração Sexual Comercial de Crianças, realizado em agosto de 1996 em 

Estocolmo). 

Dentre esses motivos, a violência sexual comercial está prevista no Código 

Penal brasileiro como crime, detalhada nos artigos 213 a 229, 233 e 234, com 

penas aumentadas para menores de 14 anos, o que não se enquadra no caso 

supramencionado, pelo fato das adolescentes terem 15 anos, mas o violador não 

deixa de ser punido, desde que denunciado. E se autuado em flagrante, como 

nesse caso, fica praticamente impossível comprovar seu não-envolvimento no 

crime, já que o depoente, como vimos, tratava-se de um policial.  

Nesse aspecto, foi possível trabalharmos até aqui com os tipos e formas de 

violência contra crianças e adolescentes, cabendo-nos agora conhecer o perfil das 

vítimas dessas expressões de violência, na tentativa de construí-lo a partir de: sexo, 

idade, escolaridade e se tem ou não deficiência. E para compreender melhor a 

realidade que vivem as vítimas, buscamos conhecer também acerca de suas 

famílias: renda da família, se participa de algum programa social, se na habitação 

possui água encanada e energia elétrica, de acordo com os dados apresentados 

nos gráficos.  

Assim, a partir da leitura dos processos, especialmente os que continham o 

Plano Individual de Atendimento (PIA), foi possível detectar aspectos que muito nos 

auxiliarão no conhecimento de quem são as crianças e adolescentes que mais têm 

denúncia de violência na Vara da Infância e da Juventude de Mossoró e sempre 

que possível iremos comparar com os resultados da pesquisa anterior, oriunda do 

trabalho final da graduação. A iniciar pelo sexo das vítimas, temos: 
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GRÁFICO 08 – Sexo das vítimas de violência contra crianças e adolescentes 
denunciada em Mossoró-RN (2013-2015) (n=85)41 

 

Fonte: Gráfico construído pela autora, a partir dos dados coletados na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró-RN, no ano de 2015. 

 

O Gráfico 08 nos leva a pensar que diante de um total de 85 vítimas, 53%, 

ou seja, 45 sujeitos são do sexo masculino. O número de sujeitos oscilou porque 

para ambos os sexos foi levado em consideração que a cada processo poderia 

haver mais de uma vítima envolvida. Para os meninos as ocorrências deram-se da 

seguinte maneira: 25 casos de negligência, quatro de violência física, três de 

violência psicológica, um de violência sexual e 15 de violência estrutural42. 

Com isso, podemos observar que os meninos são os que mais sofrem 

negligência, inclusive, muitas vezes, são encontradas denúncias acerca de 

abandono, ou ainda processos nos quais as mães procuram a Justiça para entregar 

o recém-nascido para a adoção, assim como na pesquisa anterior, em que foi 

possível detectar 54% das denúncias com vítimas do sexo masculino, 43 casos, 

dentre eles, 35 são negligência e abandono.  

                                                           
41 Vale salientar que em todos os gráficos que tratem sobre as vítimas, o universo total será 85 
porque não foi contabilizado pelo número de processos (61), mas pela quantidade de vítimas, 
levando em consideração que em um processo havia mais de uma vítima. 

 
42 Quanto aos processos sobre a violência estrutural, vale salientar que, para ambos os sexos, 
exceto o caso já apresentado das crianças no lixão, os demais tratam de aquisição de medicamentos 
e alimentos para crianças e adolescentes. 
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Ademais, houve apenas um processo sobre violência sexual perpetrado 

contra um menino, mas não há detalhes sobre tal violência, apenas cita que dentre 

as violências sofridas está a sexual. Isso nos leva a pensar que muitas vezes, 

quando se trata de violência sexual contra meninos, a sociedade em geral teme em 

realizar tal denúncia por ela ser muito cercada de tabus, evitando a exposição social 

da vítima e do agressor, pois é “uma violência que ocorre numa estrutura cunhada 

por normas socioculturais e relações de gêneros e geracionais desiguais” (LA 

FONTAINE apud FELIZARDO, ZÜRCHER; MELO, 2006, p. 75). 

Enquanto isso, as meninas tiveram 47% dos processos, com 40 casos. Elas 

foram vítimas de 6 casos de violência sexual, 18 de negligência, 3 de violência 

física, 3 de violência psicológica e de 28 de violência estrutural. Na pesquisa 

anterior, 46% do total, portanto, 36 casos são de denúncias nas quais as meninas 

são as vítimas, mas havia um quantitativo ainda maior de violência sexual, quando 

comparado à atual pesquisa, pois tiveram 17 casos de violência sexual. 

Chama-nos atenção os casos de violência sexual, uma vez que as meninas 

“são vítimas de atos nocivos à sua integralidade física e mental, apenas pelo fato 

de pertencerem ao sexo feminino. Isso provoca a falsa idéia de inferioridade, que 

tem como parâmetro, a concepção de mundo sob a ótica masculina de 

superioridade” (GUIMARÃES, 2006, p. 106). 

Os dados relacionados à sexualidade das vítimas nos ajudam a 

compreender o corte de gênero e a linha tênue que existe na compreensão dos 

atos de violência, especialmente da violência sexual, perpetrada em meninos e 

meninas de maneira diferente, levando-nos a refletir sobre os papeis de gênero que 

cada sexo desempenha e sua relação com a cultura na qual estamos inseridos.  

No mais, o Gráfico 09 nos possibilitará discutir a faixa etária das de violência 

contra crianças e adolescentes denunciada em Mossoró-RN no período estudado. 

 

GRÁFICO 09 – Faixa etária das vítimas de violência contra crianças e 
adolescentes denunciada em Mossoró-RN (2013-2015) (n=85) 
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Fonte: Gráfico construído pela autora, a partir dos dados coletados na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró-RN, no ano de 2015. 

 

O Gráfico 09 nos leva a compreender em qual faixa etária a vítima 

encontrava-se no momento da violência e oferece-nos também a compreensão dos 

sexos dessas vítimas para cada faixa de idade.  

Entre zero e quatro anos, o índice geral alcança 29,4%, com 25 casos, sendo 

este o maior percentual de vítimas no geral. Dentre esses 25 casos, mais da 

metade, 16 casos, são oriundos do sexo feminino (64%) e apenas nove casos 

(36%) correspondem aos meninos. Nessa faixa etária, os meninos obtêm a maioria 

dos casos de negligência por abandono (quatro), especialmente quando a mãe 

abandona o recém-nascido, como no fato seguinte: 

 

- Foi noticiado pela Vara da Infância e da Juventude, conforme Certidão 
em anexo, que a Sra. Maria, genitora de Heliodoro, nascido há 
aproximadamente 01 (um) mês, renunciou expressamente aos direitos e 
deveres inerentes ao poder familiar (Relatos da Ação Cautelar Inominada 
com Pedido Liminar do Ministério Público do Estado do Rio Grande do 
Norte, fls. 02). 

 

Acima, vemos que o infante tem apenas um mês de idade e, apesar dos 

cuidados necessários por parte de um responsável, especialmente pela 

necessidade de amamentação, sua genitora renunciou ao poder familiar, 

entregando seu filho à Justiça, onde irá para a fila de adoção. Com isso, chama-
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nos a atenção que nesta idade as crianças estão mais vulneráveis e dependentes 

dos adultos, pois se esses não tiverem os devidos cuidados com essas crianças, 

pode lhes custar a vida, pois “é muito importante que os pais e a sociedade em 

geral deem muita atenção a este momento de transição na vida da criança” 

(PICCININI; RAPOPORT, 2004, p. 502). 

Já entre a faixa etária de cinco a oito anos tivemos 24,7% do total, 

correspondendo a 21 casos, dentre eles, apenas oito (38%) as vítimas são meninas 

e 13 (62%) são meninos. Assim, vemos que predomina a violência cometida contra 

os meninos nessa faixa etária, tendo mais da metade das ocorrências e merece 

destaque as denúncias de negligência, com 8 ocorrências. Nelas, a maioria dos 

relatos descrevem que “as crianças estão sempre sujas e nuas nas calçadas” 

(Notícia de Fato do Conselho Tutelar, 34ª zona de Mossoró, 2015, fls. 05), sem a 

devida atenção dos pais e/ou responsáveis, nem mesmo para higiene e 

alimentação. 

No que diz respeito à faixa de idade entre nove e 11 anos, tivemos um 

percentual geral de 15,3%, com 13 casos. Desses, a maioria diz respeito às 

meninas, com sete casos (53,7%), apesar do quantitativo aproximado, pois os 

meninos foram detentores de seis denúncias (46,2%). Entre as denúncias, estão 

casos de negligência e violência estrutural, todas estas últimas relacionadas à 

tratamentos médico-hospitalares e fornecimento de alimentos. Quanto à 

negligência, é possível encontrarmos relatos de total abandono dos pais em relação 

à criança, como no caso abaixo: 

 

- No dia ..., a Sra. Joana [tia materna], compareceu à 12ª Promotoria de 
Justiça e narrou ter notícias de que o seu sobrinho, Jacinto (11 anos de 
idade), estava em situação de mendicância. Afirmou que a mãe da 
criança, Jara, sua irmã, havia sido internada no Hospital São Pedro por 
padecer de problemas mentais, e depois de sair, passou a morar com 
Maricota, no bairro Arco-Íris (Ação Cautelar Inominada com Pedido 
Liminar c/ Pedido de Busca e Apreensão por parte do MPRN, fls. 02. Grifo 
nosso). 

 

A partir desse relato, vemos que nessa faixa etária a negligência pode dá-se 

de forma ainda mais forte e expressiva, a ponto de a vítima ter que procurar sua 

própria sobrevivência, como no caso de Jacinto. No caso ilustrado, o menino, de 

apenas 11 anos, estava em situação de mendicância muito provavelmente porque 
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não teve amparo familiar, social e governamental, o que se acentuou devido sua 

mãe ter problemas mentais. E, ao compreender o abandono como uma das formas 

mais extremas de negligência, observamos que tal situação agrava-se ainda mais 

com a mendicância, deixando as vítimas expostas e sem proteção a riscos diversos 

(FALEIROS; FALEIROS, 2008). 

Enquanto isso, na faixa de 12 a 15 anos, tivemos um percentual geral de 

18,8%, correspondente a 16 casos. Dentre eles, apenas cinco casos (31,5%) são 

oriundos das meninas e a maior parte, com 11 casos (68,5%) estão relacionados 

aos meninos. Assim, temos o mais alto percentual em relação ao diferencial de 

ambos os sexos, seis casos a mais para os meninos. E mais uma vez, a negligência 

é a expressão da violência mais recorrente, com seis casos, quatro deles entre os 

meninos. Já as meninas tiveram majoritariamente as denúncias de violência sexual, 

com três casos, levando em consideração que os casos de violência estrutural 

tratam em sua maioria de tratamentos médico-hospitalares.   

Quanto aos meninos, podemos pensar que, apesar da idade, eles “são 

vulneráveis para enfrentar sozinhos as exigências do ambiente, tendo em vista a 

imaturidade inerente ao desenvolvimento biopsicossocial, apesar de toda a 

resiliência de que são capazes, em diferentes e freqüentes circunstâncias” 

(COSTA, CARVALHO, BÁRBARA, SANTOS, GOMES, SOUSA, 2007, p. 1137). 

E no que diz respeito às meninas, os casos de violência sexual leva-nos a 

compreender “essa faixa etária como a de maiores transformações no corpo, 

especialmente nas meninas, ainda na puberdade e no desenvolvimento de 

caracteres sexuais secundários” (OLIVEIRA, 2014, p. 59). 

Por fim, a faixa etária entre 16 e 18 anos tem percentual geral de 4,7%, o 

que diz respeito a quatro casos apenas, o menor em comparação aos demais. 

Detalhadamente, com metade (50%) dos casos para ambos os sexos, dois rapazes 

e duas moças. O número geral de casos sugere que nessa faixa etária os 

adolescentes estão menos dependentes dos adultos para suas necessidades 

humanas, inclusive demonstra que essa realidade está presente em ambos os 

sexos, ainda que para as meninas, tal fato se dê com algumas particularidades, 

pois na pesquisa as duas adolescentes são vítimas de violência sexual.  

No mais, em 7% dos casos não há informações sobre a idade das vítimas, 

o que corresponde a seis casos.   
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Fazendo um comparativo com a pesquisa realizada na graduação, tivemos 

um total de 79 violências entre 2010 e 2013. Desse total, 18% representou a 

incidência da violência em crianças de zero a quatro anos, 25% na faixa etária de 

cinco a oito anos. Já na faixa de nove e 11 anos houve 14% dos casos, na faixa de 

12 a 15 anos, residiu o maior percentual de vítimas de violência encontrado na 

pesquisa, com 29% e entre 16 a 18 anos apresentou o menor índice, com 10%. 

Assim, diferentemente da atual pesquisa, que deteve o maior percentual de 

violências em crianças de zero a quatro anos, a pesquisa anterior detectou a faixa 

de idade com mais denúncias entre 12 e 15 anos. 

Nesse contexto, para que possamos compreender melhor o perfil de vítimas 

da violência denunciada em Mossoró no lapso temporal estudado, cabe-nos agora 

averiguar as informações discutiremos a escolaridade destas, a saber mais 

profundamente o perfil das crianças e adolescentes vítimas de violência 

denunciada em Mossoró, a partir do gráfico que segue:   

 

GRÁFICO 10 – Escolaridade das crianças e adolescentes vítimas de violência 
denunciada em Mossoró-RN (2013-2015) (n=85) 

 

Fonte: Gráfico construído pela autora, a partir dos dados coletados na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró-RN, no ano de 2015 

 

O Gráfico 10 leva-nos a compreender que praticamente metade (50,5%), 

portanto, 43 vítimas de violência contra crianças e adolescentes denunciada em 
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Mossoró-RN no período pesquisado está estudando, mas ainda assim, é 

preocupante pensar que 20% delas, ou seja, 17 sujeitos, que deveriam estar 

estudando, na verdade, não estão estudando no momento.  

Isso porquê após a promulgação da Constituição Federal de 1988, ficou 

decretado, especialmente nos artigos 205 e 227, que toda e qualquer criança e 

adolescente tem direito à educação, obrigando as escolas a recebê-los e 

incumbindo ao Estado o dever de criar creches, escolas e mantê-los nelas. Antes 

da Carta Magna o ensino público não era obrigatório, mas sim uma assistência 

apenas para os que não tinham condições de pagar o ensino privado e somente a 

partir de 1988 o Estado passa a promover a educação fundamental como seu 

dever. 

Juntamente com a CF/88, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

em 1990 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, reforçam aos 

brasileiros o direito a um ensino público de qualidade. 

Assim, todos os sujeitos da pesquisa, exceto os que ainda não estudam 

(6%), bebês recém-nascidos, desde que ainda não estejam frequentando a creche, 

têm direito a estarem nas escolas e, assegurados pelo ECA: ter acesso à escola 

pública e gratuita próxima de sua residência; ser respeitado por seus educadores; 

ter igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; direito de 

contestar os critérios de avaliação, podendo recorrer às instâncias escolares 

superiores (BRASIL, 1990). 

Caso a garantia do ensino público obrigatório e oferecido de maneira regular 

seja descumprida, o Poder Público pode ser responsabilizado (artigo 209, §2º da 

Constituição Federal), e o chefe do executivo (prefeito, governador) pode até 

mesmo ser deposto. 

Para darmos continuidade à essa discussão, o gráfico seguinte nos auxiliará 

a pensarmos juntos a respeito da série de ensino das vítimas de violência contra 

crianças e adolescentes denunciada em Mossoró-RN. 

 

GRÁFICO 11 – Grau de escolaridade das crianças e adolescentes vítimas de 
violência denunciada em Mossoró-RN (2013-2015) (n=85) 
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Fonte: Gráfico construído pela autora, a partir dos dados coletados na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró-RN, no ano de 2015. 

 

O Gráfico 11 nos mostra que, apesar de na maioria dos casos os graus de 

escolaridade das vítimas não foram informados, pois não constavam nos 

processos, ainda assim, foi possível averiguar: aqueles que conseguiram continuar 

estudando estão em sua maioria entre o Ensino Fundamental I e II, com 11,5% 

cada, portanto apenas cinco casos em cada Ensino. 

Assim, apreendemos que majoritariamente as crianças e adolescentes estão 

cursando do 1º ano ao 9º ano, mas sobre nenhuma delas foi informado se está 

cursando o Ensino Médio. Vale ressaltar que muitos desses sujeitos estão fora de 

faixa, alguns evadiram da escola, dentre outros agravantes que são capazes de 

prejudicar a permanência deles no ambiente escolar. 

Esses sujeitos também têm em comum a violação de direitos que sofre 

dentro e/ou fora de casa, e que nos chama a atenção saber que mesmo um direito 

fundamental, como o de estudar, vem sendo negado a crianças e adolescentes e 

que a(s) violação(ões) sofrida(s) pode(m) refletir no desempenho escolar.       

Estudos realizados na América do Norte sobre esse tema por Veltman e 

Browne (2001) detectaram que a criança vítima direta de violência doméstica, por 

exemplo, em que ela seja alvo da agressão, teve um declínio no desempenho 

escolar (Leiter; Johsen, 1997).   
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Assim, a partir dos dados apresentados por Veltman e Browne (2001), 

vemos que as crianças e adolescentes vítimas de violência têm seu desempenho 

escolar afetado quando comparadas às que não foram vitimadas ou vitimizadas. 

Resta-nos agora compreender se essas vítimas têm deficiência (física/mental), 

conforme o Gráfico 12 nos sugere:  

 

GRÁFICO 12 – Deficiência (física/mental) das crianças e adolescentes vítimas 
de violência denunciada em Mossoró-RN (2013-2015) (n=85) 

 

Fonte: Gráfico construído pela autora, a partir dos dados coletados na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró-RN, no ano de 2015. 

 

O Gráfico 12 nos proporciona compreender se há crianças deficientes entres 

as vítimas da violência denunciada na pesquisa e se entre elas há deficientes 

físicos ou mentais; não foi possível trabalhar com a deficiência múltipla, que inclui 

a física e mental, ainda que no início isso fosse pensado, pois não obtivemos 

nenhum caso desta nos processos investigados. 

Com isso, é possível percebermos nos casos nos quais há deficiências entre 

as vítimas, com sete casos (6%), o destaque para a ocorrência de problemas 

mentais, com a maioria dos casos, seis deles (4,8%); enquanto a deficiência física 

teve apenas um caso (1,2%). Nos casos de deficiência mental podemos destacar 

o relato abaixo:  
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- Em contato com a Sra. Lúcia, professora da criança e funcionária Escola 
Azul do Céu, tomou-se conhecimento de que Morion é uma criança 
inquieta, faz uso de medicação psicotrópica e faz acompanhamento 
psiquiátrico. Ainda, que o mesmo não está fazendo uso dos referidos 
medicamentos e que sua genitora não acompanha o desenvolvimento 
escolar do filho (Relatos da Ação Cautelar Inominada com Pedido Liminar 
do MPRN, fls. 03). 

 

O fragmento nos leva a pensar a deficiência mental nas vítimas de violência 

como mais um agravante na vida desses sujeitos, como o que ocorre com Morion, 

um garoto que além de sofrer negligência, também toma medicação psicotrópica. 

No entanto, não está tomando os medicamentos nem sendo acompanhado no 

desempenho escolar, muito provavelmente como consequências da negligência 

que sofre.  

E quando a deficiência é física, comprometendo a mobilidade da criança, o 

dia a dia de algumas crianças e adolescentes torna-se ainda mais complicado. É o 

que vemos no relato sobre a vítima de violência com deficiência física: 

 

- A criança possui deficiência física, não possui nenhum tipo de 
equipamento (cadeira de rodas), para que possa se locomover, tomar 
banho, e assim possibilitar uma melhora na sua qualidade de vida. A 
criança também não frequenta escola e não realiza nenhum tipo de 
acompanhamento médico e fisioterapêutico (Relatório Social do Serviço 
Social da Secretaria Municipal de Saúde, fls. 12). 

 

Vemos aí a grave situação pela qual passa diariamente a criança 

supracitada, que se torna totalmente dependente dos cuidados de um adulto, não 

só por ser uma criança, mas principalmente por não ter um equipamento para 

locomover-se, que diante da sua limitação física deveria ser um equipamento 

presente em sua vida. E além do contexto de gravidade da sua deficiência, os 

responsáveis por ela e mesmo o Poder Público não possibilitam melhoras na sua 

qualidade de vida, uma vez que não frequenta a escola e não tem 

acompanhamento médico e fisioterapêutico, demonstrando assim a negligencia 

que perpassa seu contexto complexo de violações.  

Aqui, cabe salientar que há casos de desigualdade de condições físicas e 

mentais entre vítima e violador, permeada por fortes relações de poder, uma vez 

que o “indivíduo portador de deficiências de qualquer modalidade - seja visual, 

auditiva, física ou mental - encontra-se em uma posição de grande vulnerabilidade 
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em relação ao não portador, sendo freqüentemente marcante a assimetria das 

relações de poder” (WILLIAMS, 2003, p. 02).  

Assim, podemos agora analisarmos dados acerca da família das crianças e 

adolescentes para que possamos entender em que contexto essas vítimas estão 

inseridas, conforme o Gráfico 13 auxilia-nos a compreender. 

 

GRÁFICO 13 – Renda da família das crianças e adolescentes vítimas de 
violência denunciada em Mossoró-RN (2013-2015) (n=61)43 

 

Fonte: Gráfico construído pela autora, a partir dos dados coletados na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró-RN, no ano de 2015. 

 

O Gráfico 13 nos leva a entender a renda das famílias das vítimas em sua 

maioria 43,3%, com 26 casos, está entre três e quatro salários mínimos, mas 

queremos destacar que todos dessa faixa pertencem às famílias das crianças que 

necessitam de Tratamento Médico-Hospitalar, pois não há restrição nos processos 

para aqueles que pertencem a uma classe mais abastada economicamente, mas 

sim é pensado na primazia do direito à saúde de todas as crianças e adolescentes. 

E como esses processos compõem a grande maioria desses, o maior número de 

famílias está inserido neles. 

                                                           
43  Nos gráficos 13 a 18, que falam das famílias das vítimas, foi calculado o total por número de 

família e não por cada vítima, pois a intenção era saber a situação socioeconômica da família da 
vítima. 
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Ademais, também queremos destacar o número de famílias que vivem com 

menos de um salário mínimo, 13,3%, com oito famílias, nos levando a compreender 

que muitas famílias e, inclusive, crianças e adolescentes, precisam do apoio do 

Poder Público para sobreviverem, através de programas sociais. Assim, vemos que 

as diversas expressões da violência contra crianças e adolescentes não escolhe 

classe social, mas, na realidade, “nas classes sociais abastadas, procuram-se 

consultórios particulares, mantendo-se sigilo sobre a situação. Nas classes menos 

favorecidas, busca-se ajuda nas instituições” (ROQUE; FERRIANI, 2002, p. 06).  

Assim, muitas vezes, a violência que ocorre nas classes abastadas, quando 

chega a ser denunciada, sua resolução se dá de forma particular, e não por meio 

de instituições públicas. E, retomando às famílias que vivem com menos de um 

salário mínimo, veio à tona a preocupação de saber se essas famílias têm ou não 

o auxílio do Poder Público para sobreviverem, através de programas sociais, como 

nos auxilia o Gráfico 14: 

   

GRÁFICO 14 – Participação da família das crianças e adolescentes vítima de 
violência denunciada em Mossoró-RN em programa social (2013-2015) (n=61) 

 

Fonte: Gráfico construído pela autora, a partir dos dados coletados na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró-RN, no ano de 2015. 
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Ao observarmos o Gráfico 14 vemos que, quanto aos participantes de algum 

programa social, há um percentual de 29,5%, com seis famílias, inseridos nelas 18 

crianças e adolescentes. Dentre essas famílias, estão: os participantes do Bolsa 

Família, 27,8%, com as seis famílias participantes, mas dentro dessas famílias, 

também há uma criança e dois pais que recebem o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), com três casos, portanto, 1,7%. 

No que diz respeito ao Bolsa Família, segundo o livro Brasil Sem Miséria: “é 

um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias extremamente 

pobres (com renda mensal de até R$ 77 por pessoa) ou pobres (com renda mensal 

de até R$ 154 por pessoa)” (BRASIL, 2014, p. 240). É importante frisar que além 

de comprovar a renda, a família esteja registrada no Cadastro Único para 

programas sociais do Governo Federal.  

Por esse ser um programa socioassistencial de auxílio do Governo Federal, 

podemos compreender sua importância na sobrevivência de inúmeras famílias de 

todo o país, mas devemos também advertir que esse programa não resolve o 

problema de pobreza do país, pois trabalha com medidas emergenciais e não de 

emprego e renda, que serviria de sustentáculo financeiro para as famílias. 

 Quanto ao BPC, vemos seus três casos diante das seis famílias 

participantes do Bolsa Família, demonstrando que este benefício contém mais 

impasses para que um usuário tenha acesso a ele. Por isso mesmo, o BPC é 

definido como o programa que “garante o pagamento mensal de um salário mínimo 

ao idoso (com 65 anos ou mais) e à pessoa de qualquer idade com deficiência de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial” (BRASIL, 2014, p. 256). Vale 

salientar que para receber o BPC, a renda familiar por pessoa deve ser menos de 

um quarto do salário mínimo e que o órgão responsável pelo programa é o 

Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) e órgão que operacionaliza o benefício 

é o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).44 

Sendo assim, vemos que diante de um quantitativo de 18 crianças e 

adolescentes beneficiados com o Bolsa Família e apenas uma com o BPC, temos 

que há mais limites no acesso ao BPC, enquanto o número relevante de usuários 

                                                           
44 O benefício do BPC é pessoal, intransferível e não-vitalício, além de não ser necessário contribuir 
para a Previdência Social para recebê-lo.  
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do Bolsa Família pode refletir na dimensão que ele tem no Brasil, especialmente 

em áreas mais pobres, nas quais ele chega para suprir necessidades emergenciais.   

Ainda sobre as famílias das vítimas de violência denunciada em Mossoró, 

no período estudado, podemos ver o Gráfico 15, que trata acerca da habitação 

dessas famílias: 

 

GRÁFICO 15 – Habitação da família das crianças e adolescentes vítimas de 
violência denunciada em Mossoró-RN (2013-2015) (n=61) 

 

Fonte: Gráfico construído pela autora, a partir dos dados coletados na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró-RN, no ano de 2015. 

 

O Gráfico 15 sugere-nos compreender de que forma estão vivendo as 

famílias da violência contra crianças e adolescentes denunciada em Mossoró entre 

2013 e 2015 no quesito habitação. Como vemos, apesar de não contarmos com 

essa informação em cerca de 73% dos processos, 45 deles; nos demais temos a 

casa própria, seguida do aluguel na maioria dos casos, mas chamou-nos também 

a atenção dois casos, classificado em outros: uma família que mora num barraco, 

conforme já relamos no teor deste trabalho, e um adolescente que passou um 

tempo morando em um curral.  

No que diz respeito à casa própria, 9,8%, com seis casos, e vendo que esse 

público pertence às famílias que solicitaram Tratamento Médico-Hospitalar, com 

exceção de uma família cujo o pai é pedreiro e construiu sua casa própria, podemos 
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pensar no grande número de famílias que entraram na Justiça pedindo tratamento 

de saúde para seus filhos, nos quais já tivemos a oportunidade de perceber que 

são pessoas com rendas mais abastadas em relação às outras famílias. Nos 

demais casos, estão espalhadas as famílias que moram de aluguel, de favor, em 

casas cedidas, ou mesmo em um barraco, ou curral. 

Nos casos em que as famílias moram de aluguel, 6,6%, com quatro famílias 

envolvidas, podemos compreender que, apesar de ser um número de famílias 

razoavelmente pequeno, diante da particularidade que esta pesquisa tem de conter 

famílias que contestaram tratamento de saúde para seus filhos; na verdade, não só 

essas famílias que moram de aluguel, mas também as que estão em casas cedidas 

(3,3%), moram de favor (3,4%) e outros (3,2%) formam um somatório de 16,5% de 

casos, portanto, dez famílias que não têm casa própria.  

Isso pode refletir na qualidade de vida desses sujeitos, à medida que essas 

famílias convivem no seu cotidiano, tendo em vista que aqueles que moram, por 

exemplo, em casas de aluguel, cedida ou de favor não podem de mexer na 

estrutura da casa para construir um cômodo e ter mais privacidade, além de 

estarem sujeitos a ser expulsos a qualquer momento, dependendo das relações de 

convivência ou se estão em dívida, nos casos das famílias que moram de aluguel.   

E nos casos de outros, 3,2%, com dois casos, temos: uma família que mora 

em um barraco, no lixão do bairro Santa Helena, como explicitado anteriormente, e 

um adolescente que passou a morar em um curral, após a morte de sua mãe, como 

o relato nos mostra:  

 

- No caso, a Sra. Ana, diretora da instituição, mencionou que a mãe de 
Jaspe é falecida; que há notícias de que o genitor do adolescente teria 
expulsado o adolescente por um período no qual este teria vivido em um 
curral no Santa Helena (Termo de Audiência Concentrada da Vara da 
Infância e da Juventude, fls. 18). 

 

Com isso, vemos que Jaspe passou um período morando em um curral, 

onde possivelmente não há as mínimas condições de higiene e estrutura 

habitacional, pois nele não é possível banhar-se com privacidade, dormir 

dignamente, tendo em vista que, por ser um local voltado para animais, o chão não 

pode ser de cimento, o que nos levar a pensar que esse garoto estava em local de 

areia e até mesmo com fezes e urina de animais.  
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No mais, vamos agora perceber se nessas famílias estudadas as habitações 

tinham energia elétrica, conforme o Gráfico 16 auxilia-nos:  

 

GRÁFICO 16 – Existência de energia elétrica na habitação da família das 
crianças e adolescentes vítimas de violência denunciada em Mossoró-RN 
(2013-2015) (n=61) 

 

Fonte: Gráfico construído pela autora, a partir dos dados coletados na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró-RN, no ano de 2015. 

 

Atualmente, a energia elétrica é um meio necessário para a sobrevivência 

minimante digna das famílias, uma vez que “a população local imediatamente 

passa a constar com inúmeros benefícios, tanto do ponto de vista de maior conforto 

doméstico como de melhores possibilidades de emprego e produção” (MEHL, 2012, 

p. 01). 

Com isso, temos os resultados do Gráfico 16 a partir do que foi possível 

adquirir de informações relativas à possibilidade de energia elétrica na casa, ainda 

que em 31,1% dos casos, 19 famílias, não foi possível conseguir essa informação. 

Desse modo, podemos perceber 65,6% dos casos, portanto, 40 famílias, têm 

acesso à energia elétrica em suas residências. Mas dentre aqueles que não moram 

em uma residência e, portanto, não tem acesso a esse bem, está um quantitativo 

de 3,3%, com duas famílias, que ainda vivem sem os benefícios da energia elétrica. 

Esses resultados levam-nos a perceber que a grande maioria das famílias 

das vítimas de violência denunciada na realidade de Mossoró têm acesso a energia 
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elétrica, o que comprova sua necessidade, na conservação dos alimentos, na 

própria iluminação a noite, dentre outros, mas detectamos que ainda há duas 

famílias dentre as pesquisadas que não tem acesso aos benefícios básicos da 

energia elétrica porque simplesmente ela não está disponível em sua residência, 

revelando a extrema pobreza dessas famílias, uma vez que, segundo Salama e 

Destremau (1999), a ausência de certas possibilidades e potencialidades dos 

indivíduos na sociedade levam à noção central de pobreza, dentre as principais 

está: ter acesso aos recursos necessários para dispor de um nível de vida decente. 

Assim, cabe-nos agora compreender se há água encanada também nas 

habitações dessas famílias, de acordo com o Gráfico 17:   

 

GRÁFICO 17 – Existência de água encanada nas habitações das famílias das 
crianças e adolescentes vítimas de violência denunciada em Mossoró-RN 
(2013-2015) (n=61) 

 

Fonte: Gráfico construído pela autora, a partir dos dados coletados na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró-RN, no ano de 2015. 

 

A partir do Gráfico 17, temos a oportunidade de compreender o quantitativo 

de famílias que têm acesso à agua encanada em suas casas, observando que esse 

percentual está bem próximo ao da existência de energia elétrica nas residências. 

A diferença para o gráfico anterior é que em uma casa na pesquisa, apesar de não 

ter energia elétrica, há pelo menos o fornecimento de água encanada. 
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Nesse aspecto, temos 65% das famílias, portanto, 40 delas, com acesso a 

água encanada em suas residências, mostrando a necessidade das famílias terem 

água disponível para sua sobrevivência e higiene. No mais, 1,6% não têm acesso, 

ou seja, uma família. Esta família é justamente a que mora em um barraco, no lixão, 

cuja realidade já trazemos aqui, e apesar de estar inserida na dinâmica urbana, 

vive uma realidade possivelmente pior do que as comunidades pobres da zona 

rural.  

Ademais, queremos chamar a atenção para a importância do fornecimento 

da água encanada no território nordestino, com vistas a amenizar os problemas 

decorrentes da seca, como a desnutrição, mortalidade infantil, pobreza extrema, 

dentre outros (BRASIL, 2014, p. 467).    

Nesse prisma, podemos apreender que as crianças e adolescentes vítimas 

de violência, bem como suas famílias, têm aspectos importantes para 

compreendermos o perfil das vítimas e de maneira mais profunda, de suas famílias, 

nos levando a enxergar um pouco mais de perto a realidade a qual estão inseridos.  

Assim, com a promulgação do ECA (1990), como já vimos, há possibilidades 

de construir um caminho de mudanças, no sentido de substituir os paradigmas que 

vinham orientando as políticas voltadas para as crianças e adolescentes brasileiros, 

por isso mesmo, “Uma das questões a se levar em consideração seria se as 

políticas e os programas sociais deveriam direcionar recursos e energia à 

prevenção de problemas ou diretamente à promoção de suporte” (RIZZINI, 

BARKER, CASSANIGA, p. 04, 1999). 

Desta forma, é preciso que o Poder Público invista em recursos e programas 

sociais, como foi possível vermos nos casos dos programas sociais Bolsa Família 

e BPC. Segundo Telles, Suguihiro e Barros (2011) o programa Bolsa Família é a 

principal política social que o governo federal criou para a infância e juventude 

pobres no país. No entanto, “trata-se de um programa de renda assistencialista, 

travestida de política social, que não se realiza como direito social (TELLES; 

SUGUIHIRO; BARROS, 2011, p. 61-62).   

Sendo assim, os dados da pesquisa quanto ao perfil da vítima nos mostram 

que na realidade de Mossoró-RN ainda há inúmeros limites na efetivação dos 

direitos de crianças e adolescentes, vinculados muitas vezes à situações de 

pobreza e vulnerabilidade social, por isso é preciso investir em “políticas sociais 
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capazes de inverter esse quadro por meio de ações programáticas que possibilitem 

aos sujeitos sociais o exercício da discussão coletiva, organização política e 

ampliação do espaço público de luta” (idem, p. 62).  

Ademais, cabe-nos agora compreender acerca dos agressores das crianças 

e adolescentes de Mossoró-RN entre 2013 e 2015 e sempre que possível traremos 

também os dados da pesquisa realizada entre 2010 e 2013, com o intuito de 

conhecê-los quanto a relação com as vítimas, sexo, idade, escolaridade, renda, 

habitação, bem como o trabalho ou profissão desses agressores, para que assim 

possamos construir o perfil desses sujeitos. 

Preliminarmente, temos no Gráfico 18 a relação do agressor com as vítimas 

de violência contra crianças e adolescentes na pesquisa: 

 

GRÁFICO 18 – Relação do agressor com as vítimas de violência contra 
crianças e adolescentes denunciada em Mossoró-RN (2013-2015) (n=77) 

 

Fonte: Gráfico construído pela autora, a partir dos dados coletados na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró-RN, no ano de 2015. 

 

Quanto a relação da vítima com os agressores, o Gráfico 18 leva-nos a 

compreender o Poder Público (37,6%), a mãe (28,6%) e o pai (19,5%) como os 

detentores dos maiores índices. 

Mais uma vez, é importante salientar que, diante de um total de 77 

agressores, 29 deles ou 37,6% do total pertencem ao Poder Público, pois tratam-
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se de casos em que crianças e adolescentes têm doenças crônicas e o estado ou 

município não têm disponível o tratamento medicamentoso, hospitalar ou de 

alimentos. Então, é preciso entrar na Justiça em desfavor do Poder Público, se não, 

as crianças e adolescentes não conseguem o tratamento. 

Por isso, consideramos no teor desse trabalho os processos de Tratamento 

Médico-Hospitalar como resultados de uma negação de direito à saúde, portanto, 

uma violência cometida pelo Poder Público, “a partir dos mecanismos pelos quais 

o Estado em seus diferentes níveis e poderes, restringe o acesso da grande maioria 

da população aos direitos básicos que lhes proporcionariam uma vida digna” 

(ALMEIDA; COELHO, p. 03-04, 2007). 

Pensamos na gravidade desse grande quantitativo de processos de 

Tratamento Médico-Hospitalar em Mossoró ao observarmos que esse direito é mais 

conhecido pelos profissionais de Saúde ou da área de Direito, conforme observado 

nas notificações e já mencionado nesse trabalho, e imaginemos o universo que 

seria o quantitativo desses processos se todas as famílias de Mossoró tivessem 

acesso a essa informação, como as crianças com intolerância à lactose e as que 

precisam fazer alguma cirurgia, independente da renda familiar, possivelmente o 

número de processos cresceria consideravelmente. 

De modo comparativo, a pesquisa anterior realizada na Vara da Infância de 

Mossoró, com relação aos anos 2010 a 2013 apontou também o Estado como 

violador, mas com bem menos denúncias, 6% do total, o que corresponde a quatro 

casos, pois nesse período não se tinha conhecimento desses procedimentos de 

Tratamento Médico-Hospitalar, portanto, eles não entraram na contagem. 

Em seguida, percebemos a mãe como agressora, com 28,6% do total, 

portanto, 22 casos, nos quais a mãe foi denunciada principalmente cometendo a 

negligência em 15 desses casos, ou seja, 19,5%, um percentual expressivo de sem 

contar os casos cujos ambos os pais agem juntos. Com isso, é preciso notar a mãe 

como o membro da família que muitas vezes dedica o maior tempo com os filhos, 

inicialmente pela necessidade da amamentação e posteriormente pelo papel social 

que ela imprime no seio da família, uma vez que a ela é cobrado socialmente o 

cuidado e o zelo com os demais membros e com a casa. 

No entanto, a pesquisa mostrou a mulher como a única ou a principal 

responsável pelos filhos, não disponibilizando informações sobre o pai na maioria 
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dos processos, mesmo sendo ele, juntamente com a mãe, o responsável legal por 

esses sujeitos; tampouco há informações de outros familiares, sociedade e/ou 

Estado como responsáveis pela negligência, olvidando que é dever não só da mãe, 

mas também de toda a família, sociedade e Poder Público o zelo pela garantia dos 

direitos das crianças e adolescentes (BRASIL, 1990). 

Relacionando o resultado nessa pesquisa com a anterior, podemos detectar 

a mãe também como a agressora que mais comete negligência com 36% dos casos 

denunciados à Vara da Infância e da Juventude entre 2010 e 2013, mas na 

pesquisa anterior ela obteve a maior incidência como violadora, e desta vez, o mais 

denunciado foi o Poder Público. Dessa forma, os dados de ambas as pesquisas 

nos levam a compreender a mulher e, de forma especial, a mãe, como aquela que 

“ao produzir esse trabalho familiar necessário à sociedade, adquiriam uma 

importância considerável, que a maioria delas jamais tivera” (BADINTER, 1985, p. 

147).  

No que diz respeito ao pai enquanto agressor, obtivemos na pesquisa atual 

19,5% do total, correspondente a 15 casos, um diferencial de sete casos em relação 

à mãe, mas que deteve mais da metade dos casos dessa vez. Em comparação 

com a pesquisa anterior, identificamos apenas nove casos, com 14%, o que não 

representava sequer a metade das denúncias realizadas contra a mãe e findou por 

reforçar a responsabilidade dos filhos ser, muitas vezes, exclusiva da mãe.  

É preciso chamar a atenção também na pesquisa atual para os homens 

como principais agressores da violência sexual, com quatro casos envolvendo eles: 

um em que o avô materno é o agressor, dois são desconhecidos pela vítima, porque 

a interação que tiveram foi somente no momento da exploração sexual e um 

homem, juntamente com uma mulher, que se passava por um casal amigo, que iria 

cuidar por um determinado tempo de uma adolescente, mas acabou explorando-a, 

e um que é amigo da família. Quanto a este último agressor, perceberemos que 

algumas dessas pessoas aproveitam-se da confiança perpassada a ele pela família 

para abusar a infante, conforme vemos:   

 

- No dia ..., a Sra. Marta compareceu ao CREAS com sua filha Angelita 
para atendimento, inicialmente conversamos com a genitora [...] relatou 
que seu “pipiu” estava doendo, a Sra. Graça (amiga/vizinha) verificou a 
região e disse que estava muito vermelho, orientou Marta que levasse sua 
filha ao hospital. A genitora relata que no caminho do hospital Angelita 
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começou a contar que “Neto” (marido de D. Graça) pegou em suas partes 
íntimas, não contando mais detalhes, chegando lá a médica examinou e 
a criança contou a mesma história, então o Serviço Social acionou o 
Conselho Tutelar. Contudo, mãe relata que nunca o viu fazendo nada com 
sua filha (Relatório Psicossocial do CREAS Mossoró, fls.07). 

 

Vemos a situação de abuso sexual por parte de um amigo e vizinho de 

confiança da família, em especial da mãe, que apesar de escutar a história da 

própria filha, a mesma ser examinada pela médica e até mesmo a esposa do 

suposto abusador afirmou ter visto o local “muito vermelho”, ainda assim, a mãe da 

vítima afirma que nunca o viu fazendo nada com sua filha, como se fosse preciso 

ela ter visto a situação para acreditar, o que demonstra sua confiança no vizinho.  

Neste caso em particular, a mãe de Angelita mora de favor na casa do 

agressor, que possivelmente usou o contexto de confiança e dependência da mãe 

para abusar a criança, uma vez que “a maioria dos abusos sexuais cometidos 

contra crianças e adolescentes ocorre dentro de casa e são perpetrados por 

pessoas próximas, que desempenham papel de cuidador destas” (HABIGZANG et 

al, 2005, p. 341). 

No mais, é possível ainda observar o sexo dos agressores para compreender 

melhor o perfil do agressor, como nos traz o Gráfico 19. 

 

GRÁFICO 19 – Sexo dos agressores das vítimas de violência contra crianças 
e adolescentes denunciada em Mossoró-RN (2013-2015) (n=47)45 

                                                           
45 Aqui, é preciso explicarmos que como há um universo de 77 agressores e desses, 29 
correspondem ao Poder Público, não sendo possível estudá-lo quanto a sexo, idade, entre outros, 
o que resulta nos gráficos seguintes uma diminuição do número de agressores, 47, correspondendo 
ao total de pessoas agressoras. 
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Fonte: Gráfico construído pela autora, a partir dos dados coletados na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró-RN, no ano de 2015. 

 

Vemos no Gráfico 19 que as agressoras do sexo feminino compõem a 

maioria dos casos, com 53,2% do total, o que corresponde a 25 mulheres; mas 

esse quantitativo não está muito distante dos agressores masculinos, com 46,8% 

do total, portanto, 22 homens agressores.  

Aqui, é preciso explicarmos que como há um universo de 77 agressores e 

desses, 29 correspondem ao Poder Público, não sendo possível estudá-lo quanto 

a sexo, idade, entre outros, o que resulta nos gráficos seguintes uma diminuição do 

número de agressores, 47, correspondendo ao total de pessoas agressoras. 

Com isso, temos a figura feminina mais uma vez detentora não só de uma 

expressão de violência contra crianças e adolescentes, mas do geral de violências 

oriundas da pesquisa. Vale lembrar que o Poder Público não entra nesse aspecto 

da pesquisa, bem como, a maioria dos casos de negligência, que é a expressão 

interpessoal de violência com o maior número de casos, têm como principal 

agressora a mãe. Sabemos, no entanto, que nessa discussão de sexo está inclusa 

a de gênero, ou melhor, das relações sociais de sexo46, e na realidade, os 

processos trazem um corte dessa temática pelo total de sexo dos agressores. 

                                                           
46 Segundo Cisne (2013), o conceito francês de relações sociais de sexo “entende tais relações 

como rapports, ou seja, as que dizem respeito às relações sociais mais amplas, permeadas pelos 
conflitos e antagonismos de classe, facilita-nos a fundamentação do nosso posicionamento teórico-
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Não temos a intenção de fazer uma explanação acerca das relações sociais 

de sexo, pelos limites desse trabalho, que não tem a intenção de discuti-lo em seus 

objetivos ou categorias, mas há a necessidade de compreender minimamente o 

resultado deste gráfico. Assim, ao detectar a mulher como principal agressora  

 

[...] é preciso não esquecer que entre um sistema produtivo de bens e 
serviços e a marginalização de uma categoria de sexo em relação a ele 
medeia a estrutura familial na qual a mulher desempenha suas funções 
[consideradas] naturais e mais a de trabalhadora doméstica e 
socializadora dos filhos (SAFFIOTI, 1979, p. 79). 

 

Nesse prisma, a autora nos possibilita entender não só porque está 

diretamente voltada para o cuidado e é responsabilizada pela falta dele na 

esmagadora maioria dos casos de negligência, como já apresentado, dos quais 51 

dos 52 processos correspondem a ela, ou seja, 78,5% diante de um percentual de 

80%. Como também, ajuda a entendermos as raízes do modo pelo qual as 

mulheres são sacrificadas, historicamente desenvolvidas na família, “na qual a 

mulher é responsabilizada por meio de um trabalho não remunerado pela satisfação 

das necessidades dos membros da família” (CISNE, 2013, p. 130). 

No mais, apresentaremos também a faixa etária dos agressores, de forma a 

conhecê-los mais a fundo, a partir do Gráfico 20: 

 

GRÁFICO 20 – Faixa etária dos agressores das crianças e adolescentes 
vítimas de violência denunciada em Mossoró-RN (2013-2015) (n=47) 

                                                           
político de que é impensável estudar as relações sociais entre os sexos dissociada das dimensões 
de “raça” e de classe” (p. 116) 
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Fonte: Gráfico construído pela autora, a partir dos dados coletados na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró-RN, no ano de 2015. 

 

De acordo com o gráfico acima, é fácil visualizarmos que a faixa etária mais 

predominante dentre os agressores está de 30 a 39 anos de idade, com 25,3% do 

total, portanto, 12 casos; apesar de essa ser uma informação um pouco difícil de 

encontrar nos procedimentos, pois não se têm muitos elementos quanto aos 

agressores, o que explica o percentual de 42,5%, correspondendo a 20 casos, nos 

quais esses dados não foram informados. Ademais, infelizmente, a literatura sobre 

agressores é ainda muito escassa.   

Nos agressores até 18 anos, tivemos apenas um caso, correspondente a 

2,1%. Nesse caso, uma adolescente de 16 anos é mãe de um bebê de dois meses 

e o agride fisicamente, sendo violadora e vítima ao mesmo tempo, pois ela sofre 

violência doméstica do atual companheiro e teve um histórico de violações dos pais, 

demonstrando o ciclo de violência pelo qual essa adolescente passou e passa, 

além de perpetrar essa violência em seu bebê de apenas dois meses, e esse ciclo 

vicioso da violência alastra-se “porque o agressor detém pequenas parcelas de 

poder, sem deixar de aspirar ao grande poder” (SAFFIOTI, 2007, p.17).  

No que concerne à faixa entre 19 e 29 anos, obtivemos 14,9% do total, com 

sete casos. A pesquisa mostrou que em todos os agressores encontrados nessa 

faixa de idade há casos de negligência, até mesmo por abandono, como vemos no 

trecho que segue: 
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- Trata-se de ofício nº 000, encaminhado a esta Promotoria de Justiça pelo 
Conselho Tutelar da 34ª zona, informando a situação de risco, 
vulnerabilidade e negligência na qual se encontram as crianças Ônix, 
Celestina e Cristal, por parte da genitora, a Sra. Fátima (Requerimento 
Ministerial, fls. 02). 

 

Podemos observar no trecho que as três crianças vivem em situação de risco 

social e negligência por falta de cuidados necessários pelos responsáveis, mesmo 

que só aponte a mãe como negligente. Esses casos são frequentes nas idades 

listadas, demonstrando a possível imaturidade ainda presente desses sujeitos, ou 

mesmo pela falta de conhecimentos de como cuidar ou lidar com crianças.  

Já na faixa etária de 30 a 39 anos, como supramencionado, obtivemos os 

maiores índices de agressores, 25,3% do total, (12 casos). Nesse aspecto, 

observamos que nessa faixa está a maioria dos casos de violência sexual, mesmo 

que ainda persista a maioria de casos de negligência. Nos casos de violência 

sexual pelo menos quatro dos sete casos partem de agressores entre 30 e 39 anos. 

Com isso, vale a pena retomar o trecho de um relato:  

 

- [...] que um dia quando saiu do banho, viu seu pai [34 anos] “fazer 
enxerimento com filha” (sic), afirmou ter visto o pai “com a bicha de fora e 

a calcinha da filha no joelho” (sic) (Relatório Psicossocial do CREAS 
Mossoró, fls.11-12). 

 

Dessa forma, notamos que foi frequente na pesquisa situações como esta, 

em que homens entre 30 e 39 anos abusavam ou exploravam sexualmente 

crianças e adolescentes. Nesse caso específico, o avô da criança tem, de acordo 

com a pesquisa, 34 anos, uma realidade frequente no cotidiano brasileiro, tendo 

em vista que em 201147, no Brasil, tivemos 2.913.160 nascimentos; destes, 533.103 

de meninas de 15 a 19 anos, e 27.785 de meninas de 10 a 14 anos, representando 

18% e 0,9%, respectivamente, de adolescentes grávidas nesta faixa etária.  

No que diz respeito aos agressores de 40 a 49 anos, temos o percentual de 

10,6%, correspondente a cinco casos. Pudemos observar casos de negligência em 

                                                           
47 Pesquisa realizada pelo Instituto da Infância (IFAN), em 2011. Disponível em: 
http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/01/Cartilha-Gravidez-Adol-FINAL-HD.pdf 

 

http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/01/Cartilha-Gravidez-Adol-FINAL-HD.pdf
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todos, tanto por parte da mãe como do pai, bem como fortes conflitos familiares, 

conforme podemos observar em um dos casos: 

 

- Que as crianças Esmeralda, Quartzo, Galena, Rutílio e Jade estão em 
situação de risco e vulnerabilidade. Que são filhos de Rosa e Assis. Que 
os genitores usavam as crianças para pedir esmolas no centro da cidade. 
Que Assis encontra-se internado na UTI do Hospital Tarcísio Maia, vez 
que ingeriu ácido. Que a Sra. Rosa colocou outro homem dentro de casa 
(Denúncia anônima recebida através de telefonema no MPRN, fls.11). 

 

  

Vemos aí, fortes aspectos de conflitos familiares, que atingem diretamente 

no cuidado para com as crianças, que são negligenciadas a ponto de saírem para 

pedir esmolas, a mando dos pais, que não só nesse caso, como nos demais são 

os agressores nessa faixa etária, estando presente na “relação entre adultos e 

crianças ou adolescentes baseada na omissão, na rejeição, no descaso, na 

indiferença, no descompromisso, no desinteresse, na negação da existência 

(FALEIROS; FALEIROS, 2008, p.34). 

Enquanto isso, nas faixas etárias entre 50 a 59 anos e a partir dos 60, 

detectamos 2,1% de percentual em cada uma, portanto, um agressor em cada faixa 

de idade. Entre 50 e 59 anos, o agressor é um pai de 52 anos que violentava 

fisicamente a filha adolescente. E na outra faixa etária, colocamos a partir de 60 

por critério de organização, uma vez que o único agressor dessa faixa tem 83 anos, 

uma mãe que também agredia fisicamente seu filho. Notamos então, nessa 

amostra, não por coincidência, que a violência predominante da violência física 

entre os agressores nessas últimas gerações, nos levando a pensar que essas 

gerações quiçá compreendam de forma mais forte a violência física como método 

educativo, levando a crer que “criança que não obedece ao adulto, não apenas 

pode, mas deve ser espancada” (SAFFIOTI, 2007, p. 20). 

Diante disso, podemos agora compreender acerca da escolaridade dos 

agressores das vítimas de violência contra crianças e adolescentes denunciada em 

Mossoró no período estudado, tomando por base o gráfico seguinte. 

 

GRÁFICO 21 – Escolaridade dos agressores das crianças e adolescentes 
vítimas de violência denunciada em Mossoró-RN (2013-2015) (n=47) 
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Fonte: Gráfico construído pela autora, a partir dos dados coletados na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró-RN, no ano de 2015. 

 

O Gráfico 21 aponta-nos que 32,1% dos agressores são escolarizados, 15 

desses casos; apesar de em 42,6% dos procedimentos esse dado não ser 

informado, correspondendo a 20 pessoas. Quanto àqueles que não estudaram 

temos um quantitativo de 25,3% do total, ou seja, de 12 casos. 

Assim, é possível observarmos a importância de estar escolarizado nos dias 

atuais, ou melhor, a valorização que é dada à educação nesta sociedade, tendo em 

vista que, 

 

A educação deve transmitir, de fato, de forma maciça e eficaz, cada vez 
mais saberes e saber-fazer evolutivos, adaptados à civilização cognitiva, 
pois são as bases das competências do futuro. Simultaneamente, 
compete-lhe encontrar e assinalar as referências que impeçam as 
pessoas de ficar submergidas nas ondas de informações, mais ou menos 
efêmeras, que invadem os espaços públicos e privados e as levem a 
orientar-se para projetos de desenvolvimento individuais e coletivos. À 
educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo 
complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que 
permita navegar através dele (DELORS, 2003, p. 89). 

 

De acordo com o autor, é por meio da educação que se dá a transmissão de 

saberes, bem como a referência para que não nos percamos diante de algumas 

informações efêmeras, além de ser a direção certa a ser seguida nesse mundo. 
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Enfim, todos esses benefícios fazem da educação, por meio da escolarização, uma 

necessidade na sociedade atual, pois os conhecimentos adquiridos sem a 

escolarização não são mais suficientes no contexto mercadológico vigente, “é 

necessário estar à altura de aproveitar e explorar, do começo ao fim da vida, todas 

as ocasiões de atualizar, aprofundar e enriquecer estes primeiros conhecimentos” 

(DELORS, 2003, p. 89). 

Inserido nesse contexto está a situação empregatícia desses sujeitos, tendo 

em vista que hoje a educação está diretamente relacionada com o trabalho ou 

profissão das pessoas, como podemos ver na discussão que segue. Chamamos 

uma atenção especial para essa realidade nos casos dos agressores das vítimas 

de violência contra crianças e adolescentes denunciada em Mossoró-RN no 

período estudado, de acordo com o seguinte gráfico: 

 

GRÁFICO 22 – Emprego/profissão dos agressores das crianças e 
adolescentes vítimas de violência denunciada em Mossoró-RN (2013-2015) 
(n=47) 

 

Fonte: Gráfico construído pela autora, a partir dos dados coletados na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró-RN, no ano de 2015. 
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O Gráfico 22 aponta para os principais empregos ou profissões48 dos 

agressores, destacando-se o operário braçal e o pedreiro, cada um com 4,3% do 

total, ou seja, dois casos cada. Compreendemos que “[…] o trabalho é, num 

primeiro momento, um processo entre a natureza e o homem, processo em que 

este realiza, regula e controla por meio da ação, um intercâmbio de materiais com 

a natureza” (MARX, 1967, p. 188); ainda que no neoliberalismo ele seja “convertido 

num dente de engrenagem de uma maquinaria que, ao lhe impor o seu ritmo, o 

impede de controlá-la, transformando-o num ser insignificante. O homem hoje se 

vê com o ‘trabalho de migalhas’” (GUERRA, 2001, p. 141). 

 Isso nos leva a crer que, por vezes, há precárias condições de trabalho, nos 

casos específicos da pesquisa, sendo possível observarmos que as principais 

atividades são do tipo manual, vendidas ao capital. Em condições, muitas vezes, 

capazes de trazerem frustações às vidas dos trabalhadores, o que pode estar 

relacionado com seu comportamento agressivo, tendo em vista que “A 

fragmentação das tarefas tende a desorganizar sua vida fora do trabalho, a 

estimular tendências agressivas por meio das quais a personalidade procura se 

afirmar de maneira brutal” (FRIEDMANN, 1983, p. 222). 

No que diz respeito aos desempregados, a situação torna-se ainda pior. 

Dentre os sujeitos pesquisados, o percentual foi de 10,6%, significando a 

existência, na pesquisa, de cinco desempregados, um número significativo se 

pensarmos que 59,6% do total, portanto, em 28 processos não foi informado a 

situação empregatícia do agressor.     

Com isso, na vida dessas pessoas desempregadas, há possibilidades de 

uma série de complicações. Segundo Friedmann (1983), que já realizou pesquisas 

sobre o comportamento dos desempregados, pode-se perceber em primeira 

instância, o choque com a perda do trabalho, em seguida, uma busca ativa de novo 

serviço, até a entrada numa fase de depressão. Para o autor, nesses sujeitos 

podem ainda acrescer “complicações familiares que acabam por criar no 

desempregado um crescente complexo de inferioridade com relação aos membros 

de sua família, particularmente mulher e filhos” (FRIEDMANN, 1983, p. 223). 

                                                           
48 Vale dizer que há diferença entre trabalho e emprego. Enquanto o primeiro envolve a atividade 
executada em si, o segundo refere-se ao cargo ou ocupação de um indivíduo numa empresa ou 
órgão público. Disponível em: http://www.suapesquisa.com/o_que_e/trabalho.htm.  

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/trabalho.htm
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Ademais, notamos ainda que 9,1% dos processos da Vara da Infância 

apontam outros empregos/profissões para os agressores, o que representa 7 

pessoas. Dentre elas, cada uma é: servente de pedreiro, pescador, almoxarife, 

verdureira, dona de casa, cozinheira e aposentada. Nesses casos, temos 3 homens 

e 4 mulheres, com funções claramente divergentes, nos levando a reafirmar que se 

atribui à mulher basicamente as funções domésticas, como cuidados com filhos, 

roupa, louça e comida, ainda que não sejam as atribuições da sua casa; enquanto 

ao homem, os atributos são voltados ao trabalho fora do lar, designando seus 

papeis sociais: o bom trabalhador e a boa mãe (GUERRA, 2007). 

Quanto aos beneficiários do BPC, temos 6,4% do total, portanto, três casos. 

Neles, estão presentes: duas mães com problemas mentais graves e uma avó 

paterna, nos levando a crer que as mães têm ainda mais possibilidades de agredir 

seus filhos por não ter sua mentalidade equilibrada, mas queremos ressaltar que 

nem esse nem qualquer outro motivo aqui apresentado é capaz de justificar a 

violência que cometem contra crianças e adolescentes. 

No mais, enfatizaremos agora acerca da renda dos agressores das vítimas 

de violência contra crianças e adolescentes denunciada em Mossoró, de acordo 

com o que nos propõe o Gráfico 23:   

 

GRÁFICO 23 – Renda mensal dos agressores das crianças e adolescentes 
vítimas de violência denunciada em Mossoró-RN (2013-2015) (n=47) 
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Fonte: Gráfico construído pela autora, a partir dos dados coletados na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró-RN, no ano de 2015. 

 

A partir do gráfico, é fácil percebermos que a grande maioria dos agressores 

sobrevivem com menos de um salário mínimo ao mês, obtendo um percentual de 

42,6% do total, portanto, 20 deles. Com isso, podemos pensar que essas pessoas 

vivem na pobreza, não por considerá-la como simples carência de renda, mas 

pensando que são vítimas de uma incessante concentração de renda, na qual o 

problema crucial é a desigualdade (DEMO, 2003). 

Ademais, diante do vigente modelo econômico capitalista, que insere a ótica 

mercadológica, as pessoas, independente de renda ou classe social, tornam-se 

“individualistas e dependentes do consumo, pois, nas entrelinhas acena com a 

possibilidade de satisfazer suas necessidades e desejos. Perenizada, esta situação 

converte as pessoas em competitivas e intolerantes às frustações da vida” 

(GRÜDTNER, 2005, p. 34). Com isso, as pessoas, segundo Volpe e Laporte (2000), 

especialmente aquelas sem renda suficiente para satisfazer tais vontades, tornam-

se agressivas e violentas, capaz de refletir no seu convívio familiar e social. 

Vivem em situação sinônima, mesmo que com algumas melhoras àqueles 

com renda de um a dois salários mínimos. Na pesquisa em foco, esse público 

atingiu 25,5% do total, com 12 casos, em que foi possível identificarmos alguns 

casos de agressores que vivem do BPC, somado, por vezes, ao Bolsa Família e 

alguma renda extra advinda de biscates, demonstrando que ainda vivem com 

algumas dificuldades, se comparadas àqueles com renda de 2 a 3 salários 

mínimos, mas não tão grandes como aqueles que vivem com menos de um salário, 

na qual é possível apontar toda uma família que vive sob um barraco, dentro de um 

lixão. 

No tangente às pessoas com renda de dois a três salários mínimos, temos 

o menor percentual, composto por 2,1% do total, apenas uma pessoa que, por sua 

vez, já consegue ter uma moto, mas ainda não obteve, por exemplo, a casa própria, 

confirmando uma situação de vida um pouco melhor que as anteriores. Ainda 

assim, não foi possível perceber situações de alguns agressores, tendo e, vista 

que, diante das dificuldades de informações nos processos, pois o percentual de 

não informados obteve ainda 29,8%, ou seja, 14 casos. 
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Adiante, trataremos da habitação dos agressores das vítimas de violência 

contra crianças e adolescentes denunciada em Mossoró-RN, com intuito de 

estudarmos mais a fundo esse público e a partir do que nos oferece o gráfico 

seguinte advindo dos dados da pesquisa. 

   

GRÁFICO 24 – Habitação dos agressores das crianças e adolescentes vítimas 
de violência denunciada em Mossoró-RN (2013-2015) (n=47) 

 

Fonte: Gráfico construído pela autora, a partir dos dados coletados na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró-RN, no ano de 2015. 

 

No quesito habitação, podemos notar que, assim como nos casos das 

vítimas, a maioria dos agressores tem casa própria, contendo um percentual de 

19%, ou seja, nove casos; não mais do que o número de casos não informados, 

61,7%, representando 29 deles e mostrando mais uma vez a dificuldade quanto a 

dados acerca desses sujeitos nos processos. 

Retomando o debate da casa própria, vemos que nem sempre a possuir 

significa ter qualidade de vida, pois como foi possível verificar nos relatos, muitas 

delas estavam em péssimas condições:  

 

- Possuem casa própria, mas em precárias condições de estrutura e 
higiene (Relatório Social do Serviço Social da Secretaria Municipal de 
Saúde, fls. 11).    
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Com isso, observamos que a situação habitacional dos agressores, em sua 

maioria, está com sua estrutura defasada, provavelmente não se faz reforma há 

bastante tempo, o que, inclusive, também pode refletir até mesmo na própria 

higiene da casa, uma vez que a situação da casa pode desestimular alguns de seus 

moradores a deixá-la sempre limpa. E mais ainda, se lembrarmos que a renda 

mensal da maioria dos agressores resultou em sua maioria, 42,6%, em menos de 

um salário mínimo, a habitação deles é, de certa forma, condizente com a situação 

econômica desses. 

Ademais, ao recordarmos também que a maioria dos agressores são a mãe, 

28,6% e o pai, 19,5%, podemos pensar que a maioria desses estão dentro de casa, 

ou seja, vítimas e vitimadores residem no mesmo espaço (GUERRA, 2001).  E 

como tratam-se de residências que estão localizadas muitas vezes em bairros 

periféricos da cidade, conforme trazemos no Gráfico 01, esses agressores são 

vigiados pela vizinhança, tendo em vista que “a vizinhança funciona como o 

notificador, uma vez que costuma assistir a tais atos de violência devido, inclusive, 

ao fato de as famílias residirem muito próximas umas das outras (favelas, quintais 

coletivos etc.) ” (GUERRA, 2001, p. 145).     

Quanto às casas de aluguel, obtivemos menos da metade do percentual da 

casa própria, com 6,4%, que diz respeito a três casos, demonstrando a dificuldade 

de alguns de ter seu imóvel próprio, além de morar em um local onde, por mais que 

pague, não pode mexer na estrutura sem a autorização do dono da casa, uma vez 

que nesses casos “é fácil justificar para alguém que mora de aluguel, que aquele 

imóvel não lhe pertence, que não é ‘dele’, pois é apropriação privada de outro” 

(SANTOS, 2007, p. 04). 

E no tangente às casas cedidas, bem como os agressores que moram de 

favor, ou moram em barraco, foi possível detectarmos em cada um o percentual de 

4,3%, equivalente a dois casos em cada um deles. Neles, pudemos notar que 

quatro dos agressores, dois moradores de aluguel, bem como dois moradores de 

um barraco tratam-se de casais, os pais das vítimas, reafirmando que os 

agressores muitas vezes estão dentro de casa (GUERRA, 2001). 

Sendo assim, todos esses aspectos apresentados nos ajudam a 

fundamentar e construir perfis dos agressores, das vítimas e suas famílias, bem 

como são dados capazes de delinearem como está a situação das crianças e 
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adolescentes vítimas de violência no município de Mossoró no período de 2010 a 

2015, com maiores detalhes entre 2013 e 2015, período pelo qual perpassa a 

pesquisa deste Mestrado.     
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4 CONCLUSÃO 

 

A violência contra crianças e adolescentes pôde ser observada neste 

trabalho por meio de aspectos históricos, culturais, econômicos e sociais. Vimos 

que ela é capaz de se multifacetar em tipos e formas de agressões, tais como: 

estrutural e intrafamiliar/doméstica, expressas através da violência física, sexual, 

psicológica e/ou negligência, levando-se em consideração que essas expressões 

podem dar-se simultaneamente. 

Ademais, foi possível respondermos aos objetivos da pesquisa à medida que 

discorríamos o trabalho. Assim, conseguimos construir um mapeamento da 

violência contra crianças e adolescentes denunciada no município de Mossoró-RN, 

com base nos documentos da Vara da Infância e da Juventude desta Comarca, 

com subnotificações da pesquisa realizada na Graduação, entre 2010 e 2013, bem 

como analisamos dados da atual pesquisa do Mestrado, de 2013 a junho de 2015. 

Portanto, além de realizarmos o objetivo no lapso temporal pretendido, 

relacionamo-os com dados do lapso anterior, ou seja, de 2010 a 2015, tendo assim 

maiores informações quanto a realidade estudada. 

No item sobre os aspectos históricos e conceituais, à luz das contribuições de 

autores, tais como: Del Priori, 1996; Ariès,1978; Faleiros, 2004, dentre outros, 

refletir acerca de um novo termo: sujeitos-vítimas de violência, compreendendo 

apesar de estar decretado nas normativas legais que crianças e adolescentes são 

sujeitos de direitos, na realidade são objetos da ação de alguns adultos que abusam 

seu poder para com esse público, tendo em vista que há uma visível contradição 

crianças e adolescentes serem sujeitos de direitos, mas serem tratadas como 

serem violentadas. 

Com esse termo, pretendemos contribuir na discussão da temática violência 

crianças e adolescentes no âmbito acadêmico e desenvolver o debate acerca da 

importância de desmistificar a ideia que após as regulamentações em defesa da 

e adolescência esse segmento, como sujeitos de direitos, isentos da violência. É 

deixar claro que apesar dos avanços da Constituição de 1988 e do ECA, muito 

precisa ser feito para considerarmos tal segmento formado por sujeito de direitos. 
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E, para compreendermos melhor como se dá a violência contra esses 

sujeitos-vítimas, pesquisamos a realidade da violência denunciada na Vara da 

da Infância e da Juventude de Mossoró-RN. As análises dos dados quanti-

qualitativos desse estudo, levou-nos a identificar a incidência da denúncia dessa 

dessa violência em um município do interior do Nordeste, que vem crescendo 

assustadoramente em número de habitantes e está em constante desenvolvimento 

urbano-industrial, como foi possível observar nos aspectos trazidos no trabalho, tais 

como: histórico, população, área geográfica, dentre outros. Inserido nesse 

contexto, achamos conveniente trazer também a realidade da Vara da Infância, 

como instituição lócus da pesquisa, passando pelo histórico, objetivos, estrutura 

física e atual quadro de funcionários.  

Nesse contexto, percebemos a importância de conhecer os aspectos gerais 

da cidade e da Vara da Infância e da Juventude para percebermos como se deu o 

desenvolvimento do lócus da pesquisa e também compreender em que realidade 

estão inseridas os munícipes e os sujeitos dos processos ora investigados. 

Especificamente, nas análises dos dados quanti-qualitativos, apresentamos 

as principais informações adquiridas na pesquisa acerca da violência contra 

crianças e adolescentes de Mossoró-RN, especialmente, os bairros de maior 

ocorrência de denúncia; principais tipos e formas da violência contra crianças e 

adolescentes; principais vítimas da violência contra crianças e adolescentes; 

principais agressores dessa violência e alguns desses dados vieram 

acompanhados dos dados qualitativos, como os relatos das vítimas, testemunhas 

ou profissionais que tiveram contato direto com as vítimas.  

Quanto aos principais bairros de ocorrência da violência contra crianças e 

adolescentes, os que apresentaram o maior índice de denúncia de 2013 a 2015 foi 

nos bairros Barrocas e Dom Jaime Câmara, ambos com 10,6% do total, o que 

corresponde a seis denúncias em cada bairro. E em comparação com a pesquisa 

de 2010 a 2013, os bairros com maior destaque de denúncias foram: Abolição, 

Aeroporto e Barrocas. Eles também foram detentores de seis casos cada, o que 

equivale a 9,4% do total. 
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Tivemos a presença do bairro Barrocas dentre os mais denunciados em 

ambas as pesquisas. Enquanto o bairro Dom Jaime Câmara possuía 6,3% em 2013 

e passou a representar 10,6%, totalizando um acréscimo de 4,3. Assim, podemos 

considerar que os bairros Barrocas e Dom Jaime Câmara não foram só os bairros 

mais denunciados, mas também que estão entre os mais periféricos, no sentido de 

estar longe do centro da cidade, e entre os bairros mais carentes em relação aos 

demais.   

Pudemos analisar também a relação do quantitativo de denúncias na 

pesquisa de 2010 em comparação aos dados de 2015. Entre 2010 e 2013 foram 

analisados 63 processos cíveis, ligados à negação de direitos por casos de 

violência. Enquanto isso, entre 2013 e 2015, pudemos examinar 61 processos. 

Assim, refletimos que, de certa forma, não houve avanço em relação ao número de 

denúncias, o que não representa algo exclusivamente positivo, por ocorrer devido, 

quiçá, a falta de incentivo suficiente que levasse a população a denunciar mais 

casos de violência. 

No que diz respeito ao local de ocorrência da violência contra crianças e 

adolescentes denunciada, o destaque de denúncias deu-se nos estabelecimentos 

públicos de saúde, com 49,2%, portanto, 29 casos, pois são notificações nas quais 

a família não encontra o medicamento para doenças crônicas na rede pública. Para 

os casos que ocorreram na residência, obtivemos na pesquisa um percentual ainda 

significativo, com 36,5% do total, portanto, 23 situações, mostrando a família, ao 

invés de ser local de cuidado e proteção, muitas vezes sendo palco das mais 

diversas expressões de violência. Tivemos também casos na via pública, com 

11,1% do total, ou seja, sete casos, bem como na escola e no motel, com 1,6% 

cada um, correspondendo a um caso cada. 

Após analisarmos os locais de ocorrência da violência, verificamos os tipos 

de violência contra crianças e adolescentes mais recorrentes nas denúncias e 

aceitas pela maioria dos estudiosos da área, dentre eles: Guerra (2001), Minayo 

(1994), Saffioti (1997), Faleiros (2004, 2008), dentre outros. Destacaram-se: 

estrutural, com o maior número de denúncias: 58,2%, exatamente 32 casos; bem 

diferente da pesquisa passada, na qual detinha o menor índice, com apenas 6,84%. 

Isso se deu principalmente por causa do aumento da demanda dos processos de 

Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos. 
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E a violência doméstica/intrafamiliar, que nos chamou a atenção por deter 

40% do total, com 22 casos, enquanto na pesquisa anterior ganha destaque por ter 

o maior índice, com 61 casos, 83,56% do total. E quanto à violência institucional, 

não tivemos nesta pesquisa nenhuma notificação. De modo diferente à pesquisa 

atual, na pesquisa da graduação foi possível detectar sete processos, o 

correspondente a 9,58%, retratando realidades de instituições, como o CIAD. 

Dentre as formas de violência, chama-nos a atenção o fato de existir 80% 

dos casos de negligência, com 52 processos. Na pesquisa de 2010 a 2013, a 

negligência também foi a forma de violência mais denunciada dentre as demais, 

com 63,93%, portanto, 39 casos, especialmente no âmbito doméstico/ intrafamiliar, 

mostrando que os atos de negligência muitas vezes são oriundos dos pais. 

Na atual pesquisa, a violência física demonstrou com 6,2% dos casos, 

portanto, com apenas quatro casos, enquanto que na pesquisa anterior, foi possível 

detectar oito casos, remetendo ao percentual de 13,11% desses, um diferencial um 

pouco maior quando comparado ao atual. Mas com aspectos presentes nos atos 

de violência muito semelhantes entre si, tais como: a reincidência das agressões e 

o uso dos mais variados instrumentos nos relatos. 

A violência psicológica, obteve tanto na atual pesquisa como na pesquisa da 

graduação os menores índices, na atual deteve um percentual de 3%, com apenas 

dois casos, e na anterior, 4,91%, contendo três casos, com todas as denúncias de 

violência psicológica acompanhadas de outra(s) forma(s) de violência(s), nos 

mostrando o quão a violência psicológica é invisibilizada em nossa sociedade. 

No que concerne à violência sexual, tivemos 10,8% dos casos, com seis 

desses. E na pesquisa anterior, obtivemos 11 casos, que correspondem a 18,03%, 

sendo bastante visualizada, quando cometida por padrastos, pais, primos ou 

vizinhos, algo constante em ambas as pesquisas. Dentre os seis processos de 

violência sexual presentes na pesquisa, foi possível subdividi-los nas principais 

expressões desta violência na investigação: abuso sexual (50%) e exploração 

sexual (50%). 

Na construção do perfil das vítimas, podemos pensar que diante de um total 

de 85 vítimas; 53%, ou seja, 45 sujeitos são do sexo masculino. Para eles, as 

ocorrências deram-se da seguinte maneira: 25 casos de negligência, quatro de 

violência física, três de violência psicológica, um de violência sexual e 15 de 
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violência estrutural. Enquanto isso, as meninas tiveram 47% dos processos, com 

40 casos, mas elas foram vítimas de seis casos de violência sexual, 18 de 

negligência, três de violência física, três de violência psicológica e de 28 de 

violência estrutural. Na pesquisa anterior, 46% do total, portanto, 36 casos são de 

denúncias nas quais as meninas são as vítimas, mas havia um quantitativo ainda 

maior de violência sexual, quando comparado à atual pesquisa, pois tiveram 17 

casos de violência sexual. 

Em continuidade, observamos a faixa etária das vítimas de violência contra 

crianças e adolescentes denunciada, juntamente com a compreensão dos sexos 

dessas vítimas para cada faixa de idade. Assim, vimos que entre 0 e 4 anos, o 

índice geral alcança 29,4%, com 25 casos, sendo este o maior percentual de 

vítimas no geral. Dentre esses 25 casos, mais da metade, 16 casos, são oriundos 

do sexo feminino (64%) e apenas 9 casos (36%) correspondem aos meninos. 

Já entre a faixa etária de cinco a oito anos tivemos 24,7% do total, 

correspondendo a 21 casos, dentre eles, apenas oito (38%) as vítimas são meninas 

e 13 (62%) são meninos. No que diz respeito à faixa de idade entre nove e 11 anos, 

tivemos um percentual geral de 15,3%, com 13 casos. Desses, a maioria diz 

respeito às meninas, com sete casos (53,7%), apesar do quantitativo aproximado, 

pois os meninos foram detentores de seis denúncias (46,2%). 

Enquanto isso, na faixa de 12 a 15 anos, tivemos um percentual geral de 

18,8%, correspondente a 16 casos. Dentre eles, apenas cinco casos (31,5%) são 

oriundos das meninas e a maior parte, com 11 casos (68,5%) estão relacionados 

aos meninos. Assim, temos o mais alto percentual em relação ao diferencial de 

ambos os sexos, seis casos a mais para os meninos. E mais uma vez, a negligência 

é a expressão da violência mais recorrente. 

E a faixa etária entre 16 e 18 anos tem percentual geral de 4,7%, o que diz 

respeito a quatro casos apenas, o menor em comparação aos demais. 

Detalhadamente, com metade (50%) dos casos para ambos os sexos, dois rapazes 

e duas moças. 

Comparando com a pesquisa realizada na graduação, tivemos um total de 

79 violências entre 2010 e 2013. Desse total, 18% representou a incidência da 

violência em crianças de zero a quatro anos, 25% na faixa etária de cinco a oito 

anos. Já na faixa de nove e 11 anos houve 14% dos casos, na faixa de 12 a 15 
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anos, residiu o maior percentual de vítimas de violência encontrado na pesquisa, 

com 29% e entre 16 a 18 anos apresentou o menor índice, com 10%. Assim, 

diferentemente da atual pesquisa, que deteve o maior percentual de violências em 

crianças de zero a quatro anos, a pesquisa anterior detectou a faixa de idade com 

mais denúncias entre 12 e 15 anos. 

Na escolaridade das vítimas, vemos que praticamente metade (50,5%), 

portanto, 43 vítimas de violência contra crianças e adolescentes denunciada em 

Mossoró-RN no período pesquisado está estudando, mas ainda assim, é 

preocupante pensar que 20% delas, ou seja, 17 sujeitos, que deveriam estar 

estudando, na verdade, não estão estudando no momento.  

De modo específico, quanto ao grau de escolaridade das vítimas de violência 

contra crianças e adolescentes denunciada, tivemos: aqueles que conseguiram 

continuar estudando estão em sua maioria entre o Ensino Fundamental I e II, com 

11,5% cada, portanto apenas cinco casos em cada Ensino, observando, por meio 

de uma pesquisa apontada, que as crianças e adolescentes vítimas de violência 

têm seu desempenho escolar afetado quando comparadas às que não foram 

vitimadas ou vitimizadas. 

No tangente à deficiência (física/mental) das vítimas de violência: sete casos 

(6%), o destaque para a ocorrência de problemas mentais, com a maioria dos 

casos, seis deles (4,8%); enquanto a deficiência física teve apenas um caso (1,2%). 

Neles, pudemos observar casos de desigualdade de condições físicas e mentais 

entre vítima e violador, permeada por fortes relações de poder. 

Para compreender de maneira mais profunda a realidade das vítimas, 

estudamos também informações sobre suas famílias. A renda das famílias das 

vítimas em sua maioria foi de 43,3%, com 26 casos, está entre três e quatro salários 

mínimos, mas queremos destacar que todos dessa faixa pertencem às famílias das 

crianças que necessitam de Tratamento Médico-Hospitalar, pois não há restrição 

nos processos para aqueles que pertencem a uma classe mais abastada 

economicamente. Destacamos o número de famílias que vivem com menos de um 

salário mínimo, 13,3%, com oito famílias, nos levando a compreender que muitas 

famílias e, inclusive, crianças e adolescentes, precisam do apoio do Poder Público 

para sobreviverem. 
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Quanto a participação da família das vítimas de violência contra crianças e 

adolescentes denunciada em Mossoró-RN em programa social, tivemos: 29,5%, 

com seis famílias, inseridos nelas 18 crianças e adolescentes. Dentre essas 

famílias, estão: os participantes do Bolsa Família, 27,8%, com as seis famílias 

participantes, mas dentro dessas famílias, também há uma criança e dois pais que 

recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), com três casos, portanto, 

1,7%. 

No quesito habitação, apesar de não contarmos com essa informação em 

cerca de 73% dos processos, 45 deles; a amostra oferecida diz-nos que essas 

famílias têm casa própria (9,8%, com seis casos), seguida do aluguel (6,6%, com 

quatro famílias) na maioria dos casos, mas chamou-nos também a atenção dois 

casos, classificado em outros: uma família que mora num barraco, conforme já 

relamos no teor deste trabalho, e um adolescente que passou um tempo morando 

em um curral. 

Percebemos que nessas famílias estudadas as habitações tinham energia 

elétrica em 65,6% dos casos, portanto, 40 famílias. Mas, dentre aqueles que não 

moram em uma residência e, portanto, não tem acesso a esse bem, está um 

quantitativo de 3,3%, com duas famílias, que ainda vivem sem os benefícios da 

energia elétrica. Bem como, 65% das famílias, portanto, 40 delas, com acesso a 

água encanada em suas residências, mostrando a necessidade das famílias terem 

água disponível para sua sobrevivência e higiene. No mais, 1,6% não têm acesso, 

ou seja, uma família, que mora no lixão. 

Com o intuito de construirmos também o perfil do agressor, temos que, 

quanto a relação da vítima com os agressores, os detentores dos maiores índices 

são: o Poder Público (37,6%), a mãe (28,6%) e o pai (19,5%). O primeiro, com 77 

casos, aparece quando é preciso entrar na Justiça em desfavor do Poder Público, 

se não, as crianças e adolescentes não conseguem o tratamento de saúde. A mãe 

tem 22 casos, nos quais foi denunciada principalmente cometendo a negligência 

em 15 desses casos, ou seja, 19,5%.  

E o pai enquanto agressor tem 15 casos, como principais agressores da 

violência sexual, com quatro casos envolvendo eles: um em que o avô materno é 

o agressor, dois são desconhecidos pela vítima, porque a interação que tiveram foi 

somente no momento da exploração sexual e um homem, juntamente com uma 
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mulher, que se passava por um casal amigo, que iria cuidar por um determinado 

tempo de uma adolescente, mas acabou explorando-a, e um que é amigo da 

família.  

Relacionando o resultado nessa pesquisa com a anterior, podemos detectar 

a mãe também como a agressora que mais comete negligência com 36% dos casos 

denunciados à Vara da Infância e da Juventude entre 2010 e 2013, mas na 

pesquisa anterior ela obteve o maior índice como violadora, e desta vez, o maior 

índice foi o Poder Público e o pai, com 14% dos casos, não representava sequer a 

metade das denúncias realizadas contra a mãe, o que findou por reforçar a 

responsabilidade dos filhos ser, muitas vezes, exclusiva da mãe.  

Quanto ao sexo dos agressores, vemos que as agressoras do sexo feminino 

compõem a maioria dos casos, com 53,2% do total, o que corresponde a 25 

mulheres; mas esse quantitativo não está muito distante dos agressores 

masculinos, com 46,8% do total, portanto, 22 homens agressores, o que nos levou 

a discutir as relações sociais de sexo nessa sociedade, indo de encontro ao 

patriarcado que está posto muitas vezes como normal.  

No que diz respeito à faixa etária dos agressores, foi fácil visualizarmos que 

a faixa mais predominante está entre 30 a 39 anos de idade, com 25,3% do total, 

portanto, 12 casos; apesar de essa ser uma informação um pouco difícil de 

encontrar nos procedimentos, pois não se têm muitos elementos quanto aos 

agressores, o que explica o percentual de 42,5%, correspondendo a 20 casos, nos 

quais esses dados não foram informados. De modo detalhado, tivemos: nos 

agressores até 18 anos, tivemos apenas um caso, correspondente a 2,1%, entre 

19 e 29 anos, obtivemos 14,9% do total, com sete casos, de 40 a 49 anos, temos 

o percentual de 10,6%, correspondente a cinco casos e nas faixas etárias entre 50 

a 59 anos e a partir dos 60, detectamos 2,1% de percentual em cada uma, portanto, 

um agressor em cada faixa de idade. 

Quanto a escolaridade, a pesquisa aponta-nos que 32,1% dos agressores 

são escolarizados, 15 desses casos; apesar de em 42,6% dos procedimentos esse 

dado não ser informado, correspondendo a 20 pessoas. Quanto àqueles que não 

estudaram temos um quantitativo de 25,3% do total, ou seja, de 12 casos. 

No que concerne ao emprego/profissão dos agressores, os principais 

empregos ou profissões dos agressores, destacando-se o operário braçal e o 
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pedreiro, cada um com 4,3% do total, ou seja, 2 casos cada. E 10,6% são 

desempregados, cinco. Um número significativo se pensarmos que 59,6% do total, 

portanto, em 28 processos não foi informado a situação empregatícia do agressor. 

No quesito renda, percebermos que a grande maioria dos agressores 

sobrevivem com menos de um salário mínimo ao mês, obtendo um percentual de 

42,6% do total, portanto, 20 deles. Àqueles com renda de um a dois salários 

mínimos atingiram 25,5% do total, com 12 casos, em que foi possível identificarmos 

alguns agressores que vivem do BPC, somado, por vezes, ao Bolsa Família e 

alguma renda extra advinda de biscate. Entre dois a três salários mínimos, temos 

o menor percentual, composto por 2,1% do total, apenas uma pessoa. 

Quanto à habitação dos agressores, a maioria tem casa própria (19%, ou 

seja, nove casos), mas vimos que muitas vezes elas estão em precárias condições 

estruturais; 6,4%, que diz respeito a três casos nas casas de aluguel. E no tangente 

às casas cedidas, bem como os agressores que moram de favor, ou moram em 

barraco, foi possível detectarmos em cada um o percentual de 4,3%, equivalente a 

dois casos em cada um deles. Neles, pudemos notar que quatro dos agressores: 

dois moradores de aluguel, bem como dois moradores de um barraco tratam-se de 

casais, os pais das vítimas, reafirmando que os agressores muitas vezes estão 

dentro de casa. 

Apesar de trazermos ponto por ponto de cada dado da pesquisa, por motivo 

de organização, consideramos agora conveniente apresentar os pontos mais 

importantes de forma resumida. Assim, no geral, levando em consideração ambas 

as pesquisas aqui apresentadas, inferimos que os bairros Barrocas, Dom Jaime 

Câmara, Aeroporto e Abolições precisam um pouco mais de atenção do Poder 

Público em relação aos demais no quesito políticas públicas para crianças 

adolescentes, uma vez que nos últimos anos (2010-2015) têm se destacado como 

os bairros com o maior índice de denúncias de violência contra crianças e 

adolescentes.  

São nesses bairros que muito provavelmente estão o maior número de 

vítimas e de agressores, já que o local que mais ocorrem os atos de violência é na 

residência da vítima. As vítimas sofrem principalmente negligência, que tem como 

principal agressora a mãe, por ser geralmente responsabilizada pelos cuidados 

com os filhos, marido e com a casa, enquanto os agressores do sexo masculino 
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foram principalmente pessoas conhecidas da vítima, como padrastos, pais, tios e 

primos, que cometeram principalmente a violência sexual com meninas. Vale 

salientar que pela primeira vez, nesses cinco anos de pesquisa, foi possível 

detectar o Poder Público como violador com casos envolvendo tratamentos médico-

hospitalares, pois até então não eram notificadas denúncias desse tipo. 

Assim sendo, pudemos verificar, por meio da pesquisa quanti-qualitativa e 

das reflexões a partir das contribuições dos autores, a relevância de estudar a 

temática crianças e adolescentes vítimas de violência, não só para ser mais um 

debate no interior da academia, mas como forma de conhecer melhor essa 

realidade e poder intervir em seu combate. Para tanto, é preciso enfrentar 

constantemente as amarras do adultocentrismo, da negação de direitos, da 

objetalização de crianças e adolescentes, dentre outros fatores que foram 

assinalados neste trabalho e apontam para a negação de infantes e adolescentes 

como sujeitos de direitos. 

É preciso denunciar as inúmeras expressões de violência contra e 

adolescentes e assim permitir a construção de um paradigma real, além do 

normativo, a favor desses sujeitos, por meio de capacitações continuadas, oficinas 

e cursos, para que possamos combater a violência de modo mais enérgico 

possível. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: ROTEIRO PARA COLETA DE DADOS  

 

1. Quantidade de processos totais dos anos referentes a pesquisa: 

2. Quantidade de processos referentes a violência: 

3. Quantidade de violência: 

- física: 

- negligência: 

- sexual: 

- psicológica: 

- estrutural: 

- social: 

- institucional: 

4. Qual a idade da vítima? 

5. Qual o sexo da vítima? 

6. Qual a situação socioeconômica da vítima? 

7. Qual a sua situação de estudo? 

8. Qual o bairro/comunidade em que reside? 

9. Quem é o agressor?  

10. Qual o grau de parentesco com a vítima? 

11. Qual a idade do agressor? 

12. Qual o sexo do agressor? 

13. Qual a sua situação socioeconômica? 

14. Qual a sua situação de estudo? 

15. Qual o tipo/ tipos de violências cometida(s) contra a criança/adolescente? 

16. Há relatos no processo? Se sim, explicite-os. 
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APÊNDICE B: LISTA DE PEDRAS PRECIOSAS: SUJEITOS-VÍTIMAS DA 

PESQUISA 

 

 

Ametista é uma variedade violeta de quartzo, do grego améthystos que significa 

"impedir a embriaguez". Os antigos atribuíam forças sobrenaturais à ametista, que 

era considerada um amuleto contra a embriaguezGalena é normalmente 

encontrada incrustada no quartzo branco, mas sua parte metálica é chumbo 

nativo. Se apresenta na cor cinza com intenso brilho metálico prateado. É 

conhecida como "pedra da harmonia", pois promove equilíbrio entre os níveis 

físico e espiritual. Seu nome vem do grego e significa "minério de chumbo". 

 

Ametrino, por exemplo, é uma variedade de quartzo que consiste na fusão única 

da ametista com o citrino. É uma pedra bicolor lindíssima que apresenta a mistura 

de cores amarela com violeta. 

 

Angelita é uma pedra de cor azul-clara opaca muito bonita. Foi descoberta no 

Peru, na década de 80. Seu nome deriva de sua conexão angelical. Também é 

chamada de "pedra dos anjos". Representa paz e fraternidade. Angelita é o 

diminutivo espanhol para Ângela (do latim Angelus, "anjo"). 

 

Ágata é um tipo de quartzo, apresenta variedade de cores, geralmente dispostas 

em faixas. Do grego Achátes, antigo nome do rio Dirillo, na Sicília, local onde a 

ágata foi descoberta. 

 

Alexandrita é uma variedade do mineral crisoberilo, é uma pedra muito apreciada 

e de grande valor. Muda sua cor de acordo com a luz, variando do verde oliva ao 

vermelho. O nome é uma homenagem ao czar Alexandre II. 

 

Âmbar é composto de resina fossilizada, formada há milhares de anos da seiva 

das árvores. Embora não seja um mineral é considerado e usado como uma 

gema. Sua cor vai do amarelo-claro ao laranja ou marrom-escuro. 
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Berilo têm algumas variedades consideradas pedras preciosas ou semi-

preciosas. Aparece em colorações de amarelo, ouro, branco, azul ou verde. Tanto 

as águas-marinhas quanto as esmeraldas são tipos de berilo. 

 

Celestina pertence à família dos quartzos, sua cor é o azul-claro. Também 

conhecida como celestita e celestite. Seu nome vem do latim caelestis, que 

significa celeste; sua cor lembra o azul-céu, azul-celeste. Pedra que simboliza a 

pureza de espírito e a inocência. 

 

Cristal é uma pedra preciosa que era considerado pelos antigos o gelo eterno. 

Conhecida como uma das pedras mais místicas. Cristal deriva da antiga palavra 

grega krustallos que quer dizer ao mesmo tempo "gelo" e "quartzo". É usado como 

nome próprio desde o século XIX. 

 

Citrino é uma variedade de quartzo geralmente de cor amarelo-limão, de onde 

deriva seu nome (citrus). O citrino simboliza a luz do sol nascente. 

 

Esfênio é um mineral cristalino também conhecido como Titanita, sua cor mais 

comum é o verde amarelado; seu nome vem do grego sphens que significa "canto" 

(pela forma característica de seus cristais). 

 

Esmeralda é uma variedade do mineral berilo, a mais nobre delas. O preço por 

quilate a coloca entre as pedras mais valiosas do mundo. Encontrada em tons de 

verde variando do muito claro ao muito escuro. Pode vir do grego smaragdos ou 

do hindu antigo, significando "pedra verde". É a pedra do amor, inteligência e 

comunicação. 

 

Heliodoro é um tipo de berilo com cor que varia do amarelo dourado ao amarelo 

claro. Considerado um cristal energizante, transmite otimismo. A cor da pedra é a 

responsável pelo seu nome, já que Heliodoro vem do grego e significa "presente 

do sol". 
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Jacinto é um tipo de zircão (pedra preciosa natural de estrutura cristalina). A 

pedra vermelho-alaranjada ganhou esse nome a partir da flor jacinto. 

 

Jade vem do francês l'ejade  e do latim ilia, em espanhol piedra de la ijada (pedra 

do flanco), tem esse significado provavelmente porque era associada à cura de 

problemas nos rins pelos antigos. Sua cor varia do esbranquiçado ao verde-

escuro. Entrou em uso como nome próprio a partir da década de 70. 

 

Jaspe é uma variedade semicristalina de quartzo opaco com coloração vermelho 

amarelada ou variada (a mais comum é a vermelha). Seu nome vem do grego 

iaspis e significa "pedra manchada ou salpicada". Considerada a mãe de todas as 

pedras, é energizante e fortalece o intelecto. 

 

Morion é uma variedade de quartzo, também chamado de quartzo fumê ou 

quartzo esfumaçado (quartzo esfumado em Portugal); sua cor varia do castanho 

escuro ao preto opaco. 

 

Ônix é uma variedade do quartzo, a cor preta é a mais apreciada. Trabalhado é 

usado em peças de adorno. A pedra ônix transmite seriedade, humildade e 

confiança. 

 

Quartzo é o segundo mais abundante mineral da Terra. Possui estrutura cristalina 

e numerosas variedades, entre as quais muitas são pedras preciosas. Desde a 

antiguidade, o quartzo foi um dos minerais mais comumente utilizados na 

fabricação de joias e esculturas. 

 

Rutílio, além de nome de pedra, já é usado como nome próprio. Vem do latim 

Rutilus, palavra que designa o vermelho. O mineral ganhou esse nome em 

referência à cor profundamente vermelha encontrada em algumas espécies. 
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APÊNDICE C: Quadro 1 

Notificações de violência contra crianças e adolescentes no município de 

Mossoró-RN: 

 

 

Fonte: Dados construídos pela autora a partir das pesquisas de Graduação e Mestrado, 
respectivamente, de 2010 a junho de 2013 e a partir de julho de 2013 a 2015. 

Notificações 
de violência 

De 2010 a junho de 
2013 

A partir de julho de 2013 
a 2015 

Sujeitos (2010-2015) 

Número 
de 
processos 

Quantidade 
de 
processos 

Número de 
processos  

Quantidade 
de 
processos 

Sujeitos-
vítimas 

Agressores Vítimas/ 
Agressores 
(Dentre as 
crianças e 
adolescentes 

63 casos 1 
caso 

Mais 
de 1 
caso 

61 casos 1 
caso 

Mais 
de 1 
caso 

158 
 
(2010-2013=73 
2013-2015=85)   

 
 

141 
 
(2010-2013=64 
2013-2015=77)   
  
  

01 
  
(Adolescente 
que era 
vítima de 
violência dos 
pais e do 
atual 
companheiro 
e violentava 
seu bebê). 
 

60 3 51 10 


