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CHILDFUND BRASIL 

 
 
O ChildFund Brasil é uma agência internacional de desenvolvimento social 
que, por meio de uma sólida experiência na elaboração e no 
monitoramento de programas e projetos sociais, contribui para a 
transformação da vida de milhares de pessoas. Crianças, adolescentes, 
jovens, famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social são 
apoiadas para que possam exercer o seu direito à cidadania.  
 
Atualmente a organização tem 56 anos no país e beneficia 113 mil pessoas, 
direta e indiretamente, está presente em sete estados brasileiros e em 55 
municípios. Faz parte de uma rede internacional – associada ao ChildFund 
International e ao ChildFund Alliance – presente em 70 países e que gera 
impacto positivo a 23 milhões de crianças e suas famílias. 
 
A incidência política e o advocacy desempenham um papel importante no 
avanço da missão do ChildFund Brasil de valorizar e promover os direitos 
das crianças, pois viabilizam mudanças sustentáveis e de amplo alcance, 
fomentando a responsabilidade de toda a sociedade pelo desenvolvimento 
infantil seguro e protegido. 
 
 

THE LEGO FOUNDATION 

 
 
A LEGO Foundation busca redefinir o brincar e re-imaginar o aprendizado, 
construindo um futuro no qual o aprender, por meio do brincar capacite as 
crianças a se tornarem pessoas criativas e engajadas; e que desenvolvam, 
ao longo da vida, habilidades intelectuais, emocionais, sociais e criativas 
para atuarem em suas famílias, comunidades e na sociedade.  
 
Por meio de uma parceria com o ChildFund, The LEGO Foundation apoia o 
projeto “Brinca e Aprende Comigo”, que busca realizar intervenções 
positivas em comunidades e no ambiente familiar, por meio do 
desenvolvimento de ações de conscientização sobre parentalidade lúdica e 
aprendizagem socioemocional na primeira infância, transformando 
atitudes e comportamentos, especialmente por meio do brincar. 
  



   

 
 

APRESENTAÇÃO 

 

 
Neste documento, apresentamos um relatório parcial da Pesquisa Nacional 
da Situação de Violência Contra Crianças no Ambiente Doméstico, que será 
lançada em 2023 pelo ChildFund Brasil com o apoio de The Lego 
Foundation. Apresentamos aqui uma síntese das informações oficiais 
disponíveis sobre denúncias e atendimentos a casos de violações, além de 
proposições legislativas afeitas à temática. 
 
O produto final da pesquisa será uma análise a respeito das percepções de 
diferentes atores, das cinco regiões brasileiras, envolvidos na questão da 
violência contra as crianças. Em trabalho de campo, serão ouvidas crianças, 
famílias e atores institucionais, com o objetivo de identificar possíveis 
lacunas e entraves na prevenção e enfrentamento das violências contra as 
crianças e auxiliar na identificação de possibilidades de atuação, tanto do 
Estado, quanto da sociedade civil e das organizações não governamentais 
na erradicação desse problema.  
 
Este relatório está organizado em duas partes com suas seções específicas. 
Na primeira parte, apresentamos teoricamente e com alguns dados o 
panorama geral da violência contra as crianças no Brasil e suas definições 
conceituais. Tal panorama é importante pois é ele que nos guia em toda a 
implementação desta pesquisa, desde a elaboração do projeto submetido 
ao Termo de Referência como na construção dos instrumentos e, também, 
na própria execução da pesquisa.  
 
Posteriormente, foco deste relatório, são apresentadas informações a 
respeito da situação da violência contra as crianças no Brasil. Como forma 
de trazer dados inéditos e ainda pouco explorados, foram utilizados dados 
do Registro Mensal de Atendimento, vinculado à Assistência Social, com os 
atendimentos prestados no âmbito dos Centros de Referência 
Especializados de Assistência Social (CREAS), proposições legislativas 
nacionais e estaduais sobre o tema da violência contra as crianças e dados 
com o uso já consolidado, referentes às informações direcionadas ao Disque 
100, do Governo Federal, bem como os dados do Sistema de Informação 
sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN), do Ministério da Saúde.   
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INTRODUÇÃO 
 

 

 
A violência doméstica é considerada um problema de saúde pública pela 
Organização Mundial da Saúde e tem dimensões globais. Os grupos mais 
vulneráveis, mulheres, idosos e crianças, são afetados constantemente em 
grandes proporções. Mesmo com todos os avanços legais e institucionais, a 
violência contra as crianças continua atingindo altos níveis. Esse é um 
problema que atravessa a nossa história e impõe dificuldades para a 
garantia de direitos humanos, inclusive já reconhecidos, para todas as 
pessoas. A cada cinco minutos uma criança morre por causa da violência e 
quase 200 milhões de crianças foram abusadas sexualmente em todos os 
países do mundo (KEEPING, 2020). Crianças com deficiência têm três a 
quatro vezes mais chances de serem submetidas à violência e negligência. 
No Brasil, quatro meninas de até 13 anos são estupradas por hora (FBSP; 
IPEA, 2019). Com muita frequência, para todas as situações dessas violações 
apontadas, o autor da violência é alguém que a criança conhece e quem 
confia. 
 
A violência contra crianças ocorre em diferentes contextos e culturas.  Ela se 
manifesta dentro de instituições, em situações de conflito armado e em 
todos os ambientes em que as crianças e adolescentes estão, em todos os 
países do mundo. A violência atravessa a vida de uma parcela expressiva da 
população infantil e a violência doméstica/intrafamiliar, é uma delas. Alguns 
dados corroboram esta informação: segundo a Organização das Nações 
Unidas (ONU), todos os anos, cerca de 1 bilhão de crianças são vítimas de 
violência.  O Relatório do Status Global sobre Prevenção da Violência contra 
Crianças de 2020 aponta que quase a metade de todas as crianças no 
mundo sofrem violência física, sexual e psicológica regularmente, apesar de 
constatar progresso em 155 países. Embora quase todos os países (88%) 
possuam leis importantes para proteger as crianças contra a violência, 
menos da metade deles (47%) afirmou que essas leis estavam sendo 
fortemente aplicadas.  
 
Outro dado importante de destacar são as estimativas globais para 
homicídios para menores de 18 anos: cerca de 40 mil crianças e 
adolescentes foram vítimas de homicídio, em 2017 (WHO, 2020). A 
pandemia de COVID-19 e respostas dadas pelos governos podem ter 
apresentado impactos para crianças e adolescentes, com uma possível 
expectativa de aumento da violência contra as crianças, mesmo que esse 
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aumento não seja observado em dados oficiais e provenientes da 
Segurança Pública, especialmente pelo contexto de maior presença no 
ambiente doméstico – em que as crianças não puderam recorrer às escolas 
e outras instituições como aliadas para a quebra de ciclos de violências –, 
assim como foi observado também no caso das violências contra as 
mulheres, evidenciando a trama de violências preponderante no ambiente 
doméstico (MATOS; ANDRADE, 2021). Certamente, é cedo para afirmarmos 
que novas tendências posteriores se apresentarão também nos dados das 
violências contra as crianças, mas, ao longo do trabalho de campo realizado 
nesta pesquisa – juntamente às instituições, professoras/es, famílias e 
crianças –, já temos caminhos de que tal situação ocorreu na realidade 
dessas crianças. Soma-se a isso, a deterioração progressiva da economia na 
última década em regiões como América Latina e no Caribe, o que reduziu 
estruturas de proteção social e aumentou a violência contra crianças e 
adolescentes em tempos de COVID-19.  
 

As desigualdades pré-existentes em aspectos 
socioeconômicos, moradia e acesso à saúde fazem 
com que determinados grupos, como as famílias 
migrantes, tenham maior risco de contrair o vírus e 
sofrer as consequências derivadas do impacto da crise 
nos países da região1 (CEPAL, 2020, p. 2, tradução 
nossa).  
 

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), de 2020, revelam que cerca 
de 50% da população com menos de 18 anos foi vítima de violência 
doméstica, perpetrada comumente por familiares ou pessoas próximas 
(OMS, 2020). Apesar das estimativas e dados alarmantes, esse tipo de 
violência ainda segue invisibilizada, restrita à esfera privada, o que pode vir 
a dificultar tanto sua identificação como sua mitigação. Crianças e 
adolescentes são afetados gravemente, principalmente crianças pequenas 
que são as mais vulneráveis, e ficam presos em um ciclo de violências, 
quando não contam com o apoio efetivo do Estado para interromper tais 
situações, como também para auxiliar as famílias na construção de relações 
mais igualitárias e democráticas.  
 
Em 2022, o Disque 1002, principal canal de denúncia de violações contra 
crianças e adolescentes no país, recebeu 53.854 denúncias. Nos dados 
disponíveis do último relatório, de 2020, foram registradas 86.837 denúncias 

 
1 Original em espanhol. 
2 O Disque-Denúncia é um serviço do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos (MMFDH), destinado a receber denúncias relativas a violações de direitos 
humanos, não só de crianças e adolescentes.  
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de violações de direitos de crianças e adolescentes (BRASIL, 2020).  
Negligência e violências psicológica e física são as principais denúncias 
feitas por meio desse canal. Fundamental destacar o local de ocorrência das 
violações: a residência da vítima representa 56% dos locais, seguida pela 
casa do suspeito (com 19% dos casos), computando-se o total de 75% das 
denúncias registradas em ambiente doméstico.  
 
Segundo o Panorama da Violência Letal e Sexual contra crianças e 
adolescentes no Brasil, no período de 2016 a 2020, dentro das 34.918 mortes 
violentas intencionais de crianças e adolescentes3  – em que a maioria está 
entre 15 e 19 anos –, foram identificadas pelo menos 1.070 crianças de até 9 
anos (UNICEF, 2021). Só em 2020, foram 213 mortes violentas intencionais 
nessa faixa etária. Entre elas, 40% morreram dentro de casa, com 46% das 
mortes tendo sido causadas por uso de armas de fogo e 28% por armas 
brancas ou por agressão física. A proporção anual de mortes violentas de 
crianças com idade entre 0 e 4 anos aumentou 27%. O estudo constatou 
que crianças morrem com frequência em decorrência de crimes com 
características de violência doméstica. Chama-se atenção para a violência 
contra crianças com idade entre 0 e 9 anos, com prevalência da violência 
doméstica e estupros que ocorrem dentro de casa e com autores 
conhecidos das vítimas. Importante destacar que estes números 
representam a ponta do iceberg. Há um problema estrutural de 
subnotificação, resultante de uma histórica falha nos sistemas de 
monitoramento e registro de diferentes formas de violência no país, e não 
apenas da violência contra as crianças.  
 
Crianças pequenas são as que possuem o menor aparato linguístico e de 
soluções tanto para identificar quanto para denunciar as situações que 
vivenciam, sendo, portanto, hipossuficientes e demandando atenção e 
atuação da sociedade e do Estado. São elas, portanto, o foco de nosso 
projeto, tanto para um processo de visibilidade do problema, a partir de 
dados secundários disponibilizados pelas instituições, quanto da produção 
de dados primários a partir de um processo de escuta e de reconhecimento 
de suas opiniões e experiências de vida, ressignificando as situações de 
violações que vivenciam.  
 
A invisibilização desse tipo de violência dificulta o dimensionamento real do 
problema e que a prevenção e a resposta sejam, além de mais eficientes, 

 
3 Dados de violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, compilados a 
partir de informações dos registros de ocorrências das polícias e de autoridades de 
segurança pública das unidades da federação.  
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eficazes ao ponto de salvar milhares de vidas. Entre os diferentes fatores que 
podem explicar tal fenômeno observa-se que a violência, especialmente a 
física e a psicológica, se estruturaram como forma de educação das 
crianças, principalmente na esfera doméstica. Muitas famílias não se 
reconhecem como violentas pois em geral são adultos que foram criados 
em ambientes onde a disciplina violenta é parte da educação dos filhos, 
evidenciando um ciclo perverso da violência não somente para a criança 
que a vivencia, mas em uma forma intergeracional, demandando a sua 
ruptura também em um nível estrutural e social mais amplo.  
 
A dificuldade em se obter um panorama da violência nos sistemas oficiais 
de dados no Brasil se soma à ausência de reconhecimento e respeito sobre 
a voz das crianças, derivada de um processo de desigualdade de poder, 
adultização da sociedade, e de desvalorização de sua expressão como 
pessoas capazes. Só muito tardiamente crianças foram reconhecidas como 
sujeitos de direitos e sistemas de proteção foram criados para promover, 
defender e proteger essa população.   
 
A subnotificação é um grande problema que precisa ser enfrentado não 
apenas com o aumento das denúncias, mas com diagnósticos, pesquisas e 
análises que são fundamentais para visibilizar e aumentar as formas de 
compreensão sobre a questão. Identifica-se também o caráter essencial de 
incluir a escuta qualificada dos diferentes sujeitos envolvidos e, 
principalmente, das crianças, a fim de compreender a forma como elas 
percebem essa realidade. Assim, reforça-se a necessidade de recorrer à 
coleta de dados primários capazes de evidenciar a situação problema pelas 
vias quantitativa e qualitativa. Ou seja, tanto a partir de panoramas mais 
abrangentes, de tendências mais gerais, como também a partir de aspectos 
subjetivos e específicos de cada criança e cada contexto. Nesse sentido, é 
necessário considerar também as crianças e adolescentes como 
interlocutores, reconhecendo suas especificidades e seus lugares na 
sociedade, e como sujeitos transformadores de tal realidade colocada. Além 
disso, outro fenômeno atravessa o problema: a desigualdade territorial, que 
impacta na implementação de políticas, na estruturação de serviços e no 
atendimento às crianças nas diferentes regiões brasileiras, impondo a 
necessidade que tais realidades sejam conhecidas de forma específica, a 
partir de seu contexto, sua cultura, seu legado histórico e suas instituições 
locais. 
 
Ademais, apesar de a literatura voltada para a compreensão acerca do 
problema da violência contra as crianças ser vasta e consolidada, ainda há 
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necessidade de mais estudos, principalmente dos que valorizem escuta e 
percepção das crianças: as percepções, as ideias, as experiências destes 
sujeitos – muitos sobreviventes/vítimas da violência – trazem insumos 
valiosos para o desenho de soluções para enfrentar o problema. Políticas 
públicas deveriam considerar mais a participação de crianças em seus 
desenhos, para oferecer serviços menos interpretativos e mais próximos da 
dura realidade que vivem. Aprofundar o diagnóstico sobre a situação real de 
crianças que são maltratadas e sofrem violência intrafamiliar contribui para 
quebrar o ciclo do silêncio, que é o principal obstáculo ante a mitigação do 
problema. 
 
Nesse sentido, faz-se necessário conhecer contextos locais e culturais que 
estruturam a violência doméstica, assim como experiências e estratégias 
que já foram implementadas, com aprendizagens e avaliações de impacto. 
A voz das vítimas/sobreviventes também é fundamental para criar 
caminhos para minimizar o alarmante índice de casos e criar, a partir desses 
insumos, estratégias de promoção, prevenção e resposta. Isso deve incluir 
uma estratégia multissetorial, que envolve pesquisa, ação legislativa, 
intervenções com a população afetada, bem como a transformação de 
elementos culturais que incidem na problemática – além da incidência nas 
políticas públicas para mudar a situação. 
 
O produto apresentado neste relatório reúne a exploração dos dados 
secundários sobre a situação da violência doméstica contra as crianças. 
Nele, sistematizamos dados relacionados à instância da Assistência Social, 
ao disque denúncia nacional para o recebimento de notificações sobre a 
situação da violência contra as crianças - Disque 100, ao Sistema Único de 
Saúde a partir das notificações registradas pelo Sistema de Informação 
sobre Mortalidade (SIM) e pelo Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN) e, também, as proposições legislativas que tramitaram 
nos âmbitos nacional e estaduais em todo o país. Tais insumos são 
importantes indicativos de como o problema tem sido enfrentado por tais 
arenas no Brasil e, especialmente, as lacunas para sua prevenção e 
possibilidades de atuação. Na sequência desse produto, serão apresentados 
dados primários a partir da realização da pesquisa de campo, procurando 
conhecer e analisar a realidade de crianças e famílias em cinco regiões do 
país. Essa amostra, mesmo consciente de não dimensionar a magnitude do 
problema, trará um recorte a partir de dados primários, da escuta e 
observação dos principais sujeitos da análise.  
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ASPECTOS CONCEITUAIS 

 

 
Apesar de amplamente utilizado, o termo “violência contra as crianças” 
engloba um universo de significados e especificidades que precisam ser 
destacadas e definidas. Finkelhor4, um dos pesquisadores com maior 
reconhecimento no tema violência contra as crianças, colocou que os maus-
tratos infantis surgiram como um problema social nas nações ocidentais 
desenvolvidas, mas com o tempo, houve crescente reconhecimento que ele 
existe em quase todos os países do mundo.   
 
Os atos violentos contra crianças só foram reconhecidos como tal na década 
de 1960, quando surgiram os primeiros relatos clínicos descrevendo 
situações de violência contra crianças e passaram a ser tratados como um 
problema de saúde. Em 1961, nos Estados Unidos, começou-se a identificar 
e reconhecer o abuso infantil, e denominou-se o fenômeno como Síndrome 
da Criança Espancada5. Essa Síndrome referia-se usualmente às crianças 
menores de um ano de idade que sofriam ferimentos inusitados, fraturas 
ósseas, queimaduras etc., ocorridos em épocas diversas e em diversas 
etapas de cicatrização. As explicações dos pais eram geralmente 
inadequadas e inconsistentes.  
 
Com os avanços nas pesquisas médicas, identificações mais apuradas, 
conquistas no campo dos direitos humanos e depois o reconhecimento dos 
direitos das crianças, já é possível entender mais profundamente o 
problema, identificar causas e as suas consequências nefastas para o 
desenvolvimento saudável de crianças. O campo de estudos sobre 
Experiências Adversas na Infância (em inglês, Adverse Childhood 
Experiences - ACEs) trouxe insumos fundamentais para pesquisadores e 
defensores de direitos preocupados com os efeitos em longo prazo com 
traumas na infância. A escala ACE, que avalia experiências precoces como 

 
4 David Finkelhor começou a estudar os problemas de abuso infantil e de vitimização 
infantil, maus-tratos infantis e violência familiar em 1977. Ele é conhecido por seu trabalho 
conceitual e empírico sobre o problema do abuso sexual infantil, refletido em publicações 
como Sourcebook on Child Sexual Abuse (Sage, 1986) e Nursery Crimes (Sage, 1988). 
5  Henry Kempe foi um pediatra americano e o primeiro na comunidade médica a 
identificar e reconhecer o abuso infantil. A síndrome da criança maltratada ou espancada, 
condição clínica em crianças pequenas que sofreram abuso físico grave, é uma causa 
frequente de lesão permanente ou morte. A síndrome deve ser considerada em qualquer 
criança que apresente evidência de fratura de qualquer osso, hematoma subdural, déficit 
de crescimento, inchaço dos tecidos moles ou hematomas na pele, em qualquer criança 
que morra subitamente ou onde o grau e o tipo de lesão estejam em desacordo com a 
história fornecida sobre a ocorrência do trauma. 
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abuso físico, negligência e abuso sexual, foi desenvolvida para prever 
resultados negativos na saúde física e saúde mental, como problemas 
cardíacos, doença hepática, abuso de substâncias tóxicas, depressão e 
suicídio. Hoje, já sabemos que crianças que passam por esse tipo de 
experiência traumática, em sua maioria, estão propensas a desenvolver 
transtornos e doenças graves na vida adulta (PEREIRA; VIANA, 2021). 
 
Nesse contexto, a evolução dos estudos contribuiu em grande medida para 
uma extensa diversidade de categorizações (ou tipificação) das violências 
contra crianças. Muitas categorias foram identificadas e estabelecidas 
ajudando a reconhecer o fenômeno social, estabelecer prevenção e atenção 
aos casos. Entretanto, não há uma uniformidade na adoção das categorias 
entre os diferentes contextos nacionais, além de muitos países não 
contarem sequer com legislações específicas que tratem da violência 
contra as crianças (STELKO-PEREIRA; WILLIAMS, 2010).  
 
Sendo assim, para estruturarmos as análises que serão realizadas nesta 
pesquisa, faz-se necessário estabelecer qual é a terminologia de referência, 
ou seja: de quais violências estamos tratando e quais são as definições 
adotadas. Para tanto, partiremos de conceitos ratificados 
internacionalmente por diversas organizações de estudos e pesquisas e que 
se articulam em movimentos globais de defesa de direitos de crianças e 
combate aos maus-tratos infantis, violência e abuso. Os principais conceitos 
trabalhados neste projeto são violência, violência contra crianças, maus-
tratos ou abuso infantil, violência doméstica e violência intrafamiliar, 
sendo estas duas últimas o foco de atenção do trabalho e guarda-chuva, 
que abriga as demais formas de violência a serem investigadas. Os termos 
utilizados, com definições adotadas e referências estão sintetizados no 
Quadro 1. 
 
Os termos utilizados seguem uma lógica de afunilamento, ou seja, vão de 
definições mais amplas para mais específicas, a fim de chegarmos ao 
conceito central desta pesquisa: violência doméstica contra crianças. Parte-
se, portanto, do entendimento das Nações Unidas sobre a violência, o qual 
remete ao uso intencional de força física ou do poder como forma de agredir 
ou ameaçar agressão contra terceiros. O ato violento resulta (ou tem grande 
probabilidade de resultar) em danos físicos, psicológicos, privações, déficits 
ao desenvolvimento e até morte de quem é submetido a este (WHO, 2016). 
 
 
 
 



  

15 
 

Quadro 1 - Síntese da terminologia de violências 
Conceito Definição Referência 

Violência 

“Violência é o uso intencional de força física ou 
poder, real ou em ameaça, contra si mesmo, outra 
pessoa, ou contra um grupo ou comunidade que 
resulte ou tenha grande probabilidade de resultar 
em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 
desenvolvimento ou privação”. 

WHO (1996, p. 
4 apud KRUG 
et al. 2002, p. 
5, tradução 
nossa). 

Violência 
contra 
crianças 

“A violência contra a criança ocorre quando a força é 
exercida sem levar em conta sua dignidade como 
ser humano, sua fisicalidade e seu psiquismo, 
violando assim seus direitos.” 

Cuadros 
(2000, 
tradução 
nossa) 

Maus-tratos 
ou Abuso 
Infantil 

“Uma forma de violência perpetrada contra crianças 
por um adulto responsável por seus cuidados e 
proteção. Isso determina que, em geral, a criança se 
encontre em uma situação psicológica mais difícil, 
pois possui um vínculo afetivo com a pessoa que a 
maltrata”. 

Cuadros 
(2000, 
tradução 
nossa) 

“O abuso infantil ou maus-tratos constituem todas 
as formas de maus-tratos físicos e/ou emocionais, 
abuso sexual (toda atividade sexual com uma 
criança é considerada abuso infantil), negligência ou 
tratamento negligente ou comercial ou exploração, 
resultando em dano real ou potencial à saúde, 
sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade da 
criança no contexto de uma relação de 
responsabilidade, confiança ou poder. 

WHO (1999, p. 
15 apud 
KRUG et al. 
2002, p. 59, 
tradução 
nossa) 

Violência 
Doméstica 

“Violência  doméstica contra crianças e adolescentes 
é todo ato e/ou omissão praticado(s) por pais, 
parentes ou responsável em relação à criança e/ou 
adolescente que – sendo capaz de causar dor ou 
dano de natureza física, sexual e/ou psicológica à 
vítima – implica, de um lado, uma transgressão do 
poder/dever de proteção do adulto e, de outro, uma 
‘coisificação’ da infância, isto é, uma negação do 
direito que crianças e adolescentes têm de ser 
tratados como sujeitos e pessoas em condição 
peculiar de desenvolvimento.”   

Azevedo e 
Guerra 
(1995). 

Violência 
Intrafamiliar 

“O conceito de violência intrafamiliar não se refere 
apenas ao espaço físico onde a violência ocorre, mas 
também as relações em que se constrói e efetua. A 
violência doméstica distingue-se da violência 
intrafamiliar por incluir outros membros do grupo, 
sem função parental, que convivam no espaço 
doméstico. Incluem-se aí empregados(as), pessoas 
que convivem esporadicamente, agregados.” 

Brasil (2002, 

p. 15). 

Fonte: Elaboração própria a partir das referências citadas. 
 

 
Quando restrita à infância, alguns estudiosos do tema estabelecem 
diferença entre violência e maus-tratos (ou abuso), pontuando que a 
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primeira se refere a um fenômeno mais amplo que a segunda. De modo 
geral, a violência contra a criança ocorre quando, por meio do exercício da 
força, o sujeito tem sua dignidade humana, fisicalidade e psiquismo 
desconsiderados, configurando-se em uma violação dos direitos. Crianças 
vítimas de conflitos armados, crime organizado, exploração sexual e laboral 
e abuso infantil estão submetidas a essa violência. Já os maus-tratos, ou 
abuso infantil, referem-se a uma forma específica de violência cujo autor é 
uma pessoa adulta responsável pelos cuidados e proteção da criança. 
Nesses casos, as vítimas estão em condições psicológicas complexas pois, 
junto à situação de violência, há vínculos afetivos com o responsável pela 
agressão. Além disso, os vínculos afetivos proporcionam a criação, por parte 
dos agressores, de estratégias para que o abuso se perpetue: o medo, as 
ameaças e a culpa são comumente utilizados com esse propósito.  
 
Quanto mais novas são as crianças, mais elas são vulneráveis a isso, pois 
dispõem de menos recursos e repertório emocional para conseguir pedir 
ajuda, demonstrar claramente sua situação, defender-se ou expressar o que 
está acontecendo. Os maus-tratos infantis podem se concretizar em forma 
de abuso físico, abuso psicológico, negligência, abuso sexual e em outras 
categorias específicas (Síndrome do Bebê Sacudido, Síndrome de 
Munchausen por Proxy e Abuso Pré-natal) (CUADROS, 2000). Já a definição 
das Nações Unidas para maus-tratos ou abuso infantil abrange toda e 
qualquer forma de agressão física ou emocional, atividade sexual de 
qualquer natureza, negligência ou exploração por parte de adultos em 
relação de responsabilidade, confiança ou poder sobre as crianças (KRUG et 
al., 2002).   
 
No âmbito das relações entre indivíduos que habitam os mesmos espaços 
e, portanto, constituem um núcleo familiar, o fenômeno da violência é 
comumente denominado de “doméstica” ou “intrafamiliar”. Azevedo e 
Guerra (1995) definiram violência doméstica contra crianças e adolescentes 
como atos e/ou omissões causadores de dores ou danos físicos, psicológicos 
ou sexuais e praticados por pais, parentes ou responsáveis. Nesse sentido, a 
violência doméstica reflete a quebra do dever de proteção e negação do 
direito que crianças e adolescentes têm de serem tratados como sujeitos e 
pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Quando as situações de 
violência estão presentes dentro de um grupo familiar, estabelecendo 
padrões de relacionamentos abusivos entre pais/mães e filhos(as) que 
geram obstáculos ao desempenho de papéis familiares, trata-se de 
violência intrafamiliar (FERRARI, 2002). 
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As definições de violência utilizadas pelo Ministério da Saúde (2002), por sua 
vez, enfatizam o local de ocorrência da violência, destacando-se que a 
violência doméstica pode ocorrer entre pessoas sem ligação parental. Nesse 
sentido, é importante entender que a violência intrafamiliar não diz respeito 
apenas ao espaço físico, mas às relações entre agressores e vítimas. Logo, o 
que distingue a violência doméstica e intrafamiliar é a função parental entre 
os sujeitos envolvidos. 
  
Sendo assim, é possível caracterizar as violências doméstica e intrafamiliar 
por meio do (1) grupo que comete o ato e (2) do local que acontece. Ou seja: 
a violência doméstica acontece no ambiente doméstico (espaço de convívio 
das pessoas), por pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive agregadas. 
Já a intrafamiliar, é cometida por um grupo de pessoas que são ou se 
consideram parentes, unidas por laços naturais (pais e filhos), de afinidade 
(namorados) ou vontade expressa (casal). Muito do conteúdo dessa 
definição vem do campo da violência de gênero, e no Brasil, a partir da 
publicação da Lei Maria da Penha (BIANCHINNI, 2012). 
 
Além disso, ressalta-se as tipificações das violências contra as crianças. São 
aquelas definidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com a 
distinção e especificação dos crimes e as penas previstas; pela Lei 
13.431/2017, mais conhecida como a “Lei da Escuta”, que estabelece o 
sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou 
testemunha de violência (BRASIL, 2017). De forma simplificada, como consta 
na “Lei da Escuta”, apresentamos aqui as principais tipificações das 
violências contra as crianças, sendo elas as violências: física, psicológica, 
sexual e institucional e negligência. Reforçando o fato de que comumente 
tais violências não ocorrem de forma isolada, mas a partir de um continuum 
com o entrelaçamento de diferentes formas, sendo as mais recorrentes, 
como veremos ao longo da análise dos dados que apresentamos aqui, as 
violências física e psicológica.  
 

● Violência física: toda ação que ocorre de forma intencional, que afeta 
a integridade física, a saúde corporal e que causa dor e sofrimento às 
crianças. É caracterizada pelo uso de força física contra crianças, como 
socos, pontapés, tapas, empurrões, chineladas, beliscões, entre outros. 
 

● Violência psicológica: apesar de não ser evidente a partir de marcas 
na pele, como a violência física, mencionada acima, pode trazer 
consequências severas às crianças, com o comprometimento do seu 
desenvolvimento psíquico e emocional. A violência psicológica é 
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permeada por situações de discriminação, desrespeito, controle, 
chantagens, ameaças.  
 

● Violência sexual: qualquer tipo de ato ou conduta que obrigue ou 
force a criança a praticar ou presenciar a relação sexual ou conjunção 
carnal, assim como qualquer ato libidinoso, inclusive por meio de 
fotos e vídeos. Pornografia infantil, pedofilia, sexo na presença de 
menores no mesmo cômodo, abuso de menores por parentes e/ou 
amigos, toque nas partes íntimas, são alguns dos exemplos de 
situações que envolvem a violência sexual contra as crianças e 
adolescentes.  
 

● Negligência: este é o tipo mais recorrente entre os maus tratos contra 
crianças e, também, o de mais difícil identificação por se conformar 
em diferentes formas. É, de forma geral, a omissão no cuidado com as 
crianças e em sua proteção, além do não atendimento às 
necessidades das crianças, sejam elas físicas como também 
emocionais. Podem ocorrer, portanto, nos formatos de negligência 
física, negligência emocional e negligência educacional.  
 

● Violência institucional: quando há, por parte do Estado e suas 
instituições, a omissão no enfrentamento da violência contra as 
crianças, quando há descaso no atendimento, silenciamento e 
descrédito da fala das crianças, reproduzindo, assim, a violência 
vivenciada no ambiente doméstico, sendo mais um entrave para a 
sua reparação.   
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METODOLOGIA 

 

 
Esta pesquisa se configura como um estudo exploratório de caráter 
diagnóstico cujo objetivo é descrever o fenômeno social de forma densa, a 
partir de análise empírica compreensiva derivada de informações 
quantitativas e qualitativas. Dessa forma, será necessário recorrer a 
diferentes estratégias de coleta e análise de dados a fim de mapear 
informações com representatividade nacional acerca de: 
 
1. tendências gerais da situação de violência doméstica contra crianças a 

partir de dados oficiais de notificações de casos, atendimentos às vítimas 
no sistema de saúde e assistência social, além da percepção dos sujeitos 
envolvidos no problema (crianças, famílias e membros da comunidade 
escolar);  

2. mecanismos e especificidades do cenário de violência doméstica contra 
crianças no ambiente doméstico a partir dos relatos e entendimentos 
dos sujeitos envolvidos no problema (crianças, membros da 
comunidade escolar, técnicos da assistência social, conselheiros 
tutelares, agentes comunitários de saúde, membros da promotoria e 
defensoria pública).  

 
As estratégias para acessar a realidade da situação de violência contra 
crianças no ambiente doméstico passam por coletas e análises de dados de 
diferentes fontes e naturezas. Como já foi explicitado, esse é um fenômeno 
complexo, que envolve diferentes sujeitos, tem diferentes formas de 
expressão e precisa ser abordado de maneira robusta e coerente. Por meio 
de abordagem multimetodológica, propõe-se a coleta e análise de dados 
que trazem uma perspectiva geral do fenômeno (identificando grandes 
tendências nacionais), mas que também vai no nível mais profundo de 
detalhamento para compreender os mecanismos sociais por trás do 
problema. Para este produto, a estratégia utilizada foi a de análise de dados 
secundários.  
 

Dados secundários 

Os dados advindos de fontes secundárias seguem as diretrizes de 
segurança das informações garantidas pelos órgãos públicos que os 
disponibilizam, logo, a coleta e o tratamento das informações ocorrem de 
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forma simplificada e assegurada nas plataformas específicas. Por meio dos 
dados secundários, pretende-se identificar tendências gerais da situação de 
violência contra as crianças segundo as seguintes dimensões: 
 
1. notificações de casos: atendimentos de vítimas pela assistência social; 

denúncias de casos de violência contra crianças; notificações 
compulsórias realizadas pela saúde;   

2. políticas públicas específicas: legislações e projetos de lei referentes à 
violência doméstica contra crianças nos âmbitos federal e estaduais.  

 
Para tanto, recorre-se a diferentes fontes de dados vinculadas aos 
respectivos ministérios e Congresso Nacional e assembleias legislativas 
estaduais. No Quadro 2, estão especificadas todas as fontes e os dados que 
serão coletados.  
 

Quadro 2 -Fontes de dados secundários 

Dados Fonte de Dados Vinculação Oficial 

Atendimentos de 
assistência social a 
crianças vítimas de 
violência 

Relatório Mensal de 
Atendimento dos Centros 
de Referência Especializada 
em Assistência Social (RMA 
CREAS) 

Ministério da Cidadania 

Denúncias de casos de 
violências contra crianças 

Disque Direitos Humanos 
(Disque 100) 

Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos 
Humanos 

Notificações relacionadas 
a violência e maus tratos 
contra as crianças e 
óbitos de crianças como 
consequência de 
violências  

Sistema de Informação 
sobre Mortalidade e 
Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação  

Ministério da Saúde  

Legislações e projetos de 
lei referentes à violência 
contra crianças no 
ambiente doméstico 

Sites oficiais 
Câmara dos Deputados e 
assembleias legislativas 
estaduais 

Fonte: Elaboração própria. 
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RESULTADOS 

 
 

Atuação da Assistência Social nos Casos de Violações de Direitos de 
Crianças e Adolescentes 
 

No contexto brasileiro, é a Constituição Federal de 1988 o grande marco 
para a inserção inovadora das políticas públicas e sociais no nível 
institucional, sendo uma grande ruptura para a organização, atuação e 
implementação da Assistência Social no Brasil, incluída a partir daí, na arena 
da Seguridade Social. Houve, a partir deste momento, o reconhecimento da 
responsabilidade do Estado com relação à oferta assistencial, o que 
implicou em inovação significativa na abordagem dos problemas sociais no 
Brasil, rompendo com uma longa tradição de ações clientelistas e 
fragmentadas e de descontinuidade no que diz respeito às políticas 
públicas voltadas para as pessoas mais vulneráveis da população. A partir da 
Constituição Federal de 1988, e com ainda maior ênfase após os anos 2000, 
houve a construção de um desenho de proteção social com a centralidade 
do Estado, sendo este um ator estratégico para enfrentar problemas 
relacionados à desigualdade e à criação e oportunidades de bem-estar à 
população (SOUZA, 2004; JACCOUD, 2015; JACCOUD; BICHIR; MESQUITA, 
2017; D’ALBUQUERQUE; PALOTTI, 2021).  
 
A política social passou a ser entendida como um conjunto de ações, a partir 
de esforços organizados e pactuados, que visam a atender as necessidades 
da população, cuja resolução ultrapassa iniciativas privadas, individuais ou 
espontâneas. Além disso, requer decisões coletivas e deliberações regidas 
por princípios de justiça social, que precisam estar amparadas por leis 
impessoais e objetivas, que possam garantir os direitos da população 
(PEREIRA, 2009).  
 
A elaboração do modelo protetivo da Assistência Social brasileira foi 
construída tendo a família como objeto central e o foco para a sua 
atuação, constituindo essa organização, independentemente do seu 
modelo, como um lócus privilegiado para a proteção de indivíduos. Ao longo 
dos anos, foram sendo expandidas e incorporadas novas demandas sociais 
que começaram a apresentar novos desafios e, também, requerer novas 
estratégias de atuação para a proteção dos membros familiares (CASTILHO; 
CARLOTO, 2010).  
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O reconhecimento desse trabalho social voltado para as famílias tem uma 
dupla função: por um lado, voltado para a dinamização das relações 
familiares e das redes sociais com a intenção de estimular o protagonismo, 
romper isolamentos e auxiliar na promoção do empoderamento. Por outro, 
há ações voltadas para a mobilização e ampliação da estrutura de 
oportunidades sociais, a partir da articulação com outras políticas públicas, 
com o objetivo de promover com que as famílias consigam ter acesso a elas. 
Já as ofertas da Assistência Social vêm se estruturando em três campos: 
garantia de renda, serviços continuados de oferta universal e 
enfrentamento das desigualdades associadas a públicos específicos 
(JACCOUD, 2015; JACCOUD; BICHIR; MESQUITA, 2017).  
 
Para fins deste relatório, nos interessa a terceira fase de atuação, de 
enfrentamento das desigualdades. São estratégias que atuam no 
reconhecimento e na promoção de famílias e sujeitos historicamente 
submetidos a vulnerabilidades, discriminação ou subalternidade social, 
mobilizando ações de combate ao racismo e à desigualdade racial, na pauta 
da igualdade de gênero ou de dignidade e direitos para as populações 
tradicionais (JACCOUD; BICHIR; MESQUITA, 2017, p. 40).  
 
Especificamente para este estudo, foram extraídas informações referentes 
ao serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 
(PAEFI), que está inserido no âmbito da Proteção Social Especial de Média 
Complexidade, desenvolvido nos CREAS. Sua função primordial é a 
prestação de apoio e orientação e de acompanhamento a famílias ou 
indivíduos que se encontrem em situação de ameaça e/ou de violação de 
direitos. Entre estas violações, observa-se, entre outros, a violência física, 
psicológica e negligências, violências sexuais, abuso e/ou exploração sexual, 
outras formas de violação de direitos decorrentes de discriminações a 
situações que provoquem danos e agravos, entre outros.  
 
Entre seus objetivos, evidencia-se: a contribuição para o fortalecimento da 
família no desempenho de sua função protetiva; a inclusão das famílias no 
sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme a necessidade; 
a contribuição para restaurar e preservar a integridade e as condições de 
autonomia dos usuários; e contribuição para romper padrões violadores de 
direitos no interior da família (GESuas). Para fins deste estudo, foram 
sistematizadas informações a respeito dos atendimentos prestados pelo 
PAEFI, no Registro Mensal de Atendimento (RMA), que contém todas as 
informações dos atendimentos prestados pelas instituições nos municípios 
brasileiros.  
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Como pode ser observado no Gráfico 1, a seguir, a maior concentração de 
atendimentos realizados pelo CREAS a crianças ou adolescentes vítimas de 
violência (física ou psicológica) intrafamiliar é na Região Sudeste, seguida 
pela Região Sul, com menor preponderância para a Região Norte.  
 
Importante ressaltar que não estamos nos referindo aqui à situação de uma 
hipotética maior violência contra as crianças no Sudeste. Mas, nesta região, 
há maior taxa de atendimentos. E isso pode se dar por algumas razões: 
melhor estruturação da rede de atendimento às crianças, com 
encaminhamentos mais efetivos para as instituições responsáveis pelo 
atendimento; maior quantidade de equipamentos de CREAS na região, 
com maior capacidade de atendimento às crianças; e, por fim, registros 
mais qualificados a respeito da situação da violência e dos atendimentos 
que são prestados pela instituição.  
 
Tal indicativo apresenta a necessidade de que sejam direcionados 
investimentos para as demais regiões no que diz respeito à estruturação da 
rede e, também, para a visibilização do problema internamente na 
Assistência Social, bem como para o recebimento de encaminhamentos e 
para a realização de um processo de busca ativa adequado para a 
identificação das crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social, 
cujos direitos estão sendo violados, ou seja, em que há situações de 
violências contra estas crianças e adolescentes. Ressaltando que a taxa de 
atendimento diz respeito ao atendimento prestado pelos CREAS nas 
regiões analisadas, calculados de acordo com a população destes estados, 
para que pudéssemos ter dado proporcional para realizar tal comparação. 
Essa taxa é importante para que não tenhamos os estados do Sudeste 
influenciando na análise, já que são aqueles que possuem maior 
concentração de população. Logo, quando falamos em taxa de 
atendimento estamos falando em quantos atendimentos por 100.000 
habitantes, segundo a última estimativa populacional do IBGE, de 2010.  
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Gráfico 1 - Taxa de atendimento de crianças ou adolescentes vítimas de violência 
intrafamiliar (física ou psicológica), por 100.000 hab,, por Região - 2017 a 2021 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base em RMA – CREAS (2017 a 2021). 

 
O Gráfico 2 reforça o que já adiantamos sobre a estruturação de uma rede 
para o atendimento às crianças em situação de violência. Como pode ser 
observado, são nos municípios de grande porte aqueles que encontramos 
as maiores taxas de atendimento às crianças e adolescentes. Novamente 
reforçamos, isso não quer dizer que nos municípios pequenos ou médios 
não haja violência ou que ela seja menor. Mas, nos grandes centros são 
também as localidades em que há maior e melhor estrutura de rede de 
atendimento às crianças em situação de violência. Tal fenômeno é 
observado também quando analisamos os atendimentos às mulheres em 
situação de violência e a estrutura da rede de atendimento às mulheres em 
situação de violência (ANDRADE, 2021).  
 
Nos grandes centros, é também onde existem os serviços especializados, a 
atuação mais focada no problema específico da violência contra as crianças, 
possibilitando que ele seja enfrentado também a partir de políticas 
afirmativas específicas, com ações voltadas para as crianças desde a 
prevenção à erradicação do problema. Sabe-se que o primeiro passo para 
enfrentar a violência é torná-la visível. Nesse sentido, é necessário haver 
reforço na atuação voltada aos pequenos e médios municípios, com o 
incentivo de ações e políticas voltadas para as crianças mesmo em 
programas construídos de forma universalizada, para toda a população, 
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levando em conta a marginalização e a sistemática violação de direitos nos 
quais estão envolvidas as crianças.  
 
 
Gráfico 2 - Taxa de atendimento de crianças ou adolescentes vítimas de violência 
intrafamiliar (física ou psicológica), por 100.000 hab., por porte de município - 2017 

a 2021 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base em RMA – CREAS (2017 a 2021). 
 
Já quando analisamos a questão do abuso sexual, observamos que o 
Sudeste continua sendo a principal região. No entanto, com uma distância 
menor da Região Norte, que supera as demais regiões, diferentemente das 
violências psicológicas e físicas, apresentadas anteriormente. Nesse sentido, 
é importante ressaltar que no Norte podem ocorrer mais casos de violência 
sexual contra crianças, indicando também uma possível subnotificação dos 
casos no que diz respeito às violências física e psicológica. Ademais, indica a 
necessidade de que ações relacionadas ao enfrentamento do abuso sexual 
de crianças sejam direcionados de forma mais efetiva à Região Norte do 
Brasil, especialmente nos locais de fronteira e territórios com populações 
tradicionais, em que há sistemáticas violações de direitos.  
 
Por fim, é importante observar o crescimento da taxa de atendimento às 
crianças vítimas de abuso sexual de 2020 para 2021, o que pode ser uma das 
consequências da pandemia. Com mais crianças e adolescentes em casa, 
assim como as suas famílias, pode ter ocorrido o aumento da violência e dos 
abusos sexuais, com o consequente aumento de atendimento a esses 
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problemas. Essa foi uma tendência também observada no gráfico que 
trouxe as informações dos atendimentos às violências físicas e psicológicas 
pelo CREAS. Houve um incremento considerável de atendimentos 
posteriormente ao ano de 2020, indicando a importância de que as ações 
considerem o período da pandemia para traçar estratégias para enfrentar o 
problema da violência contra as crianças em suas diferentes facetas.  
 
 

Gráfico 3 - Taxa de atendimento de crianças ou adolescentes vítimas de abuso 
sexual, por 100.000 hab., por Região - 2017 a 2021 

 
Fonte: Elaboração própria com base em RMA – CREAS (2017 a 2021). 

 
A mesma tendência que o Gráfico 1 apresentou, com relação aos portes dos 
municípios, é observada aqui também (Gráfico 4). São nos grandes 
municípios em que há o maior registro de atendimento às crianças em 
situação de violência sexual.  
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Gráfico 4 - Taxa de atendimento de crianças ou adolescentes vítimas de abuso 
sexual, por 100.000 hab., por porte de município - 2017 a 2021 

 

 
 
Fonte: Elaboração própria com base em RMA – CREAS (2017 a 2021). 
 

Já com relação à exploração sexual, o Gráfico 5, a seguir, nos traz 
informações importantes e específicas sobre esse tipo de violência. As 
Regiões Sudeste e Centro-Oeste apresentaram maior incremento desse 
tipo de violência entre 2020 e 2021. Diferentemente do que a tendência que 
estava sendo colocada até o ano de 2020, de queda e redução sistemática 
desse tipo de violência, o ano de 2020 reinaugura, para estas duas regiões 
especialmente, o seu crescimento. O dado indica a importância de que 
ações de divulgação e de prevenção sejam trabalhadas, assim como ações 
de identificação desse crime contra as crianças. São necessárias ações que 
tragam a exploração sexual contra crianças e adolescentes como crime, 
suas consequências para a vida das crianças e famílias, assim como os 
processos de responsabilização sobre tal crime. Importante também a 
compreensão se tal crime está envolvido na dinâmica trazida pela 
pandemia e/ou por um processo de maior vulnerabilidade econômica e 
social que foi acarretado às famílias no período.  
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Gráfico 5 - Taxa de atendimento de crianças ou adolescentes vítimas de 
exploração sexual, por 100.000 hab., por Região - 2017 a 2021 

 
Fonte: Elaboração própria com base em RMA – CREAS (2017 a 2021). 

 
 

Gráfico 6 - Taxa de atendimento de crianças ou adolescentes vítimas de 
exploração sexual, por 100.000 hab., por porte de município - 2017 a 2021 

 
 

Fonte: Elaboração própria com base em RMA – CREAS (2017 a 2021). 
 
Por fim, com relação à violência de negligência e/ou abandono, observa-se 
também a tendência de crescimento entre 2020 e 2021. Mas, 
diferentemente dos dados apresentados anteriormente, a Região Sul 
despontou como a segunda com maior número de atendimentos 
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relacionados a esse tipo de violência, com crescimento acima da média das 
demais regiões no período de 2020 a 2021. Portanto, é preciso que, para essa 
Região, sejam direcionadas ações voltadas para o rompimento da violência 
de negligência e abandono de crianças e adolescentes.  
 

Gráfico 7 - Taxa de atendimento de crianças ou adolescentes vítimas de 
negligência ou abandono, por 100.000 hab., por Região - 2017 a 2021 

 
Fonte: Elaboração própria com base em RMA – CREAS (2017 a 2021). 

 
Gráfico 8 - Taxa de atendimento de crianças ou adolescentes vítimas de 

negligência ou abandono, por 100.000 hab., por porte de município - 2017 a 2021 

 

Fonte: Elaboração própria com base em RMA – CREAS (2017 a 2021). 
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Com relação ao porte dos municípios, observou-se que, nos de grande 
porte, houve sistemática redução ao longo dos anos de 2017 e 2020, com um 
leve acréscimo em 2021. Nesse sentido, cabe ressaltar que, novamente, a 
pandemia pode ter influenciado tanto nas ações desenvolvidas nos 
municípios para a prevenção da violência, com a ruptura, por exemplo, dos 
processos educacionais e o fechamento das escolas no período da 
pandemia.  
 

Casos de Violências Contra as Crianças - Disque 100  

 
Passemos agora a analisar os dados coletados no Disque 100, sistema de 
recebimento de denúncias - anônima ou personalizada - de violações de 
direitos humanos, assim como para o fornecimento de informações 
relacionadas à temática. Cabe ressaltar, portanto, que tal sistema não é 
específico para casos de violências contra as crianças (como o Disque 180, 
para o recebimento de denúncias sobre violências contra as mulheres), mas 
recebe uma gama de denúncias que envolvem pessoas em vulnerabilidade 
social, grupos historicamente marginalizados e informações sobre violações 
e abusos de direitos humanos de diferentes naturezas.  
 
Nesse sentido, é importante destacar que não necessariamente as 
denúncias realizadas para o Disque 100 são transformadas em registros de 
ocorrência ou terão atuação do Estado para a sua resolução. E, apesar de 
serem dados desatualizados pelo Governo Federal em seu sistema, não 
sendo possível baixar uma série histórica confiável para a comparação de 
tais dados, são importantes informações para o mapeamento da situação 
da violência contra as crianças no território brasileiro de forma que políticas 
públicas e iniciativas possam ser direcionadas para os locais que 
apresentem maior vulnerabilidade de crianças. Também é relevante 
compreender quais as principais formas de violências apontadas para que 
o Estado consiga atuar de forma focalizada em tais circunstâncias.  
 
No ano de 2020, foram registrados 336.226 casos de violências contra as 
crianças pelo Disque 100, do Governo Federal. Observa-se que os casos com 
maior recorrência nesse sistema são aqueles relacionados às violências 
psicológica e física, com 40,2% e 38,9% respectivamente. Cabe ressaltar que 
as violências físicas são, comumente, de melhor compreensão e 
identificação por parte das pessoas, sejam elas as próprias vítimas ou 
pessoas externas ao domicílio, como vizinhos, outros parentes e amigos. E, 
habitualmente, as violências não ocorrem de forma isolada, mas inseridas 
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em um ciclo de violência, com a somatória de agressões e ameaças, por 
exemplo, ou agressões e privações de liberdade, o que faz com que, a partir 
do relato da pessoa denunciante, seja possível identificar diferentes formas 
de violência.  
 
Apesar de não ser tão perceptível quanto as violências físicas, a violência 
psicológica, como confirmado pelos dados abaixo, está presente na maioria 
dos casos. Indicando, por outro lado, que os casos que chegam ao Disque 
100 ainda podem ter auxílio do Estado e suas instituições para que a 
situação possa ser remediada e a vítima ainda tenha sua vida e sua 
segurança garantidas. O que dificilmente seria observado em crimes contra 
a vida, que representam 0,5% dos comunicados ao Disque 100. Inclusive pela 
natureza desse instrumento, é esperado que cheguem casos ainda 
passíveis de serem solucionados e em estágios ainda “iniciantes” de um 
ciclo complexo de violência, o que não ocorre, por exemplo, com os 
chamados pela Polícia Militar em seu Disque 190 (UNICEF; FBSP, 2021).  
 

Gráfico 9 - Tipos de Violência Registradas 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Disque 100 (2020). 

 
Na Nuvem de Palavras 1, a seguir, é possível identificar quais são as 
subcategorias principais entre as grandes categorias apresentadas no 
Gráfico 9. Em outras palavras, quais tipificações e quais ações constam nas 
grandes categorizações feitas pelo sistema do Disque 100. Maus tratos, 
constrangimento, insubsistência afetiva, exposição, lesão corporal, tortura 
psíquica, ameaça, assédio moral, feminicídio, bullying, entre outros, são 
algumas das ações perpetradas contra as crianças e informadas ao Disque 
100. É importante notar, neste sentido, a complexidade das situações de 
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violências contra as crianças e violações de seus direitos humanos. Não 
estamos falando, portanto, apenas de violência física, ou mesmo de 
castigos. Mas de violações sistemáticas que dizem respeito ao campo 
afetivo, moral, físico, psicológico, de cidadania, ao campo de direitos 
políticos e sociais das crianças e de saúde.  
 
Existe, portanto, uma miríade de situações que conformam em uma 
complexidade que demanda, consequentemente, uma atuação complexa, 
integral e intersetorial do Estado brasileiro. Sua ação deve envolver políticas 
públicas que consigam captar tais violências, mas também agir no sentido 
de prevenir, atender, acolher de forma humanizada às crianças e dar 
encaminhamentos seguros e adequados aos casos relatados e, além disso, 
o Estado deve conseguir, a partir da articulação de suas instituições, 
programas e serviços, erradicar as violências contra as crianças.  
 
 

Nuvem de Palavras 1 - Termos utilizados para narrar situações de violências 
contra as crianças ao Disque 100 

 

Fonte: Elaboração própria com base no Disque 100 (2020). 
 
Já o Gráfico 10, a seguir, reforça o que é de conhecimento, a partir de 
pesquisas já realizadas em diferentes contextos: o ambiente doméstico é o 
local com a maior incidência de violência contra as crianças. Se somarmos 
os três primeiros locais que aparecem como sendo os principais, teremos 
90% das violências contra as crianças reportadas ao Disque 100 com 
ocorrência em ambiente doméstico - seja ele a residência da vítima como a 
residência do suspeito, que pode ser, por exemplo, algum parente, pai da 
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criança (que não reside mais no mesmo domicílio da criança), ou outras 
pessoas conhecidas.  
 

Gráfico 10 - Local onde ocorreu a violência contra a criança ou adolescente 

 

Fonte: Elaboração própria com base no Disque 100 (2020). 
 
Tal fato demonstra algumas questões envolvidas na estrutura de violência: 
a dificuldade para as crianças conseguirem compreender que as principais 
pessoas de referência para elas, são aquelas que as maltratam, fazendo com 
que muitas vezes as crianças identifiquem a violência como um ato de 
amor, algo como “me bateu porque se importa comigo”; a dificuldade das 
crianças em conseguir reportar a outras pessoas os fatos violentos que 
vivenciam em seus domicílios; a dificuldade das crianças de terem suas 
vozes e os seus problemas reconhecidos e credibilizados por outros, quando 
os conseguem relatar; além dos entraves para conseguirem sobreviver na 
ausência de quem as maltrata.  
 
Isso significa que a violência contra as crianças faz com que elas estejam 
submetidas financeiramente, psicologicamente, socialmente em relações 
desiguais, com violações sistemáticas de direitos (saúde, física, emocional, 
psíquica, entre outras), o que pode vir a dificultar ainda mais o rompimento 
de tais relações violentas.  Portanto, é necessário que o Estado esteja atento 
e tenha iniciativas para que consiga auxiliar essas crianças a perceberem as 
situações de violência que vivenciam e terem coragem para informar outras 
pessoas. O Estado e suas instituições devem possuir programas e ações para 
receber essas crianças de forma digna e responsável. Sobretudo, são 
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necessárias iniciativas de prevenção às violências domésticas contra 
crianças. 
 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN/MS 

 
Foi a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, 
especificamente em seus artigos 13 e 245, que a notificação das violências 
contra as crianças tornou-se obrigatória pelo Sistema de Saúde, 
especialmente direcionadas ao Conselho Tutelar (BRASIL, 1990). Mas 
somente a partir de 2011, a notificação pelo próprio Sistema de Saúde passou 
a ser realizada, por meio da elaboração, pelo Ministério da Saúde, de um 
instrumento que abarcou os registros de violência naquela lista de doenças, 
agravos e eventos em saúde pública com a notificação compulsória em 
todo o país. A partir de então, profissionais da saúde se tornaram também 
responsáveis pela notificação em seu sistema, compondo o leque de 
informações a respeito da situação da violência contra as crianças em todo 
o país (CEZAR, 2015).  
 
Tais informações são utilizadas como forma de alimentar o sistema da 
Vigilância Epidemiológica de estados e municípios e, assim, são 
ferramentas úteis para ampliar o conhecimento e a identificação das 
situações de violências contra as crianças em todo o território nacional. 
Alguns problemas são evidenciados no uso destes dados, como a não 
padronização do registro e de alimentação da base da Vigilância, 
conformando um sistema de subnotificação em alguns casos (WAISELFISZ, 
2015), mas, apesar disso, são informações confiáveis para o 
acompanhamento da evolução das tendências de violências e outros 
agravos e permite a possibilidade de que tais informações sejam coletadas 
para todos os estados. Foram utilizados para coleta os CIDs 10: X85-Y09. 
Passemos, portanto, à análise desses dados, referentes ao período de 2000 
a 2019, sendo estes os disponíveis no sistema do SIM/MS.   
 
No Gráfico 11, a seguir, podemos observar os números absolutos de 
notificações relacionadas às violências contra as crianças e adolescentes de 
0 a 19 anos pelo SINAN ao longo dos anos de 2019 e 2020. É possível ver uma 
tendência crescente ao longo de todos esses anos sem que se tenha tido 
qualquer interrupção dessa sequência. Este fato pode vir a nos indicar duas 
situações: a primeira é de que pode ter havido o aumento real da violência 
contra as crianças e adolescentes no período.  
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Por outro lado, como informado anteriormente, apenas a partir de 2011, 
esses casos começaram a ser notificados de forma obrigatória pelo Sistema 
de Saúde, indicando que houve, portanto, a visibilização do problema. Não 
que a violência contra as crianças tenha aumentado efetivamente, de forma 
drástica, mas que o processo de notificação e de construção deste 
fenômeno enquanto um problema de saúde pública, está se consolidando 
ao longo dos anos no Brasil. Indicando, portanto, maior conhecimento e 
iniciativa por parte da esfera da saúde das situações de violências contra as 
crianças e do papel importante de notificar para que, finalmente, o 
problema possa ser conhecido.   
 

Gráfico 11 - Notificações de violências contra as crianças e adolescentes (0 a 19 
anos) por ano 

 
Fonte: Elaboração própria com base em SINAN/MS (2000 a 2019). 

 
A tendência da notificação de violências contra as crianças de 0 a 9 anos é a 
mesma que a tendência apresentada no Gráfico 11. Reforçando, portanto, 
que este fenômeno possa estar mais associado à maior notificação por parte 
do Sistema de Saúde e publicização do problema do que ao aumento da 
violência propriamente. Já que, como veremos nos dados de óbitos de 
crianças, as tendências das faixas etárias não são as mesmas, especialmente 
quando comparamos de 0 a 9 e 10 a 19 anos.  
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Gráfico 12 - Notificações de violências contra as crianças (0 a 9 anos) por ano 

 
Fonte: Elaboração própria com base em SINAN/MS (2000 a 

2019). 
 

Novamente, o Gráfico 13, a seguir, apresenta a mesma tendência da 
notificação de violências contra as crianças, mesmo comparando as faixas 
etárias de 0 a 4 anos e de 5 a 9 anos.   
 
Gráfico 13 - Comparativo de Notificações de violências contra as crianças (0 a 4 x 5 

a 9 anos) por ano 

 
Fonte: Elaboração própria com base em SINAN/MS (2000 a 2019). 
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No Gráfico 14, a seguir, é possível observar que as unidades da federação 
com maior taxa de notificação de violências contra as crianças na faixa etária 
de 0 a 9 anos são Paraná, Distrito Federal, Roraima, Tocantins, Pará e 
Amazonas. De forma geral, a maior concentração de notificações ocorre em 
estados da Região Norte.   
 

Gráfico 14 - Taxa de Notificação de violências contra as crianças (0 a 9 anos) por 
estado 

 
Fonte: Elaboração própria com base em SINAN/MS (2000 a 2019). 

 
 

No Gráfico 15 é possível observar que, diferentemente dos dados 
apresentados pela Assistência Social e pelo Disque 100, o principal tipo de 
violência contra criança de 0 a 9 anos notificada pelo Sistema de Saúde é a 
violência sexual. Com destaque para o crescimento da tipificação de 
estupro, especialmente a partir de 2015, sendo esse também um tipo de 
crime envolvendo a sexualidade de crianças. Ademais, consta também 
entre as principais notificações a violência física. Tais violências, como já 
mencionado, são de mais fácil entendimento por parte das próprias vítimas 
e de atores externos, seja para cuidado imediato, seja para reparações 
futuras de consequências das violências, como fratura de ossos, gravidez, 
aborto e doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo. 
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Gráfico 15 - Tipos de violências contra crianças (0 a 9 anos) notificadas 

 
Fonte: Elaboração própria com base em SINAN/MS (2000 a 2019). 

 
Pais, mães e padrastos são os principais autores de violências contra as 
crianças, como pode ser observado no Gráfico 16, com predominância para 
os pais e padrastos, ou seja, as figuras masculinas dos domicílios, que, 
comumente, também agridem outros moradores e, especialmente, 
agressão doméstica e familiar contra as mulheres, conformando uma 
situação de violência doméstica e familiar que atinge a todos os moradores. 
Por outro lado, evidencia a estrutura de hierarquia com base no sexo, sendo 
este “a primeira forma de hierarquização de poder” (SCOTT, 1995).   
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Gráfico 16 - Autoria das violências notificadas contra as crianças (0 a 9 anos) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em SINAN/MS (2000 a 2019). 

 
O Gráfico 17, a seguir, apresenta o local de ocorrência/registro da notificação 
da violência contra as crianças de 0 a 9 anos, a partir do Sistema de Saúde. 
Note-se que a imensa maioria dessas crianças precisaram de atendimento 
médico em hospitais para os casos de violências que vivenciaram, 
indicando, portanto, a gravidade de tais relações e da necessidade que tais 
instituições estejam preparadas para amparar e acolher essas crianças, 
primeiramente no cuidado imediato, mas também no encaminhamento 
delas às instituições especializadas e responsáveis pelo cuidado integral à 
complexidade de violências que vivenciam cotidianamente.  
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Gráfico 17 - Local de ocorrência/registro das notificações de violências contra as 
crianças (0 a 9 anos) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em SINAN/MS (2000 a 2019). 

 
Outra facilidade de saúde são outros equipamentos de saúde, como, por 
exemplo, o atendimento primário nas unidades básicas de saúde, que 
fazem também o acolhimento às crianças, sendo instituições importantes 
de acompanhamento à saúde das famílias, de forma integral. Crianças de 0 
a 9 anos brancas e pardas, como pode ser observado no Gráfico 18, são as 
principais vítimas de violências, segundo dados do SINAN, com tendências 
semelhantes ao longo do recorte analisado. 
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Gráfico 18 - Notificação das violências contra as crianças (0 a 9 anos) por cor 

 
Fonte: Elaboração própria com base em SINAN/MS (2000 a 2019). 

 
 

Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM/MS 

 
Os dados desta última seção foram coletados no Sistema de Informação 
sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, com as mesmas 
características daquelas utilizadas pelos relatórios e documentos 
elaborados pelo FBSP. Aqui, assim como nos dados do SINAN, apresentados 
anteriormente, foram utilizados para coleta os CIDs 10: X85-Y09. A escolha 
desses dados para complementar a ilustração da situação da violência 
contra as crianças no Brasil diz respeito à sua maior confiabilidade.  
 
No Brasil, desde 1973 é obrigatório o registro de óbito de todas as pessoas, 
sendo este realizado onde o fato ocorreu. Dessa forma, não há os problemas 
que ocorrem com os dados advindos da Segurança Pública: falta de 
confiabilidade das informações, mau preenchimento ou ausência de 
informação, ausência de centralização das informações ou de um sistema 
que apresente, por exemplo, todos os registros de Boletins de Ocorrência 
para o território brasileiro (ANDRADE, 2021; WAISELFISZ, 2015). Vejamos, 
agora, a análise dos dados de óbito de crianças e adolescentes no Brasil, no 
período de 2000 a 2020, disponíveis no sistema do SIM/MS. No Gráfico 19, a 
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seguir, observa-se o número absoluto de óbitos de crianças de 0 a 19 anos 
ao longo dos anos de 2000 a 2020.  
 

Gráfico 19 - Óbitos de crianças e adolescentes (0 a 19 anos) por ano 

 
Fonte: Elaboração própria com base em SIM/MS (2000 a 2020). 

 
Como é possível observar, até o ano de 2017 a tendência foi de crescimento 
constante, chegando ao auge neste ano com 11.494 óbitos de crianças e 
adolescentes no Brasil. Posteriormente, houve queda no registro de óbitos, 
que permaneceu em tendência de queda até o ano de 2020. Tais dados nos 
impossibilitam apontar uma razão ou causa para a redução destas mortes, 
especialmente considerando a grande faixa etária abarcada. No entanto, 
nos indica a possibilidade de que ações prévias ao ano de 2017 possam ter 
surtido efeitos para quedas tão abruptas no óbito de crianças.  
 
Já quando observamos o Gráfico 20, com o óbito de crianças de 0 a 9 anos, 
podemos analisar que foram os óbitos de crianças acima de 9 anos que 
puxaram a tendência de queda dos óbitos, não observando a mesma queda 
abrupta quando são analisadas crianças de 0 a 9 anos. Nesta, a tendência 
de redução dos óbitos de criança ocorreu em alguns períodos ao longo do 
recorte analisado, especialmente entre 2002 e 2004; 2007 e 2008; 2009 a 
2012; e posteriormente no ano de 2014. Ou seja, anteriormente àqueles 
dados já apresentados. É provável que esse também seja fruto de iniciativas 
voltadas especificamente para esse público nos anos anteriores. E, também 
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ao contrário do que foi apresentado quando analisamos as faixas etárias 
ampliadas, observando apenas os dados de 0 a 9 anos, não é encontrada 
quebra na tendência de redução de óbitos no ano de 2020.  
 
 

Gráfico 20 - Óbitos de crianças (0 a 9 anos) por ano 

 
Fonte: Elaboração própria com base em SIM/MS (2000 a 2020). 

 
 
No Gráfico 21 é possível observar que os óbitos de adolescentes de 15 a 19 
anos incrementam de forma substancial o óbito de crianças e adolescentes, 
quando analisamos de forma agrupada todas as faixas etárias. Indicando, 
portanto, a necessidade de que as análises sobre violência e óbito de 
crianças e adolescentes sejam desagregadas, para que possamos identificar 
o contexto específico do óbito e violências contra as crianças e adolescentes, 
e, consequentemente, seja possível a construção de iniciativas para prevenir 
e erradicar esse problema.  
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Gráfico 21 - Faixa etária de óbitos de crianças e adolescentes por ano (0 a 19 anos) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em SIM/MS (2000 a 2020). 

 
Novamente, desagregando a informação de óbitos de crianças, é possível 
observar que na faixa de 5 a 9 anos, são observadas as menores situações de 
morte de crianças, indicando, possivelmente, que as situações de violência 
ocorram também de forma menos grave nessa faixa etária. Importante 
observar que temos, nessa comparação, duas tendências distintas: entre 
crianças de 5 a 9 anos, a redução no óbito ocorre com tendência sistemática 
de queda a partir de 2014; já em crianças de 0 a 4 anos, tal tendência é 
apresentada posteriormente, apenas em 2018.  
 

Gráfico 22 - Faixa etária de óbitos de crianças por ano (0 a 9 anos) 

 

Fonte: Elaboração própria com base em SIM/MS (2000 a 2020). 
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Quando analisamos as taxas de óbitos de crianças e adolescentes, de 0 a 19 
anos no ano de 2020, de forma geral, por estado, temos que Roraima foi o 
estado com maior recorrência de óbitos dessa natureza. Sendo seguido pelo 
Ceará, Acre, Bahia, Amapá e Alagoas, todos estados do Norte e Nordeste 
que, como já vimos, não são aqueles que concentram maior taxa de 
atendimento às crianças em situação de violência ou denúncias realizadas 
ao Disque 100. Isso indica, possivelmente, falhas nas redes de proteção às 
crianças e na prevenção da violência contra elas que podem vir a causar 
esses óbitos. O que não é observado, por outro lado, em São Paulo, estado 
com a maior taxa de atendimento às crianças pelo PAEFI (CREAS) e com 
a menor taxa de óbitos de crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 
19 anos.   

 
Gráfico 23 - Taxa de Óbitos de crianças e adolescentes por estado (0 a 19 anos) no 

ano de 2020. 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base em SIM/MS (2020). 

 
 

Roraima permanece sendo o estado com a maior taxa de óbitos de crianças 
de 0 a 9 anos quando essa faixa etária é analisada de forma isolada, seguido 
pelos estados do Acre, Maranhão, Espírito Santo e Alagoas. Chama atenção, 
nos dados apresentados no Gráfico 24, a seguir, o fato de que os estados de 
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Sergipe e Amapá, além do Distrito Federal, não apresentaram óbitos de 
crianças na faixa etária entre 0 e 9 anos, no ano de 2020.  
 

Gráfico 24 - Taxa de Óbitos de crianças por estado (0 a 9 anos) no ano de 2020 

 
Fonte: Elaboração própria com base em SIM/MS (2020). 

 

O principal local de óbitos de crianças de 0 a 9 anos é em domicílios e 
hospitais. Tal situação nos indica que a criança chega ao hospital ainda com 
vida e lá vai a óbito. Isso pode indicar que foi via uma situação de violência 
em que o apoio institucional não tenha sido suficiente para reverter o fato e 
salvar a vida desta criança. Indica, por outro lado, e corroborando as 
pesquisas já realizadas no contexto nacional, que é o domicílio a esfera mais 
perigosa para as crianças, pois é nesse ambiente que vivenciam as maiores 
e constantes violações de seus direitos, sendo agredidas e mortas.  
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Gráfico 25 - Local dos óbitos de crianças (0 a 9 anos) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em SIM/MS (2000 a 2020). 

 
 

No Gráfico 26, a seguir, é possível analisarmos os óbitos das crianças de 0 a 
9 anos relacionados à sua cor. Crianças negras (somando categorias de 
pretas e pardas, como feito pelo IBGE) são as principais vítimas no Brasil. 
Inclusive, sem apresentar tendência de queda, assim como é observado no 
caso de óbitos de crianças brancas. Indicando, portanto, uma estrutura de 
violência contra as crianças que é marcada também pelo racismo e pela 
desigualdade social e de classe, estruturantes em nosso país. Além disso, 
importante mencionar que os dados referentes aos óbitos de crianças 
indígenas, que ao longo de 2013 e 2018, apresentaram alta tendência de 
crescimento, posteriormente apresentaram de queda. Importante 
entender quais fenômenos estão envolvidos nesses óbitos como forma 
também de elaborar iniciativas voltadas para a população indígena, que 
demanda ações específicas e direcionadas, de acordo com suas culturas.   
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Gráfico 26 - Óbito de crianças por cor (0 a 9 anos) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em SIM/MS (2000 a 2020). 

 
No Gráfico 27, a seguir, é possível analisarmos a relação entre os óbitos de 
crianças e o sexo. Nele, é possível observar que os meninos são os que mais 
morrem por causas externas no Brasil (por violências, maus tratos e 
agravos). No entanto, chama atenção o enorme crescimento de mortes de 
meninas entre 2011 e 2015, com as duas linhas se encostando. E, 
posteriormente, a queda novamente dos óbitos de meninas. Importante, 
então, mencionar a construção da masculinidade e de como, para os 
meninos, tal construção é permeada pela violência e pela agressão física, 
desde muito novos. Trabalhar, portanto, juntamente às crianças e às famílias 
uma nova construção de sociedade que perpassa também por novos 
arranjos de masculinidades e de gênero, baseados no respeito, na 
reciprocidade, no amor e no cuidado, é importante para também atuar na 
redução da violência contra as crianças e, consequentemente, na redução 
de óbitos delas.   
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Gráfico 27 - Óbito de crianças por sexo (0 a 9 anos) 

 

Fonte: Elaboração própria com base em SIM/MS (2000 a 2020). 
 
 

Proposições Legislativas Referentes às Violências contra Crianças  
 

Além de analisarmos os dados a respeito da situação da violência contra as 
crianças a partir do Disque 100 e dos atendimentos prestados pelos CREAS 
às crianças em situação de violência, é interessante também termos um 
panorama, mesmo que geral e breve, da agenda governamental nacional a 
respeito da situação da violência contra as crianças. Isso é importante para 
entendermos qual lugar as ações voltadas para a prevenção e 
enfrentamento dessas violências ocupam - se há prioridade - e por quais 
vias se conformam a atuação do Estado sobre o problema da violência 
contra as crianças.  
 
Isso não necessariamente quer dizer que o que está em uma política ou em 
um decreto é o que ocorre na prática - dado que não estamos avaliando sua 
implementação - ou mesmo se foi transformada em norma jurídica (política 
pública). Mas o que os governos e partidos propõem a realizar e publicizar 
enquanto posicionamento político para seus eleitores. Ou seja, pode vir a 
influenciar tanto o debate público quanto a percepção da sociedade com 
relação ao problema (se há maior ou menor atuação sobre ele), como 
também o próprio funcionamento das instituições e suas priorizações.  
 
Para tanto, foram coletadas proposições legislativas nas duas esferas 
governamentais, tanto nas assembleias legislativas dos estados, como no 
Congresso Nacional. As palavras-chave utilizadas foram “violência” 
“doméstica” “criança” e suas variações, com ou sem plural, por exemplo, em 
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todo o período que estivessem disponíveis, para que pudéssemos entender 
a organização institucional e política em relação ao enfrentamento da 
violência contra as crianças no contexto doméstico.  

Proposições legislativas nacionais  

 
Foram, no total, 82 proposições legislativas identificadas no site da Câmara 
dos Deputados em todo o período disponível. Data de 2001 a primeira 
proposição e, portanto, o início de nossa linha temporal que tem término 
em 2022 (ano ainda incompleto). Observa-se que 2021 foi o ano com maior 
número de proposições legislativas em tramitação na Câmara dos 
Deputados (19 proposições) acerca do tema. Esse pode ser um indicativo da 
reação dos deputados ao cenário da pandemia instalado em nosso país e 
no mundo, com a proposição de ações para mitigar os efeitos da pandemia 
na vida das crianças, que, como já vimos nos dados advindos da Assistência 
Social, houve incremento significativo de casos entre 2020 e 2021.  
 
Interessante notar que até o ano de 2018 eram poucos os projetos em 
tramitação na Câmara dos Deputados que versavam sobre a questão da 
violência contra as crianças no Brasil, com o ano de 2019 inaugurando uma 
série de proposições.  
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Gráfico 28 - Número de Proposições Legislativas por ano - 2001 a 2022 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Câmara dos Deputados (2001 a 2022). 

 
Entre os principais partidos proponentes das proposições legislativas 
observa-se o Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB), o Partido dos 
Trabalhadores (PT) e o Podemos. Cabe ressaltar que o PSDB e o PT 
estiveram, ao longo de 2001 a 2016, à frente do Governo Federal, sendo o 
primeiro até 2002 e o segundo até 2016, sendo, portanto, os principais 
responsáveis pela elaboração e implementação das grandes ações 
direcionadas às crianças (e também a outros grupos marginalizados 
socialmente e estruturalmente violados, como o caso das mulheres, pessoas 
negras, pessoas idosas e pessoas LGBTQIA+), tendo, portanto, histórico de 
envolvimento com pautas sociais e de garantia de direitos humanos para a 
população. Quando analisamos o número de projetos de lei por partido 
político por ano, destacam-se quatro partidos que mais propuseram 
Proposições Legislativas (PLs) desde o ano de 2010.  
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Gráfico 29 - Número de Proposições Legislativas por Partido entre 2001 e 2022 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Câmara dos Deputados 

(2001 a 2022). 
 

Gráfico 30 - Número de Projetos de Lei tramitados por partido e por ano – 2010 a 
2022 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Câmara dos Deputados (2010 a 2022). 
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Já os gráficos 31 e 32, a seguir, nos apresentam as regiões e estados com 
maior número de proposições legislativas ao longo do período analisado, 
sendo as Regiões Sudeste e Nordeste as que tiveram maior atuação neste 
sentido. Observa-se que apontamos inicialmente, a partir dos dados da 
Assistência Social, uma maior preponderância de atendimento às crianças 
vítimas de violência no Sudeste – que possivelmente diz respeito a uma 
melhor e maior estruturação da rede nesta região; mas, ao longo das 
análises e das tipificações das violências, mostramos o Centro-Oeste, o 
Norte e a Região Sul, com o incremento significativo de algumas formas de 
violências, como as de abuso sexual, exploração sexual e a de negligência, 
respectivamente. No Gráfico 31, a seguir, é possível observar os principais 
estados com proposições legislativas: São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí, 
Paraíba, Goiás, Mato Grosso e Paraná.  
 
Gráfico 31 - Número de Proposições Legislativas por UF e Região do proponente – 

2001 a 2022 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Câmara dos Deputados (2001 a 2022). 
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Gráfico 32 - Proporção de Proposições Legislativas por UF e Região do 
proponente – 2001 a 2022 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Câmara dos Deputados (2001 a 

2022). 
 
A partir das proposições coletadas e sistematizadas, identificamos entre 
cinco temas, aqueles que diziam respeito à atuação principal da legislação. 
O objetivo é entender quais os focos e iniciativas vêm sendo propostas para 
o enfrentamento da violência contra as crianças a partir da elaboração de 
políticas públicas. E, além disso, como o tema da violência doméstica contra 
as crianças vem repercutindo como agenda de debate governamental, o 
que pode ser um indicativo de representação do debate acerca do tema 
também na sociedade e na mídia. Para que possamos compreender de 
forma mais aprofundada cada temática, organizamos a apresentação dos 
assuntos aqui de acordo com aqueles que codificados anteriormente: 
atendimento, notificação, responsabilização, prevenção e monitoramento.  
 
Observa-se que o foco principal é sobre a responsabilização (punição) dos 
agressores com relação às violências contra as crianças. Seguido por ações 
voltadas para a prevenção. Cabe ressaltar que as ações de prevenção foram 
também identificadas como aquelas que dizem respeito a campanhas 
educativas, propagandas em rádios e televisão que requerem poucos 
custos para o seu desenvolvimento e, por isso, possuem maior foco. Quando 
se analisa por ações efetivas de prevenção com o envolvimento do Estado e 
a elaboração de políticas públicas integradas, esse percentual cai 
rigorosamente. Sendo importante, portanto, avançar no sentido de propor 
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legislações que possam ser amplas, integrais e que garantam os direitos 
humanos das crianças em sua plenitude e não apenas a partir de 
responsabilidades penais e criminais sobre os agressores.  
 

Gráfico 33 - Proporção de Proposições Legislativas por Tema – 2001 a 2022 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Câmara dos Deputados (2001 a 2022). 
 
No tema da responsabilização, chama atenção o fato de muitas das 
proposições colocarem o crime de violência contra as crianças como um 
crime hediondo, convocando o Estatuto das Crianças para abordar tal fato, 
a partir das garantias de direitos que são incluídas e direcionadas às 
crianças. Além disso, a tipificação de alguns crimes aparece de forma mais 
evidente: crime sexual, abuso e ameaça.  
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Nuvem de Palavras 2 - Termos presentes na ementa das Proposições Legislativas 
– 2001 a 2022: Tema Responsabilização  

 

Fonte: Elaboração própria com base em Câmara dos Deputados (2001 
a 2022). 

 
Já na arena da prevenção, como já informado, são realizadas muitas 
campanhas. E com relação também à exploração sexual. Além disso, 
observa-se um vínculo forte com as políticas voltadas para a prevenção da 
violência contra a mulher, a partir de ações educativas, propaganda em 
emissoras com exibição nacional. Além disso, coloca-se a necessidade de 
que se tenha semanas e meses direcionados ao debate e a visibilidade do 
problema da violência contra as crianças. Por fim, a escola como uma arena 
importante de prevenção e de realização de ações para as crianças saberem 
identificar as situações de violências e os locais que podem procurar para 
pedir por ajuda. Além disso, é importante notar que 26% das proposições 
também são voltadas para mulheres e, em alguns casos, para idosos. 

 
  



  

57 
 

Nuvem de Palavras 3 - Termos presentes na ementa das Proposições Legislativas 
– 2001 a 2022: Tema Prevenção 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Câmara dos Deputados 
(2001 a 2022). 

 
Observa-se no Gráfico 34, o percentual daquelas proposições legislativas em 
que iniciativas voltadas para as crianças foram vinculadas ao tema da 
violência contra as mulheres, como os casos de atendimento e notificação 
mencionados anteriormente.  

 
Gráfico 34 - Proposições Legislativas vinculadas ao tema da violência contra as 

mulheres – 2001 a 2022 

 

Fonte: Elaboração própria com base em 
Câmara dos Deputados (2001 a 2022). 

 
Com relação ao atendimento, percebe-se foco maior nos atendimentos 
prestados pela saúde, com predominância de procedimentos de saúde e 
cirurgias reparadoras para aquelas crianças que sofreram violências físicas 
extremas, com deformação do corpo. Ou seja, fala-se novamente, assim 
como na arena da responsabilização, em um atendimento que chega após 
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uma violência extremamente grave, sem que se pense também e de forma 
prioritária, em atendimentos integralizados, humanizados e adequados em 
todos os serviços direcionados às crianças. Esses atendimentos têm pouca 
margem para a prevenção das violências a partir da integração dos serviços 
e dos atendimentos que são realizados pelas diferentes instituições que 
compõem a rede. Ressaltando que não foram observadas proposições com 
abordagens integrais e intersetorializadas em suas temáticas e abordagens, 
mesmo que de forma transversalizada.  

 
Nuvem de Palavras 4 - Termos presentes na das Proposições Legislativas – 2001 a 

2022: Tema Atendimento 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Câmara dos Deputados (2001 a 

2022). 
 

 
Já com relação à notificação, observa-se as proposições caminhando no 
sentido de que todos sejam responsáveis por comunicar à autoridade 
competente, sendo essa, na maioria das vezes, o Conselho Tutelar. Tanto 
condomínios, quanto escolas e instituições de saúde, são responsáveis por 
notificar casos de violências contra as crianças e violações dos seus direitos. 
Nessa arena também se observou interlocução próxima com as violências 
contra as mulheres e idosos, cuja responsabilidade de notificar também é 
de todos. Nesse sentido, não são apenas proposições voltadas para o 
enfrentamento da violência contra as crianças, mas o enfrentamento de 
todas as formas de violências, sendo de responsabilidade também da 
sociedade enfrentá-las.  
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Nuvem de Palavras 5 - Termos presentes na ementa das Proposições Legislativas 

– 2001 a 2022: Tema Notificação 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Câmara dos Deputados (2001 a 

2022). 
 

Por fim, o de menor relevância nas proposições legislativas nacionais, o 
monitoramento das políticas públicas, diz respeito à criação de bancos de 
dados para o monitoramento dos dados de crimes e violências contra as 
crianças e mulheres. Esse, ao nosso ver, é também um dos principais 
entraves para o enfrentamento da violência contra as crianças: a ausência 
de informações sistematizadas e atualizadas sobre os crimes para que o 
Estado possa implementar ações efetivas para o seu enfrentamento e 
erradicação.  
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Nuvem de Palavras 6 - Termos presentes na ementa das Proposições Legislativas 
– 2001 a 2022: Tema Monitoramento 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Câmara dos Deputados (2001 

a 2022). 
 

Proposições legislativas estaduais  

 
Como um primeiro mapeamento, foram também coletadas proposições 
legislativas de todos os estados, em suas assembleias. Pernambuco, Espírito 
Santo, Goiás e Santa Catarina não continham essa informação nos sites de 
suas assembleias. No Gráfico 35, a seguir, é possível observar uma mesma 
tendência de proposições, como observado nas nacionais. 2021 teve o maior 
número de proposições observadas, sendo possivelmente uma resposta 
dos parlamentares ao contexto de pandemia que vivenciávamos naquele 
momento, de maior recrudescimento.  
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Gráfico 35 - Número de Proposições Legislativas estaduais por ano – 2001 a 2022 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Assembleias legislativas estaduais (2001 a 

2022). 
 

Interessante notar, diferentemente do que o contexto nacional mostrou, 
que a Região Norte (considerando que não possuímos informações de 
todos os estados) apresentou maior número de proposições relacionadas ao 
tema das violências contra as crianças, especificamente nos estados de 
Amazonas e Pará. Roraima também chama atenção, especialmente por ser 
um estado de menor porte, com uma atuação forte no sentido de debate 
público e proposição de ações para lidar com a questão da violência. A 
Paraíba foi o estado do Nordeste com maior atuação em proposições 
legislativas de enfrentamento da violência contra as crianças e, no Sudeste, 
assim como no contexto nacional, desponta o Estado de São Paulo.  
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Gráfico 36 - Número de Proposições Legislativas estaduais por UF e Região – 2001 
a 2022 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Assembleias legislativas estaduais (2001 a 

2022). 
 
 

Gráfico 37 - Proporção de Proposições Legislativas estaduais por UF e Região – 
2001 a 2022 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Assembleias legislativas estaduais (2001 a 

2022). 
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PONTOS DE ATENÇÃO 

 

 
Ao longo deste relatório, os dados secundários coletados em diferentes 
arenas de elaboração e implementação de políticas públicas (Assistência 
Social, Disque 100, Proposições Legislativas e Saúde), nos apresentaram 
alguns pontos de atenção que merecem destaque. 
 
O Registro Mensal de Atendimento (RMA), com os atendimentos 
realizados pelos CREAS (PAEFI), nos indicaram o incremento da violência 
contra as crianças a partir de 2020. Como vimos, no Sudeste é onde ocorrem 
majoritariamente os atendimentos, com a hipótese de que estes sejam 
sobremaneira ressaltados em função de uma maior organização das redes 
de atendimento às crianças. No entanto, alguns dados nos chamaram 
atenção por serem específicos de algumas regiões, que aparecem com 
preponderância, sempre após a região sudeste, frisa-se. Neste sentido, 
ressalta-se: 
 

● Região Sul: negligência e abandono  
● Região Sudeste e centro oeste: exploração sexual   
● Região Norte: abuso sexual   
● Região Sudeste: violência física e psicológica   

 
O Disque 100 indicou maior preponderância de violências físicas e 
psicológicas entre as principais relatadas pelos denunciantes, assim como 
a maior recorrência, de forma absoluta, na esfera doméstica, indicando que 
este é o local de maior recorrência – e constância – da violência contra as 
crianças no Brasil. Importante também destacar que uma série de 
violências e situações de violências foram mencionadas, corroborando a 
complexidade dos ciclos de violências e dos graus com que elas são 
dirigidas contra as crianças, evidenciando a necessidade de que as políticas 
públicas e as iniciativas sejam construídas e implementadas a partir de 
redes intersetoriais, transversais e multidisciplinares.  
 
As proposições legislativas analisadas indicam aumento de participação 
dos parlamentares legislativos a partir de 2018. Com maior preponderância 
da Região Sudeste, além de maior foco na esfera da responsabilização, ou 
seja, na punição dos agressores. Indicando, portanto, que haja maior 
investimento e ampliação do debate a respeito de ações e políticas voltadas 
para a prevenção das violências contra as crianças, além do monitoramento 
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das ações que já são desenvolvidas, sendo esses os menos preponderantes 
nas análises empreendidas.  
 
Com relação aos dados do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN/MS), observou-se:  
 

● Tendência de crescimento das notificações de 2000 a 2019, de 
forma gradativa e sistemática: evidencia dois caminhos de análise. 
Por um lado, pode estar ocorrendo maior violência contra as 
crianças de forma geral; por outro, que provavelmente é o que 
ocorre, a partir da notificação e de sua obrigatoriedade, esteja 
ocorrendo maior visibilidade do problema.   

● Os Estados com maior taxa de notificação de violências contra as 
crianças em 2020 foram: Paraná, Distrito Federal, Roraima, 
Tocantins e Pará.   

● Violência sexual é o principal tipo de violência notificada pelo 
Sistema de Saúde, seguida pela violência física e estupro.   

● Os pais são os principais agressores segundo as notificações, 
seguido por padrastos e pelas mães.  

● O hospital é o local onde há maior notificação de violências contra 
as crianças de 0 a 9 anos.   

● Crianças de 0 a 9 anos brancas e pardas são as principais vítimas 
de violência   

 
Por fim, com relação aos dados coletados no Sistema de Informação à 
Mortalidade, (SIM/MS), algumas informações são importantes de serem 
ressaltadas e evidenciadas como pontos de atenção deste diagnóstico:   
 

● Quando analisamos o óbito de crianças e adolescentes de 0 a 19 
anos, observamos a tendência de redução a partir de 2017, com 
leve ascensão posterior ao ano de 2020. Interrompendo a 
tendência de queda.   

● Já quando são analisados óbitos de crianças de 0 a 9 anos, a 
tendência se modifica: são períodos ao longo do recorte temporal 
com quedas de óbitos: entre 2002 e 2004; 2007 e 2008; 2009 a 2012; 
e posteriormente ao ano de 2014; sem interrupção da tendência de 
queda.   

● Internamente, na faixa etária de 0 a 9 anos, observa-se também 
tendências diferentes: entre crianças de 5 a 9 anos, a redução no 
óbito ocorre com tendência sistemática de queda a partir de 2014; 
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já em crianças de 0 a 4 anos, tal tendência é apresentada 
posteriormente, apenas em 2018.   

● Estados com maior taxa de atendimento às crianças e 
adolescentes pelo PAEFI (CREAS), como o caso de São Paulo, são 
os que apresentam menores taxas de óbitos de crianças e 
adolescentes de 0 a 19 anos. Por outro lado, estados onde a taxa de 
atendimento é baixa, como os do Norte e do Nordeste, apresentam 
alta taxa de óbito. O que pode vir a nos dar pistas de que, 
possivelmente, a rede de proteção e atenção às crianças nessas 
regiões esteja falhando na prevenção e na proteção às crianças.   

● Hospital e residência são os principais locais de ocorrência de 
óbitos de crianças de 0 a 9 anos.   

● Enquanto o óbito de crianças brancas apresenta redução a partir 
de 2015, o óbito de crianças pretas e pardas continua em ascensão, 
especialmente quando somados, considerando a categoria de 
pessoa negra, utilizada pelo IBGE.   

● Crianças de 0 a 9 anos do sexo masculino são preponderantes nos 
casos de óbito. 
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PRÓXIMOS PASSOS 

 

 
Os próximos passos desta pesquisa, já em andamento, são os contatos 
diretos com os atores envolvidos no enfrentamento da violência contra as 
crianças direta ou indiretamente, a partir da realização de entrevistas em 
profundidade com representantes das instituições da Saúde, Educação, 
Assistência Social, Conselho Tutelar, Segurança Pública e Sistema de 
Justiça. Também em andamento, serão realizados grupos de conversa com 
as crianças de 0 a 8 anos, das capitais brasileiras selecionadas para a nossa 
análise: Belo Horizonte, São Paulo, Goiânia, Porto Alegre, Belém e Fortaleza. 
Com as crianças do interior, Barbalha (CE), Cavalcante (GO) e Itaobim (MG), 
serão realizadas entrevistas em profundidade. Com todas as famílias, das 
capitais e cidades do interior, serão aplicados questionários estruturados 
(surveys), para que consigamos captar percepções de uma gama diversa 
sobre o tema da violência contra as crianças no Brasil. 
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o RMA - CREAS - Vigilância Socioassistencial (Ministério do Desenvolvimento 
Social): http://aplicacoes.mds.gov.br/snas/vigilancia/index2.php 

o Disque 100: https://dados.gov.br/dataset/balanco-disque-100 
o Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM: 

https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/sim-2020-2021 
o SINAN/MS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

https://datasus.saude.gov.br/ 
o Câmara dos Deputados: Link para acesso:  

http://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaSimplificada 
o Assembleia Legislativa do Acre: http://www.al.ac.leg.br/leis/ 
o Assembleia Legislativa de Alagoas: https://sapl.al.al.leg.br/ 
o Assembleia Legislativa de Amapá: http://www.al.ap.gov.br/ 
o Assembleia Legislativa do Amazonas: https://sapl.al.am.leg.br/ 
o Assembleia Legislativa da Bahia: https://www.al.ba.gov.br/ 
o Assembleia Legislativa do Ceará: https://www2.al.ce.gov.br/ 
o Assembleia Legislativa do Maranhão: http://arquivos.al.ma.leg.br/ 
o Assembleia Legislativa do Mato Grosso: https://www.al.mt.gov.br/ 
o Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul:  
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