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Julio Ozga Nobrega 

Curitiba/2007 

Orientador Metodol6gico: Prof. America Augusto Nogueira Vieira, D. Sc. 

Orientador de Conteudo: Cel QOPM Altair Mariot. 

Este trabalho analisa a atuac;ao do Poder Publico frente ao grave problema 
da violencia infantil, tendo por referencia territorial a cidade de Curitiba. Utilizando-se 
de pesquisas bibliograficas e documentais/estatfsticas, foram apresentados os 
principais fundamentos legais que orientam, no Brasil, o sistema de protec;ao integral 
a crianc;a e, em especial, os dispositivos legais que protegem a crianc;a de atos 
violentos praticados por adultos. Sequencialmente, caracterizou-se a violencia 
infantil em termos doutrinarios e a realidade na cidade de Curitiba, apresentando-se 
as principais estruturas que atuam sabre o tema da violencia praticada contra 
crianc;as, assim como os dados estatisticos mais relevantes existentes na Rede de 
Protec;ao a Crianc;a e ao Adolescente em Situac;ao de Risco. 
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Abstract of the monograph presented to the Universidade Federal do Parana and to 
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THE EXPERTISE OF THE PUBLIC POWER FRONT FOR THE CHILDISH 

VIOLENCE. 

Julio Ozga Nobrega 
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Methodological Advisor: Prof. America Augusto Nogueira Vieira, D. Sc. 

Content Advisor: Gel QOPM Altair Mariot. 

This work analyzes the performance of the Public Power front to the serious 
problem of the infantile violence, having for territorial reference the city of Curitiba. 
Using bibliographical research, registers and statisticians, had been presented the 
main legal grounds that guide, in Brazil, the legal system of integral protection to the 
child and, in special, devices that protect the child of violent acts practiced by adults. 
Sequentially, it was characterized infantile violence in doctrinal terms and the reality 
in the city of Curitiba, presenting the main structures that act on the subject of the 
violence practiced against children, as the existing more excellent statistical data in 
the Net of Protection to the Child and the Adolescent in Situation of Risk. 

Word-keys: infantile violence. EGA. PM. Parana. 
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1 INTRODUCAO 

A questao da violencia praticada contra crian~s. cada vez mais, integra as 

estatisticas da violencia e da criminalidade em todos os paises do mundo. 0 Brasil, 

mesmo possuindo legislac;ao moderna e especificamente focada na prote~o 

integral a crianc;a, com fundamento, inclusive, em preceitos constitucionais, tern sido 

alva de organismos internacionais que estudam o tema, indicando que a cada dia 

ampliam-se as ocorrencias de violencia infantil, praticadas das mais diferentes 

formas, tendo por fatores geradores uma complexa cadeia de rela¢es que indicam 

para a desagregac;ao familiar, passando pela miseria, estresse social, falhas na 

educac;ao, drogas, alcoolismo e explorac;ao sexual. 

lnobstante a existencia de politicas publicas especificas voftadas para a 

tematica da violencia infantil, verifica-se que o Poder Publico, por mais que esteja 

atuando com grande esforc;o, nao tern sido capaz de atuar eficazmente para 

enfrentar esse desafio com medidas proativas, corretivas e de potente combate a 
violencia infantil. Assim ensina Claudia Araujo de Lima, que coordenou urn trabalho 

sabre violencia infantil, sob responsabilidade do Ministerio da Saude, publicado no 

anode2004: 

No periodo de 1990 a 2000, segundo dados do Ministerio da Saude, 
morreram 211.918 crianc;as e adolescentes por acidentes e violencias 
(causas externas), sendo 59.203 crianc;as nas idades de 0 a 9 anos; 33.512 
p(iberes de 10 a 14 anos e 119.203 adolescentes de 15 a 19 anos. Esses 
numeros sao impressionantes, principalmente quando comparados aos 
146.824 6bitos desses mesmos grupos etarios, por doenc;as infecciosas e 
parasitarias. 
Num contexte em que, no Pais e no mundo ocidental, os fatores 
preponderantes das mortes de crianc;as e de jovens nao sao mais as 
enfermidades de origem biomedica e sim o estilo de vida. Os 6bitos por 
violencias e acidentes passaram a ocupar o primeiro Iugar nas faixas 
etarias de 5 a 19 anos. Seria de se perguntar se o indicador mortalidade 
infantil, de tao expressive significado para avaliar o desenvolvimento 
humano dos paises, no caso brasileiro, nao deveria ser associado a outro, 
a ser criado, que mostrasse o significado e a dinamica das violencias e 
acidentes no contexte sociocultural e de qualidade de vida de crianc;as e 
adolescentes. (LIMA, 2004, p. 14). 

Estudos criminol6gicos e pedag6gicos indicam que a crianc;a vitima de 

violencia, independentemente da forma de agressao, deve sofrer uma intervenc;So 

sistemica e completa, com encaminhamentos adequados, consequentes e 

consistentes, para que essa viql~ncif) n~o s~ja potencif41iJ~c;:la na adolescencia e na 
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fase adulta, transformando a crian~ vitimizada no passado e no presente, em urn 

perigoso marginal no futuro. 

Apesar do grande esforc;o do Poder Publico, no Brasil, no Parana, ou 

mesmo em centros urbanos mais desenvolvidos como Curitiba, as estatisticas, a 

midia e o sensa comum dos cidadaos indica que as politicas publicas, programas e 

projetos especificos na area de saude e da seguran~a publica, nao estariam sendo 

capazes de atuar eficazmente para enfrentar a questao da preven~o e combate a 
viotencia infantil, com medidas proativas, corretivas, integradas, sistemicas e 

completas, constituindo-se esse o desafio de estudo neste trabalho tecnico

cientifico. 

A partir desses pressupostos, fez-se uma reflexao sabre a atua~o do Poder 

Publico, em especial dos 6rgaos que constituem o sistema de prote~o integral a 
crian~ (PoUcia, Escola, Ministerio Publico, Conselho Tutelar, Magistrature, 

Hospitais, dentre outros), verificando se existe uma atua~ao sistemica, integrada, 

eficaz e focada no enfrentamento das questoes da violencia infantil. 

0 questionamento acima apresentado enfocou a questao da violencia 

infantil sabre o prisma da complexidade social, familiar e comportamental de todas 

as partes envolvidas com o tema, partindo da hip6tese de que a atuac;ao integrada, 

articulada e sistemica dos 6rgaos do Poder Publico, em tese, potencializaria seus 

niveis de excelencia na prevenc;ao e combate da violencia infantil na cidade de 

Curitiba. 

Emergiu, tambem, a percep~o de que os dados estatisticos existentes 

oficialmente sofrem defasagens em func;ao das circunstancias que envolvem o tema 

abordado. A violencia infantil, muitas vezes praticada por pais, parentes ou pessoas 

do relacionamento familiar da crian~. somente chega ao conhecimento dos 6rgaos 

publicos nas situac;Qes mais extremadas. 

A percep~o preventiva e de carater antecipat6rio exige posturas atentas, 

com pessoas capacitadas, insertas em urn sistema de protec;ao que passa pelas 

creches, escolas, postos de saude, hospitais, poticias, assim como pelo nivel de 

informac;ao da propria sociedade. 

0 tema e atual e presente, especialmente em uma conjuntura em que a 

seguran~ publica e a viotencia infantil absorvem grandes espac;os da midia, 

integrando com prioridade o grande rol de preocupac;Qes dos govemantes nos niveis 

federal, estaduais e municipais. 
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Ao abordar tao importante problema social, buscou-se analisar as formas de 

atuayao do Poder Publico frente a questao da violencia infantil, fomecendo 

informayOeS e subsidies com o objetivo de aprimorar as ayaes e programas oficiais 

de prevenyao e combate a violencia infantil. 

De modo especifico, para concretizar o objetivo maior proposto, foram 

seguidos, especificamente, os seguintes passos: 

a) Conhecer a realidade da violencia infantil e os 6rgaos do Poder Publico 

que atuam sobre a tematica; 

b) Analisar os niveis de intervenyao e os encaminhamentos do Poder 

Publico frente a violencia infantil. 

Nesse contexto, em termos metodof6gicos, definiu-se a pesquisa sobre a 

atuayao do Poder Publico frente a violencia lnfantil, tendo por referencia geografica 

a cidade de Curitiba, Capital do Estado e cidade polo da maior regiao metropolitana 

do Parana, e tendo por referencia temporal a realidade atual, confrontando-se com 

breve evoluyao hist6rica, mediante os registros existentes nos 6rgaos oficiais. 

Na consecuyao dos objetivos propostos, foram desenvolvidas pesquisas 

bibliograficas e documentais, caracterizando a violencia infantil na cidade de Curitiba 

e os principais 6rgaos que atuam sobre tao complexo problema social. 

Verificou-se que existe vasta bibliografia a respeito do tema da violencia 

infantil, inobstante estar mais focada para a area da saude publica, assim como ha 

inumeros documentos e, principalmente, dados estatisticos sobre os indices de 

criminalidade e de ocorn9ncias de violencias praticadas contra crianyas. 

A partir dessas referencias, foram desenvolvidas as pesquisas bibliograficas 

e documentais para cada urn dos objetivos especificos propostos, sendo utilizados, 

tambem, os instrumentos de questionarios, caracterizadores de uma pesquisa de 

campo, que proporcionaram a coleta de dados diretos das partes envolvidas com a 

questao. 

A partir dessas duas linhas de pesquisa (bibliografica/documental e de 

campo), confrontando-se a base te6rica, os dados estatisticos e os resultados das 

pesquisas de campo com a percepyao dos autores, as analises foram orientadas por 

criterios formais e politicos. Dentre os criterios formais, destacam-se: 

a) Coerencia e sistematizayao: a questao da violencia infantil constitui-se 

em urn nascedouro de outras formas de violencia e de agressao social, 

exigindo tratamento sistemico, consistente e conseqOente; 
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b) Originalidade: as intervenc;oes dos 6rgaos do Poder Publico, em geral, 

sao reativas, ap6s o registro de atos violentos muitas vezes irreversiveis e 

com profundas sequelas fisicas e psiquicas. 0 trabalhou buscou uma 

abordagem que possibilite aos 6rgaos do Poder Publico uma atuat;ao 

prioritariamente proativa, onde a antecipayao e a integrat;ao seja o principal 

instrumento de enfrentamento do problema. 

Em retat;ao aos criterios politicos, destacam-se: 

c) Politicidade: ha grande preocupayao do Poder Publico com a questao da 

violimcia infantit, preocupayao essa manifestada por meio de preceitos 

constitucionais, leis especificas, tratados intemacionais e programas de 

governo, nas diversas esferas do Poder Executive. Assim, sob o enfoque 

deste criteria politico, a analise realizou-se com vistas a fornecer subsidies e 

informa¢es que possibilitem aperfeic;oar os mecanismos de prevenc;ao e 

combate a violencia infantil por parte do Poder Publico; 

d) Relevancia Social: os atos de violencia contra criancas provocam grande 

impacto social e estimulam reac;6es sociais tambem violentas, vinculadas a 
vinganc;a, a sensac;ao de inseguranya, a banalizat;ao da violencia e do 

crime. lnobstante o repudio que o ato violento causa em todas as 

comunidades, as vitimas de violencia infantil nao amparadas 

adequadamente, acabam por gerar graves problemas sociais e criminais no 

futuro, em urn processo continuado de dificil interrupyao, em especial 

quando se objetiva reinclusao social. 

Por esses fundamentos, o tema reveste-se de grande relevancia social, 

etica e politica, sendo merecedor de estudos especificos, a exemplo do presente 

trabatho, que se traduz em mais uma contribuiyao para a construyao de urn futuro 

melhor. 

Tendo em vista que Sociedade, Estado e 6rgaos afetos a defesa da crianya, 

todos concordam na relevancia da atenc;ao a ser urgentemente dispensada, iremos 

demonstrar no presente trabalho que a responsabilidade pela pouca eficiencia das 

ac;oes nao e deste ou daquele 6rgao, e sim da nao sincronizac;ao das ac;6es, da 

falta de planejamento estrategico, e da falta de sinergia pela ausencia de 

coordenac;ao das ac;oes que visam a protec;ao da infancia e, em particular, ao 

impedimenta e atendimento a violencia infantil. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

A violemcia infantil constitui-se em urn tema de alta complexidade, · permeado 

por grande preconceito e mitos sociais, manifestando-se das mais variadas formas, 

com variantes criminol6gicas igualmente complexas, a ensejar estudos especificos 

para a formulayao de politicas publicas que possibilitem uma atuayao sistemica e 

compfeta, consistente e coerente, que consiga desfazer o elo vicioso da atuayao 

fragmentaria que, por infortunios diversos, tern caracterizado o Poder Publico. 

Nesse sentido, faz uma invocayao inicial sobre a necessidade do 

enfrentamento do grave problema social sob a 6tica da seguranffa publica, com 

encaminhamentos mais adequados. 

0 enfoque da seguranc;a publica se faz pertinente considerando que a 

violencia infantil sempre foi tratada pelo Poder Publico como uma questao 

eminentemente de saude, complementada pela educayao. As duas vertentes de , 
tratamento do tema sao importantes, senao fundamentais, todavia, jamais serao 

completas se dissociadas da vertente da seguranc;a. Muito recentemente, no Brasil, 

o principal instrumento de controle estatistico, no plano federal, o "Sistema de 

lnformaffao para a lnfancia e Adolescencia - SIPIA", foi retirado do Ministerio da 

Saude e vinculado a Secretaria Especial dos Direitos Humanos do Ministerio da 

Justi~a. que emana a politica de seguranc;a publica para a Nayao. Esse e um 

primeiro indicativa, dentre outros que serao demonstrados neste trabalho, de que as 

politicas publicas estao concebendo o problema da violencia infantil sob uma 6tica 

mais completa, abrangente e de maior efetividade, passando pela saude, educayao, 

mas tambem pela seguran~a publica. 

Cabe ressaltar que praticamente inexistem referencias que tratem da 

violencia infantil sob o prisma da seguranya publica. 0 arcabouffo litenirio 

dominante, ressalvadas materias jornalisticas, vincula o tema a saude, com fortes 

vertentes de natureza psicol6gica e psiquiatrica, gerando urn "vazio" de integrayao 

nas pollticas publicas e, consequentemente, de 6rgaos publicos. 

Todas essas observa¢es sao balizadoras do presente trabalho que, em sua 

fundamentayao te6rica, apresentara as seguintes linhas de reflexao: os fundamentos 

legais, a caracterizayao da reafidade da violencia infantil em Curitiba, as cifras 

obscuras da violencia infantil, as consequencias da violencia infantil e a necessidade 

de urn sistema integrado de proteyao. 
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2.1 Fundamentos Legais 

A questao da violencia infantil ha muito incrementa os indices de 

criminalidade, no Brasil e no mundo, sendo que a questao da prote~o especial a 
crianc;a e bastante recente. Jmportantes e completes os ensinamentos de Sarita 

Amaro, em sua obra "Crianc;as vitimas de violemcia: das sombras do sofrimento a 
genealogia de resistencia. Uma nova teoria cientifica", que apresenta dados 

hist6ricos que se reportam ao Seculo XIX, nos Estados Unidos, quando veio a 

publico a hist6ria da menina Mary Ellen, de 9 anos, maltratada fisicamente pelos 

pais adotivos. Registra AMARO, fazendo referencias a outros autores, que, como na 

epoca (1875) nao existiam leis dirigidas a garantir OS direitos das criangas, membros 

de uma igreja, penalizados com a situac;ao da menina, recorreram a Sociedade para 

a Prevengao da Crueldade contra os Animais, que prontamente interferiu no caso. A 

alegagao usada foi a de que a crianc;a era urn "membra do reino animal" e que, 

portanto, poderia ser regida pelas leis que punem a crueldade contra animais. 

Complements a autora: 

Naquele mesmo ano (1875) foi fundada, em Nova York, a Sociedade para 
a Prevenc;;ao da Crueldade em Crian~s. Este fato foi pre-condic;;8o para 
que em 1899, em fflinois, fosse criado o Primeiro Tribunal de Menores do 
mundo. Casos como estes aconteceram tambem em outros paises e foi 
dessa forma que as primeiras institui¢es e leis, destinadas a proteger a 
integridade infantil, comec;;aram a surgir no final do seculo XIX. 
Desde entao, a questao da intancia passou a figurar entre os 
compromissos intemacionais. A crian~ ganhou destaque e sua protec;;ao 
especial foi enunciada na Declarac;;ao de Genebra sobre os Direitos da 
Crian~. em 1924; teve seus direitos reconhecidos na Declarac;;ao Universal 
dos Direitos Humanos, em 1948, bem como na Declarac;;ao dos Direitos da 
Crian~. adotada pela Assembleia Geral das Na¢es Unidas em 1959; nas 
Regras Minimas das Na¢es Unidas para a Administrac;;ao da Justi~ da 
lnfancia e da Juventude - Regras de Beijing, em 1985 e, mais 
recentemente, em 1989, ganhou nova atenc;;ao nas medidas e tratativas 
mundiais na convenc;;~o das Na¢es Unidas sobre os Direitos da Crian~. 
Esses tratados desencadearam, em seu conjunto, a construc;;ao de uma 
nova visAo da sociedade mundial sobre as necessidades infantis e juvenis. 
{AMARO, 2003, p. 37 - 38). 

No Brasil, segundo AMARO, 2003, p. 38, os registros hist6ricos passam 

pela criagao, em 1923, do Juizado de Menores do Distrito Federal e, em 1927, pela 

sangao do primeiro C6digo de Menores, com o objetivo de assistir e proteger os 

menores de ambos os sexes, abandonados e delinqilentes. Nos anos 40 surge o 
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Servi~ de Ass1stencia ao Menor (SAM) enos 60, a Funda~o Nacionat do Bem

Estar do Menor (FUNABEM), todos 6rgaos com carater eminentemente punitivo

coercitivo. Esse ciclo de atenc;ao perversa, dirigido ao "menor infrator" e rompido 

somente no final da decada de 80: 

A ruptura com essa cultura, de trac;o ideol6gico, exdudente e persecut6rio, 
foi sendo construida lenta e gradativamente. No Brasil, o marco dessa 
ruptura ocorreu em 13.07.1990, com a criayao da lei no 8.069/90, 
denominada Estatuto da Crianc;a e do Adolescente (ECA), atendendo ao 
disposto no art. 227 da Constituiyao Federal, de 1988. 
No ECA, as crianc;as e adolescentes sao reconhecidos e assegurados 
direitos e garantias sociais, mediante os quais passam a ser atendidos e 
respeitados nao mais como clientes, menores ou objetos de tutela, mas 
como sujeitos, credores de direito. Mas as diretrizes do ECA nao cessam 
ai. 0 Estatuto avanc;a ao instituir urn aparato jurfdico-protetivo quando se 
trata do adolescente infrator. Ao distingui-lo do conjunto de criminosos 
(adultos) e de sua tegislayao penal, cria ao adotescente autor de ato 
infracional, urn plus - tendo em conta sua vulnerabilidade etaria e social 
-, alcanc;ando-lhe, conforrne o caso, medidas protetivas ou 
socioeducativas sob a egide da doutrina de proteyao integral. 
A substituiyao da doutrina da situ~o irregular, admitida pe.lo C6djgo de 
Menores, pela nova doutrina de proteyao integral que orienta o ECA, 
produziu urn reordenamento das prioridades e valores sociais, em dire~o 
ao resgate da intancia e adolescencia protegidas como valor social. 
(AMARO, 2003, p. 38 - 39) 

Essa percept;ao de urn novo marco no sistema de prote~o a crianc;a e 
dominante no seio dos estudiosos da viofencia infanto-juvenil: 

A Constitui~o Cidada de 1988 e o Estatuto da Crianc;a e do Adolescente 
(ECA), lei n 8.069, de 13 de julho de 1990, deram passes decisivos na 
garantia legal desse grupo social, reconhecendo-os como sujeitos de 
dkeito, de protagonismo, de prot~o integral por parte da sociedade e do 
estado sendo prioridade no uso dos recursos publicos para a garantia de 
provimento e efetiva~ao da prote~o. {LIMA, 2004, p. 9) 

Com efeito, somente ap6s a Constitui~o de 1988 e a promulgac;ao do 

Estatuto da Crianc;a e do Adolescente o tema passou a integrar, de modo 

responsavel, consistente e coerente, as poJiticas publicas, por meio do que se 

denominou 0 sistema de protet;ao integral a crianc;a. 

A Constitui9ao da Republica Federativa do Brasil, promulgada no anode 

1988, assim tratou a questao da familia, da violencia intrafamiliar e da crianya e do 

adolescente, nos dispositivos que interessam a este estudo: 



Art. 226 - A familia, base da sociedade, tern especial prote~o do Estado. 
( ... } 
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§ 8° - 0 estado assegurara a assistencia a familia na pessoa de cada urn 
dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violencia no ambito 
de suas rela~oes. 
Art. 227 - E dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar a crian~ 
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito a vida, a saude, a 
atimentacao, a educac;ao, ao tazer, a profissionaliza~o. a cuttura, a 
dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivencia familiar e comunitaria, 
alem de coloca-los a salvo de toda forma de negligencia, discrimina~o. 
explora~o. violencia, crueldade e opressao. 
§ 1 o - 0 Estado promovera programas de assistencia integral a satide da 
crian~ e do adolescente, admitida a participa~o de entidades nao 
governamentais ( ... ) 
( ... ) 
§ 4° - A lei punira severamente o abuso, a violencia e a explora~o sexual 
da crian~ e do adolescente. (BRASIL, 1988). 

Os mandamentos constitucionais sao abrangentes, demonstrando 

seriedade de prop6sito e plena adequa~o com o enfrentamento da realidade da 

violencia infantil que, ja no ano de 1988, integrava as estatisticas de modo 

preocupante, determinando avan~ no plano da lei Maior da Na~o. estabelecendo 

mandamentos nucteares para a efetiva pro~o da criam;a contra o problema da 

violencia intra e extrafamiliar. 

Seguindo o mandamento constitucional, emergiu outro importante marco 

legislative, o Estatuto da Crianc;a e do Adolescente- ECA -lei n° 8.069, aprovado 

em 1990 e que consolida a especial aten~o a crianc;a e ao adolescente: 

Art. 3° - A crian~ e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes a pessoa humana, sem prejuizo da protecao 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento fisico, mental, moral, espiritual e social, em condi¢es de 
Uberdade e de dignidade. 
Art 4° - E dever da familia, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder publico assegurar, com absoluta prioridade, a efetiva~o dos direitos 
referentes a vida, a satide, a alimenta~o. a educa~o. ao esporte, ao 
lazer, a profissionaliza~o. a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e 
a convivencia familiar e comunitaria. 
Paragrafo unico. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber protec;ao e socorro em quaisquer circunstancias; 
b) precedencia de atendimento nos serviyos ptiblicos ou de relevancia 
publica; 
c) preferencia na formula~o e na execu~o das politicas sociais publicas; 
d) destinacao privilegiada de recursos publicos nas areas relacionadas com 
a prote~o a infancia e a juventude. 
Art 5° - Nenhuma crian~ ou adolescente sera objeto de qualquer forma de 
negligencia, discrimina~o. explorayao, violencia, crueldade e opressao, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por a~o ou omissao, aos seus 
direitos fundarnentais. 



9 

( ... ) 
Art. 13 - Os casos de suspeita ou confirmac;Bo de maus-tratos contra 
criam;a ou adofescente serao obrigatoriamente comunicados ao Conselho 
Tutelar da respectiva localidade, sem prejuizo de outras providimcias 
legais. (BRASIL, 1990). 

Com rela~ a esses principais dispositivos legais de maior interesse para 

este trabalho, importantes algumas observa96es: 

a) lnfelizmente, apesar do grande esforyo legislative, o Poder Publico nao 

possui mecanismos .eficazes para coibir a violencia domestics, nos terrnos 

do Art. 226, § 8°, da Constitui9ao Federal. Faltam politicas publicas que 

trabalhem a questao de forma multiprofissional e intersetorial promovendo a 

prevenyao e as retaguardas de atendimento direto que realmente enfrentem 

a vioh~ncia intrafamiliar; 

b) Quando o Art. 4° do ECA menciona o aspecto de primazia absotuta, ha 

de se compreender que o profissional que faz o atendimento de casas 

concretes de crianyas vitimizadas, deve exigir de todos os 6rgaos que 

possam atuar no caso, prioridade absoluta e encaminhamentos completes, 

esse e o norte forrnador da sistema de proteyao integral da crianya; 

c) 0 Art. 13 do ECA determina que a simples suspeita de violencia ja 

legitima a notificayao do Conselho Tutelar. Nesse sentido, o profissional que 

atende crianyas em todo e qualquer equipamento publico ou privado de 

saUde, de educayao, de seguranc;a, de tazer, esporte e cultura, deve estar 

atento a sinais de violencia e nao temer realizar a notificayao, mesmo que o 

fundamento seja de suspeita ou simples indicios de violencia; 

d) Quando este mesmo artigo de lei menciona o Conselho Tutelar, sem 

prejuizo de outras providencias legais, por certo esta indicando a 

necessidade de serem notificados outros 6rgaos, como por exemplo, a 

delegacia de policia, em alguns casos diretamente o Ministerio Publico e a 

Autoridade Judiciaria (Juiz de Direito), para que outros encaminhamentos 

sejam efetivados~ 

e) Ha outros inumeros dispositivos legais, do ECA, do C6digo Penal, do 

C6digo de Processo Penal e de outras leis extravagantes, v.g. a Lei dos 

Crimes Hediondos, que integram o arcabouyo juridico de proteyao a crian9a 

e ao adolescente, mas cuja menc;ao direta e detalhada sao inoportunos 

neste estudo. 
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Trazidos a lume os principais dispositivos legais que orientam o sistema de 

prote~o integral a criam;a, emerge uma reflexao fundamentada na realidade de que 

existe uma imensa distancia entre o ideal da referencia legal e o grave quadro do 

cotidiano, em especial dos grandes centros urbanos, constantemente maculados por 

abusos e agressoes praticados contra crianyas indefesas. 

Oiante desse arcabou~ legal e institucional poder-se-ia pensar que o 
sistema de prot~ a infancia e adolescencia esta organizado e 
efetivamente funciona. No entanto, apesar dos dispositivos e mecanismos 
protetivos legais, crianc;as e adolescentes continuam sendo as principais 
vitimas da violencia, sobretudo intrafamiliar. 
A reatidade tern mostrado que a presenc;a de diversas instituiyt)es nao 
assegura sua organicidade, tampouco a articulayao tecnica e politica 
requerida pela complexidade da demanda infanto-juvenil. (AMARO, 2003, 
p. 39) 

No mesmo sentido, importante mencionar documento oficial do proprio 

Ministerio da Saude, que ao estabelecer Polfticas fntersetoriais em favor da infancia, 

assim introduz a questao: 

No Brasil, principalmente ap6s a Constituiyao de 1988, vern ocorrendo 
avan~s no ambito jurfdico-Jegal, no que tange aos direitos das crianc;as 
como cidadas, bern como as relayt)es de responsabilidades socials 
compartilhadas - govemo, familia e sociedade - quanto a cuidado e 
atenyao a crianc;a e ao adolescente. Entretanto, para alem dos avan~s. 
constata-se que ha uma distancia entre as condic;Oes reais de vida das 
crianc;as brasileiras e o que lhes cabe por direito. Por outro lado, e apesar 
de se ter ampliado em qualidade e extensao o acesso ao conjunto de bens 
e servic;os que lhes sao destinados, fica ainda desafio de que e necessario 
desenvolver estrategias e instrumentos gerenciais, de forma a promover a 
universalizayao e a eqaidade do atendimento proporcionado por tais 
pojiticas. (BRASIL, 2002 b, p. 1 0) 

A partir das referencias e fundamentos legais acima expostos, pertinente se 

faz analisar a realidade da violencia infantil em Curitiba. 
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2.2 Violencia lnfantil - A Realidade de Curitiba 

A questao da violencia infantil supera os limites das ocorrencias registradas 

pelos 6rgaos do Poder Publico que atuam sobre a tematica. 0 problema e grave e 

complexo, chegando muitas vezes a produzir cenas dantescas e inacreditaveis, nao 

raramente difundidas pela midia nacional. Essa complexidade envolve uma serie de 

rela¢es em cadeia que podem ser assim representadas: I) ha uma qifra bastante 

grande de graves abusos e agress6es a crianyas que nao chegam ao conhecimento 

dos 6rgaos do Poder Publico; II) as conseqOencias de interven¢es e 

encaminhamentos incompletos no atendimento dos casos de violencia contra 

crianyas, assim como a ausencia de instrumentos de preven~o. constituem fatores 

criminol6gicos geradores de mais violencia. 

Curitiba, antiga povoac;ao de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, foi elevada 

a condicao de Vila, a pedido dos seus moradores, a 29 de marco de 1693. Pela Lei 

Provincial, de Sao Paulo, n° 5, de 5 de fevereiro de 1842, ascendeu a cidade, com o 

nome de Curitiba. Pela Lei Provincial n° 1, de 26 de julho de 1854, Curitiba foi 

considerada Capital do recem criado Estado do Parana. 

Hoje, com 1.587.315 habitantes, e cidade polo da principal Regiao 

Metropolitana do Estado e apresenta uma boa oferta de infra-estrutura economica, 

energia eletrica, telecomunicac;oes, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, 

saneamento, escolas, hospitais e demais services urbanos. 

Do total dessa populac;ao, segundo o IBGE, Censo Demografico de 2000, 

apresentado pela Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - Curitiba S.A., em 

seu Boletim de lnformac;Oes Socioeconomicas de 2005- ga Edit;ao, p. 8, mais de 

34% corresponde a jovens com menos de 19 anos e 16,31% corresponde a crianc;as 

com ate 9 anos de idade. 

Curitiba possui indicadores sociais e de qualidade de vida considerados 

bons, sendo superiores a media estadual e nacional. T odavia, a questao da violencia 

infantil grassa o cotidiano desta grande urbe. A violencia intrafamiliar e institucional 

sempre afetou a saude, a seguranc;a e a qualidade de vida de milhares de crianyas e 

jovens no Brasil. Constituindo uma realidade nacional, paranaense e curitibana, 

formas agressivas e crueis de se relacionar sao freqOentemente usadas por pais, 

educadores e responsaveis por abrigos ou intematos, como estrategias para educar 

e para corrigir erros de comportamento de crianc;as e adolescentes. Mas essa 
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mentalidade e esse tipo de atuagao, alem de serem contraproducentes, sao nocivos, 

conforme comprovam estudos cientificos. 

0 manual de "Notifica~o de maus-tratos contra crianga e adolescente: urn 

passo a mais na cidadania em saude", do Ministerio da Saude, demonstra que: 

Bater, ferir, violar, menosprezar, negligenciar e abusar sao verbos que nao 
devem ser usados no trato da infancia e da adolescencia por varios 
motivos: 
• muitos estudos mostram que a violencia, da qual a pessoa e vitima 
nos primeiros anos de vida, deixa seqOelas por toda a existencia; 
• a crian~ e o jovem nao sao objeto ou propriedade dos pais ou de 
qualquer adulto e sim, sujeitos de direitos especiais reconhecidos pela 
Constitui~o Brasileira e pelo Estatuto da Crian.;a e do Adolescente (ECA); 
• essa violencia que ocorre silenciosamente dentro das famiJias e na 
sociedade, como se fosse urn fenomeno banal, e potencializadora da 
violencia social em geral; 
• as pessoas vitimas de violencia na infancia podem repeti-la quando 
se tomam adultas, especialrnente com seus pr6prios filhos ou com outras 
crian.;as e adolescentes com as quais se relacionam sociatmente. 
(BRASIL, 2002 a, p.11) 

Enfim, quando a violencia e uma forma de rela~o que se estabelece no 

interior das familias ou na convivencia social, e preciso denuncia-la, nao se 

admitindo qualquer forma de banaliza~o ou naturalizagao dos fatos, tratando-os 

como problemas a serem resolvidos, buscando formas "civilizadas" de trabalhar com 

os conflitos. 

Sem haver a necessidade de profundo detalhamento sobre as formas e 

tipos de violencia que vitimizam criangas e adolescentes, faz-se importante 

estabetecer urn parametro minimo que propicie uma no~o geral da violencia social, 

intrafamiliar e institucional que se esta adotando neste trabalho. 

Usualmente, em urn sentido eminentemente coloquial, adota-se o termo 

"abusos praticados contra criangas". Em verdade, a denomina~o abuso, 

minimamente, compreende tres ilicitos criminais diferentes: maus-tratos, tortura e 

violencia em geral (homicidio, Jes6es corporais, crimes sexuais, dentre outros). A fim 

de serem harmonizadas as conceituac;oes, adota-se neste trabalho a terminologia 

estabelecida pelo Ministerio da Saude: 

Negligencia e abandono - assim sao chamadas as omiss6es dos pais 
ou de outros responsaveis (inclusive institucionais} pela crian.;a e pelo 
adolescente, quando deixam de prover as necessidades basicas para seu 
desenvolvimento fisico, emocional e social. 0 abandono e considerado 
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uma forma extrema de negligencia. A negligencia significa a omissao de 
cuidados basicos como a priv~o de medicamentos; a falta de 
atendimento aos cuidados necessarios com a saude; o descuido com a 
higiene; a ausencia de proteyao contra as inclemencias do meio como o 
frio e o calor; o nao provimento de estimulos e de condic;Oes para a 
freqoencia a escola. 
( ... } 
Abusos fisicos, tambem denominados sevicias fisicas: sao atos viofentos 
com uso da forya flsica de forma intencional, nao acidental, praticada por 
pais, responsaveis, familiares ou pessoas proximas da crianya ou do 
adolescente, como objetivo de ferir, lesar ou destruir a vitima, deixando ou 
nao marcas evidentes em seu corpo. Os estudiosos dessa forma de 
violencia mostram que ha varios graus de gravidade, que vao desde tapas, 
befisc6es, ate fesOes e traumas causados por gestos que atingem partes 
muito vulneraveis do corpo, uso de objetos e instrumentos para ferir, ate 
provocayao de queimaduras, sufocayao e mutilac;Oes. Nao e raro que a 
agressao fisica conduza a morte de crianyas e adolescentes como 
mostram informayoes dos diferentes fnstitutos Medico-legais. 
( ... ) 
Abuso sexual - consiste em todo ato ou jogo sexual, relayao 
heterossexual ou homossexual cujo agressor esta em estagio de 
desenvolvimento psicossexual mais adiantado que a crianya ou o 
adolescente. T em por intenyao estimula-la sexualmente ou utiliza-la para 
obter satisfayao sexual. Apresenta-se sobre a forma de praticas er6ticas e 
sexuais impostas a crianya ou ao adolescente pela violencia ffsica, 
ameayas ou induyao de sua vontade. Esse fenomeno violento pode variar 
desde atos em que nao se produz o contato sexual (voyerismo, 
exibicionismo, produyao de fotos), ate diferentes tipos de ayi)es que 
incluem contato sexual sem ou com penetrayao. Engloba ainda a situayao 
de explorayao sexual visando lucros como e o caso da prostituiyao e da 
pomografia. 
Abuso psicol6gico - constitui toda forma de rejeiyao, depreciayao, 
discriminayao, desrespeito, cobranyas exageradas, puniyi)es humilhantes e 
utilizayao da crianya ou do adolescente para atender as necessidades 
psiquicas dos adultos. Todas essas formas de maus-tratos psicol6gicos 
causam danos ao desenvolvimento e ao crescimento biopsicossocial da 
crianya e do adoJescente, podendo provocar efeitos muito deleterios na 
formayao de sua personalidade e na sua forma de encarar a vida. Pela 
falta de materialidade do ato que atinge, sobretudo, o campo emocional e 
espirituaJ da vftima e peJa falta de evidencias imediatas de maus-tratos este 
tipo de violencia e dos mais dificeis de ser identificado. No entanto, o olhar 
arguto e sensivel do profissional e da equipe de satide pode percebe-lo, 
freqOentemente, articulado aos demais tipos de violencia. (BRASIL, 2002 a, 
p.12 e 13) [sem grifos no original] 

lnobstante essas conhecidas formas de violencia praticadas contra crian(fas, 

ainda ha outras variantes especificas, tratadas pela literatura medica e de saude, 

onde se destacam: 

Algumas sfndromes provocadas pela violencia fisica ja foram identificadas 
pela literatura medica, tais como a sindrome do bebe sacudido. Essa e 
decorrente das fortes sacudidas no bebe, geralmente menor de 6 meses. 
Esses movimentos violentos sao provocados pela irritayao dos cuidadores 
com o choro ou com algum ato realizado pela crianya e sobre o qual esta 
nao tern domfnio. Ja foi classificada, tambem, a sindrome da crianya 
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espancada. Ela denomina os sofrimentos infligidos a crianya ou ao 
adolescente como forma de castigo e de educa-los, geralmente gerando 
fraturas 6sseas, hematomas, fes6es cerebrais, queimaduras e outros sinais 
de crueldade. 
{ .. ) 
Ah3m das formas de violencia citadas, h8 ainda a sindrome de Munchausen 
por procurayao, definida como a situayao na qual a crianya e conduzida 
para cuidados medicos com sintomas inventados ou provocados por seus 
pais ou responsaveis. Esse tipo de violencia acaba vitimando esses seres 
em formayao, impingindo-lhes sofrimentos ffsicos e psicol6gicos como a 
realizayao de exames, consultas e intemayoes desnecessarias, uso de 
medicamentos, ingestao foryada de substancias, dentre outros. (LIMA, 
2004, p. 25} 

Merece destaque, ainda, uma abordagem geral sobre o conceito amplo de 

maus-tratos: 

Atualmente, sabe-se que os maus-tratos a infancia referem-se nao s6 a 
violencia fisica, mas tambem a todo o ato que cause dano a integridade 
moral, ffsica, mental, emocionaf ou social da crianya. Nesses termos, 
considera-se mau-trato ou abuso: negfigencia, tortura, pressao psicol6gica, 
coayao, humilhayao, puniyao cruel, privayao de liberdade, trabalho infantil 
perigoso, ilegal ou insalubre, estimulayao sexual, explorayao sexual 
(prostituiyao infantil}, realizayao ou tentativa de penetrayao sexual (oral, 
anal ou genital).(AMARO, 2003, p. 26) 

Outra importante vertente especifica da violemcia infantil, a preocupar o 

Poder Publico e a sociedade em geral, vincula-sea explora~o do trabalho infantil. 

lncluida no "genera" dos maus-tratos, a explorayao do trabalho infantil, para a 

cultura sulista, de imediato remete a reflexao para o interior de Minas Gerais, Regiao 

Norte do Pais ou sertao Nordestino, onde crianyas sao submetidas a jornadas de 

trabalho em olarias, fabricas de farinha de mandioca, quebra de pedras ou fabricas 

de carvao vegetal. Entretanto, essa violencia esta bastante proxima dos 

paranaenses e curitibanos, conforme registra bern elaborada materia jomalistica 

publicada no jornal 0 Estado do Parana, de 12 de junho de 2005, na pagina 20: 

Trabalho lnfantil: persiste o dilema 
Responsabilidade precoce e perda da infancia. Questao de sobrevivencia, 
que nao cabe a crianya. Ajuda em casa que pode virar explorayao. 
Atividade que nao ocupa a mente do menor, mas exige corpo. Tao triste 
quanto saber que cerca de 336,6 mil crianyas e adolescentes, de cinco a 
17 anos, ainda trabalham no Parana, e cair nos dilemas que impedem que 
o problema do trabalho infantil seja resolvido. Porem, quando isso 
acontecer, os especialistas aconselham: ·o dilema nao deveria existir", 
como afirma Renato Mendes, coordenador de projetos do Programa 
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lntemacional de Erradica~o do Trabalho lnfantil, da Organiza~o Mundial 
do Trabalho (OIT). 
Nao haveria melhor data do que hoje, Dia Mundial de Erradica~o do 
Trabalho lnfantil, para lembrar que essa tambem e a realidade da capital do 
Estado - onde 3.847 criangas trabalhavam em 2004, segundo a FAS. 
"Talvez o maior indice, aqui em Curitiba, esteja ligado ao comercio 
ambulante, mas existem outras formas", afirma Margaret Matos de 
Carvalho, procuradora do Trabalho. Entre as outras formas apontadas pela 
procuradora encontram-se aqui a explora~o sexual de meninos e 
meninas, envolvimento de criam;as com o trafico de drogas e na coleta de 
lixo. "As criancas que ficam nas pracas estao em situa~o de risco, mas 
como estao sobrevivendo? Ou estao sendo exploradas sexualmente ou 
com outras ayOes ilicitas", aponta Margaret. 
nSe o adolescente nao faz o acerto correto pode sofrer. A execu~o de 
adolescentes e muito comum na periferia. Tern bairro que chega a urn por 
mes, onde essa liga~o com o trafico e possivel", afirma Margaret. Porem, 
os dilemas facilmente aparecem: ·o que me chama a atencao e que se o 
adofescente nao quer fazer parte ele e mais perseguido do que os que tern 
divida", expoe. 
0 major Roberson Luiz Bondaruk, comandante da Policia Montada, 
durante urn trabalho de conclusao do curso de Direito, fez urn levantamento 
para levantar o perfil de 415 criancas de rua de Curitiba e, da realidade dos 
"moc6s", ele mostra de onde vern a renda dessas criancas. "14% vern de 
roubo, 12% da esmolagem, 6% da prostitui~o, 4% da funcao de catador, 
3% do trabalho ambulante e 2% do trafico de drogas", aponta. "No trafico, 
as criancas sao usadas na ponta, como vaporzinho: pequenas entregas", 
explica. 
0 trabalho sera publicado com o titulo Imperio das Casas Abandonadas e 
deixara disponivel dados ainda mais deprimentes: 18% dessas crian~s 
fazem sexo por dinheiro, dessas 3% para ajudar a familia, 3% em troca de 
comida, 5% troca por drogas e outros 35% sao obrigados por alguem. 
"13% dessas criancas sairam de casa em busca de dinheiro e comida e 
muitas inclusive sustentam a familia", afirma Bondaruk. Alem de trazer a 
estatistica, o major Roberson tam bern encontra o dilema. "A crianca 
precisa de formas de sobrevivtmcia, comida, abrigo e prot~o. Nao 
encontrando amparo em casa ou pelo Estado, procura por seus proprios 
meios. E ai que sempre aparece urn explorador, o traficante e outros" 
afirma. 
Uma das piores, mas comum, formas de explora~o e a sexual. "Outro 
caso tambem, a explora~o sexual. Muitos ingressam ate incentivados 
pelos pais para obter recursos para ajudar em casa. Em muitos casos voce 
percebe a necessidade, mas tambem o abandono: material, intelectual e 
afetivo. E urn problema social muito grave e todos tern sua culpa: 
sociedade, crianca, familia, Estado. Todos", desabafa. 
Ranking de fonnas do trabalho infantil no PR 
1° Agropecuaria: Planta~o de fumo ainda e uma das piores no Estado; 
2° Trabalho domestico infantil: uma forma diffcil de se identificar; 
3° Trabalho Informal urbano: Venda ambulante, flanelinha; mendicancia 
supervisionada com o adulto. 
Pontos do trabalho infantil em Curitiba 
Coleta de Lixo- em toda a cidade, mas geratmente originadas das vilas. 
As principais sao a Vila Verde, Vila Torres e Parolin. 
Comercio ambulante - mais pelo centro - na XV e em pracas. 
especificamente no horario notumo, em bares cheios. 
Explora~o sexual - meninos e mais comum na Praca Osorio e Tiradentes 
e meninas, na Vila Torres, onde tern a "rua do cincao" (esse e o PfeCO 
tabelado das meninas e querem mudar para R$ 1,99), no Parolin e BR-116. 
Tnifico de drogas - principais pontos sao Cidade Industrial, Saban~. 
Regiao Metropolitana (Alto Taruma e Colombo) e Vila Zumbi. 
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lsto posto, ha a necessidade de se identificar a realidade da violencia infantil 

na cidade de Curitiba. Assim, pelos mecanismos existentes de registros de 

ocorrencias, a violencia infantil em Curitiba pode ser representada, 

fundamentalmente, pelos dados, informa¢es e estatisticas de quatro bases 

organizadas: I) "Rede de Protecao a Crian~ e ao Adolescente em Situacao de 

Risco para a Violencia", vinculada a Prefeitura Municipal de Curitiba; II) "Sistema de 

lnformacao para a tnfancia e Adolescencia - SIPIA", hoje vinculado a Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos do Ministerio da Justi~ (MJ); Ill) "Sistema de 

Controle Operacional- SISCOPIWEB", do Comando do Policiamento da Capital da 

Policia Militar do Parana (CPCIPMPR); e IV) Nucleo de Protecao a Crianc;a e ao 

Adolescente Vitimas de Crimes- NUCRIA. 

Pertinente destacar que das quatro bases de dados estatisticos disponiveis, 

uma esta vinculada diretamente a 6rgaos de saude, a Rede de Protecao, e as 

demais bases estao vinculadas a 6rgaos de seguran~ publica, conforme se infere: 

SIPIA - Ministerio da Justi~; SISCOPJWEB - CPC/PMPR; e NUCRIA - DPC. Tal 

constatacao refor~ a tendencia de tratativa da violencia infantil sob a 6tica da 

seguran~ publica, integrada a satide e educac;ao. 

A Rede de Protecao a Crianc;a e ao Adolescente em Situac;ao de Risco para 

a Violencia, e uma das mais bern sucedidas iniciativas do Poder Publico no 

enfrentamento das questoes da violencia infanto-juvenil. Modelo para o Parana e 

para o Brasil, a Rede de Protec;ao e referenciada em diversas obras nacionais que 

tratam da tematica. Para mefhor compreensao do que seja esta Rede de Protec;ao, 

oportunos os ensinamentos contidos na obra "Politicas lntersetoriais em favor da 

infancia: Guia Referencial para Gestores Municipais", do Comite da Primeira 

lnfancia, da Secretaria de Politicas de Saooe, do Ministerio da Saude: 

REDE DE PROTE<;AO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO 
DE RISCO PARA A VIOltNClA. A Rede, que reline urn conjunto de 
tecnicos dos varios 6rgaos da Administra~ Municipal, organismos nao
govemamentais e comunidade, considera o enfrentamento das questees 
de viol€mcia como urn desafio colocado a sociedade, que implica mudancas 
culturais, politicas, economicas e das rela.;Qes sociais no processo de 
defesa da vida e da cidadania. 
Compreende a promoc;ao de a¢es de prevenf!(&o, assistencia e proter;(&o 
dos vitimados e de suas familias, alem da responsabilizar;(&o e do 
acompanhamento do agressor, bern como a garantia dos direitos 
individuais e coletivos a vida com qualidade, como resultado de politicas 
publicas que exigem urn trabalho conjunto e permanente de medidas 
intersetoriais e, especialmente, o fortalecimento da avao comunitaria. 
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Possui como diretriz central a otimiza~o dos recursos e equipamentos, 
redirecionando e reorganizando servi~s e programas ja existentes e 
procurando internalizar em cada servi~ e em cada profissional a 
preocupa~;ao com a detec~o de sinais de violemcia contra crian~;Bs e 
adolescentes, alem da imediata interven~o, de acordo com a capacidade 
e as especificidades de cada urn. 
( ... } 
Organizada de forma a se estruturar nas regioes administrativas do 
municipio de Curitiba - em cada uma regioes ha urn Nucleo Regional da 
Administrayao Municipal, localizado nas Ruas da Cidadania, cada urn dos 
quais dotado de todos os equipamentos que atendem a comunidade 
daquela regiao - a Rede convidou os profissionais de tais equipamentos 
para participar da capacita~o sobre a questao da violemcia contra crian~;Bs 
e a adofescentes. Nessa capacitacao, em que se buscou sensibilizar os 
profissionais e comunidade para a gravidade da situa~o, criando 
condi¢es para que fosse possivel reconhecer sinais de violencia, a Rede 
iniciou seu trabalho. 
A capacita~o ocorre em quatro encontros semanais, com a distribuiyao de 
conteudos, predeterminada e adequada a nova situa~o que se quer 
construir. 
Por meio da capacita~o, foram sendo criados os nucleos de atendimento 
e produzidos materiais de orienta~o, que sao distribuidos aos profissionais 
das escofas, aos pais, pessoal da saude. Estes materiais, em cinco 
volumes, contem informa¢es relativas a: manual de atendimento; 
estrutura~;ao da Rede de Prote~;ao; manual de preenchimento da Ficha de 
Notifica~o Obrigat6ria; estrutura~o de banco de dados; Orienta~o 
Familiar. Ja foram recapacitados cerca de 250 profissionais, alem da 
distribui~o de video, pela Secretaria Municipal, aos professores das 
escolas municipais, para atuarem como multiplicadores nesses 
equipamentos. 
( ... ) 
A REOE DE PROTE<;AO se articula tambem com os comites Locais pela 
Vida, que fazem parte do Programa Pacto pela Vida, da Secretaria 
Municipal de Saude, em cada uma das Unidades de Saude, sao criados os 
comites, motivados pelas diferentes realidades, que funcionam com maior 
ou menor eficiemcia, de acordo com o envolvimento e comprometimentos 
dos voluntaries da comunidade e dos profissionais de cada equipamento. 
(BRASIL, 2002 b, p. 127 a 129) 

A Rede de Prote~o. anualmente, elabora relat6rio a respeito de todas as 

notificayaes obrigat6rias de viofencia ou suspeita de viofencia contra crianc;as e 

adolescentes. Somente na cidade de Curitiba, no ano de 2004 foram 1.357 

notificayaes e, em 2005, urn total de 1.986, vitimando crianc;as e adolescentes. 

Somando-se os dados da Regiao Metropolitans de Curitiba e outros casos 

registrados na Rede, os numeros sao ainda mais expressivos: 
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T ABELA 1 - Numero e percentual de notificayaes segundo municipio de residimcia da 

vitima, Curitiba- Rede de Prot~o. 2005 e 2006. 

2005 2006 
Municipio de Residencia 

NO I % NO I .. 
Cunt•ba 1357 88,3 1986 

Regiio metropolitana 170 11 '1 216 

Outros Municipios do PR 5 0,3 15 

Municipios de Santa catarina 3 0,2 1 

Municipios de Sao Paulo 1 0,1 1 

Total 1.536 100 2.219 

FONTE: Secretaria Municipal de Saude de Curitiba. 

Banco da Rede de Proteyao. 

(*)Ate 26 Jun 2007. 

2007 (*) 

% No I % 

89,5 995 87,4 

9,7 

0,7 
143 12,6 

0,0 

0,0 

100 1.138 100 

Conforme se verifica na tabela e grafico acima, a viof€mcia contra crianya e 

adolescente tern estado cada vez mais presente na vida cotidiana, representando 

uma grave violayao de seus direitos fundamentais, com urn acrescimo direto de 

46,35% em Curitiba, em numeros absolutos. 

lmportante salientar que os dados acima sao referentes a viol€mcia contra crianyas e 

adolescentes. A Rede de Proteyao do Municipio de Curitiba nao realiza analises 

diferenciadas de notificayaes por faixa etaria a luz do Estatuto da Crianya e do 

Adolescente que, em seu art. 2°, define crianya como a "pessoa ate doze anos de 

idade incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade" (Brasil, 

1990). A Rede de Proteyao, ao analisar as notificayaes estabelece as seguintes 

faixas etarias: I) antes do nascimento; II) de 0 a 4 anos; Ill) de 5 a 9 a nos; IV) de 10 

a 14 anos; e V) de 15 a 18 anos de idade. Somente a titulo de ilustrayao, no anode 

2004 mais de 68% das notificayaes registradas na Rede de Proteyao tinham como 

vitimas crianyas abaixo de 10 anos de idade. 

Ainda, da analise dos dados estatisticos da Rede de Proteyao a Crianya e 

ao Adolescente em Situayao de Risco para a Violencia, se fazem pertinentes os 

seguintes registros que consolidam dados dos anos de 2005 e 2006: 

a) Unidades de saude e hospitais constituem-se nos equipamentos 

publicos que apresentam a maior media de notificayaes, seguidos das 

escolas municipais; 
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b) As creches municipais apresentam pequena media de notificat;oes se 

considerados o etevado numero de casos vitimando criant;as em faixa etaria 

de ate 6 anos; 

c) lnexiste diferent;a significativa, nos dados da Rede de Protec;ao, nas 

notifica«;Qes relativas ao sexo das vitimas; 

d) Na media de 2005 e 2006, de todos os casas registrados de violencia 

contra criant;as e adolescentes, 92,5% caracterizam-se como violencia de 

natureza domestica, onde os agressores I violadores sao pais, maes, 

parentes ou pessoas do relacionamento das vitimas; 

e) Quanta ao tipo de violencia, destaca-se a negligencia, com 54,5% das 

notificac;Oes (registradas de forma isolada ou conjunta), seguida da violencia 

fisica, com 23%, viotencia psicol6gica, sexual e abandono. 

0 segundo mecanisme especifico de registro de situac;6es envolvendo 

violencia infantil e o Sistema de lnformayao para a lntancia e Adolescencia - SJPIA, 

que se constitui em urn sistema nacional de registro e tratamento de informayao, 

criado para subsidiar a adoyao de decisoes govemamentais sabre politicas para 

crianc;as e adolescentes, garantindo-lhes acesso a cidadania, tendo por referenda o 

Estatuto da Crianc;a e do Adolescents. 

Sendo uma base eletronica, de livre acesso e alimentada por diversos 

6rgaos e instituic;Oes publicas, nos tres niveis dos entes federados, o SIPIA tern uma 

saida de dados agregados em nivel municipal, estadual e nacional e se constitui em 

uma base real para formulayao de politicas publicas no setor. 

E composto por m6dulos que abordam aspectos especificos na area da 

criant;a e do adolescente. Cada modulo tern seu projeto 16gico e seu projeto fisico 

com fontes geradoras de dados, instrurnentos de execuyao e formas de 

gerenciamento pr6prias. 

0 SIPIA faz parte da Rede Nacional de Seguranc;a Publica do Ministerio da 

Justic;a. Possuindo quatro m6dulos ja desenvolvidos e em fase de implantayao e 

implementayao. Neste trabalho destaca-se o M6dulo-l, que versa sabre o 

monitoramento da situayao de proteyao a crianc;a e ao adolescente sob a 6tica da 

violayao e ressarcimento de direitos. 

A base de dados do SIPIA e alimentada, dentre outros e com grande 

destaque, pelos Conselhos Tutelares. Criado no anode 1999, o SIPIA converge 

dados estatisticos de todo o Brasil. 0 Estado do Parana destaca-se pelo nivel de 
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informayao, transparencia e fidelidade na alimenta~ao do sistema, conforme 

destacou recente materia do Jomal Fofha de Londrina, de 23 de junho de 2005, na 

pagina 29: 

Violencia contra crian~s ocorre em casa. 
Andrea Lombardo. 
Curitiba - Quase metade dos casos de violayao dos direitos das crianc;as e 
adolescentes, no Parana, acontecem no ambiente familiar. E sao as maes 
as protagonistas da maioria das denuncias reitas aos conselhos tutelares 
(23,67%), seguidas dos pais (20,95%). Os dados sao resultado da analise 
dos registros feitos pelo Sistema de lnforma~io para lnfancia e 
Adolescencia (SIPIA) da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 
desde 10 de janeiro de 1999 ate agora. Foram registradas, no Estado, 
92.796 denuncias, sendo 21.970 atribuidas as maes e 19,441 aos pais. 
Os numeros paranaenses se assemelham ao quadro nacional, no qual as 
maes, com 26,2%, lideram o ranking de reclama¢es, seguidas de perto 
pelos pais, que foram responsaveis por 24% dos registros. 0 Parana esta 
entre os estados que enviam inform~ ao SIPIA com maior freqoencia, 
junto de Santa Catarina, Pernambuco, Mato Grosso do Sui, Minas Gerais e 
Ceara. Cerca de 26% dos conselhos tutelares existentes no Pais estao 
interligados ao sistema. 
Perto de 10% das denuncias registradas no Parana (9.095) correspondem 
a violencia fisica, psicol6gica ou sexual. 0 percentual tambem e proximo do 
registrado nacionalmente (10,4%). Alem da violencia, o SIPIA registra uma 
serie de outras violac;Oes dos direitos classificadas entre convivencia 
familiar; liberdade, respeito e dignidade; educayao, cultura, esporte e lazer; 
vida e saude; profissionalizayao e proteyao do trabalho. 
Curitiba lidera o numero de registros no SIPIA (14.233), seguida de 
Maringa (9.836) e Umuarama (4.331). Urn dos fatos que chamam atenc;ao 
nos dados do Parana e o alto indice de violencia fisica contra crianc;as e 
adolescentes no municipio de Fazenda Rio Grande, regiao metropolitana, 
onde foram registradas 214 denuncias- o segundo maior do Estado- ou 
o equivalente a quase 57% das ocorrencias da Capital, que contabilizou 
378 casos. Ao todo, Fazenda Rio Grande, que tern uma populayao de 
aproximadamente 62,6 mil habitantes, registrou 3.549 denuncias. 
Tambem figuram com maior numero de registros no SIPIA, os municipios 
de Araucaria (3.429), Sao Jose dos Pinhais (3.309), Cascavel (3.159), 
Guarapuava (2.975) e Ponta Grossa (2.574). Por outro lado, Londrina esta 
entre as cidades que menos enviaram informac;Oes ao sistema. sao 
apenas 53 registros nos ultimos cinco anos. 
Registro mostra atua~lo dos conselhos 
0 fato de o Parana estar entre os estados com o maior numero de registros 
nao significa que esteja na lideranca dos casos de violencia, mas 
demonstra que e uma das unidades da federa~io na qual os 
conselhos tutelares sao mais atuantes. "Ha no Parana urn 
reconhecimento pela sociedade do papel importante dos conselhos 
tutelares na defesa dos direitos da infancia e juventude", destacou o 
coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Crianc;as 
e Adolescentes, Olympio de Sa Sotto Maior Neto. 
0 procurador salientou que as estatisticas dessa natureza representam 
"uma pequena parte do con junto de violac;Oes que, efetivamente, ocorrem", 
ja que a maioria dos casos nao e comunicada por acontecerem dentro de 
casa. "E uma condiyao de vida extremamente grave quando o autor da 
a~ e aquele que deveria garantindo proteyao", avaliou. 
Sotto Maior Neto fez urn apelo a sociedade pala que comunique os casos 
de violencia contra crianc;as e adolescentes, mesmo aqueles em que ha 
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apenas suspeita. Ele entende que s6 assim os 6rgaos competentes 
poderao fazer as intervencoes necessarias. 
A violt*lcia contra criancas e adolescentes sera o tema de encontro que 
acontece amanha e depois, em Curitiba. 

Conforme se verifica, o SIPIA e urn importante instrumento de identifica~o 

da realidade da questao da viofencia infanto-juvenil, apresentando dados valiosos e 

consistentes para o desenvolvimento efetivo de politicas publicas. Naturalmente, ha 

falhas de gerenciamento e alguns atrasos nos registros e notificay6es por parte dos 

Conselhos Tutelares. Mesmo sendo Curitiba urn destaque positive em termos de 

notificayaes ao SIPIA, os dados relatives a 2007 nao demonstram uma realidade 

completa, que se processara somente ap6s o fechamento do ana civil. Contudo, os 

dados disponiveis ate o dia da consufta eletronica, rnerecem inconteste aten~o, 

conforme abaixo se demonstra: 

Ano 

2005 

2006 

2007 

TABELA 2 - Numero de notifica¢es de violacao de direitos da crianya e adolescente do 

Sistema de lnformacao para a lnfancia e Adolescencia, pelo total dos periodos, total por 

sexo da vitima e total de crianyas vitimizadas (0 a 11 anos)- SIPIA: 2005,2006 e 2007. (*). 

W de V"ttimas %de Vftimas 
Vitimas Sexo Vitimas Sexo 

Total Geral Crian~as de 0 a Crian~as de 0 a 
Masculino Feminino 

11 anos 11 anos 

3.023 1.646 1.377 1.841 60,89% 

3.223 1.705 1.518 1.963 60,91% 

1.592 800 792 1.033 64,89% 

FONTE: SIPIA/MJ 

(*) Dados consultados em 01 Jun 2007. 

A analise dos dados registrados no SIPIA indica para uma tendencia de 

crescimento dos registros e notificayaes do sistema, diante de casos de violencia 

infantil, ressalvada a observayao ja feita de que ha urn atraso nos registros. 

Em confrontayao com os dados registrados na Rede de Proteyao de Curitiba, 

operados sobre uma mesma base geografica, a cidade de Curitiba, verifica-se a 

existencia de diferenyas expressivas. Os registros da Rede de Proteyao frente aos 

registros do SIPIA, no anode 2005, possuem uma defasagem superior a 122o/o. No 

anode 2006 essa defasagem e de mais de 62o/o. As pessoas responsaveis pela 
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gestao da base de dados em Curitiba nao conhecem as razoes de tal defasagem e 

indicam a inexistencia de criterios harmonicas de confronta~ao ou de consolida~ao 

de dados. lndependentemente da defasagem, em numeros que por si s6 sao 

alarmantes, essa questao deveria constituir uma preocupa~o dos gestores dos 

sistemas, considerando que ambas as bases de dados possuem base geografica 

identica, sao originadas nos mesmos fatos sociais e por certo, uma integra~o 

poderia retratar a realidade com maior fidelidade. 

Essa questao pode parecer de somenos importancia, mas reveste-se de 

validade extrema no presente trabalho que invoca uma avalia~o sabre a atua~o do 

Poder Publico. Por certo, se em 6rgaos, institui~6es e sistemas afins nao existe 

integra~o. cultuada como urn valor de eficiencia, eficacia e efetividade do sistema, 

por certo, tambem, esse valor nao pode ser invocado no chamamento de outros 

6rgaos e institui~oes para o processo complexo de enfrentamento da violencia 

infantil. 

Ap6s essas analises sabre a Rede de Prote~o e SIPIA, traz-se a lume os 

registros feitos pela Policia Militar do Estado do Parana (PMPR), por meio do 

Comando do Policiamento da Capital, que utiliza como ferramenta estatistica o 

Sistema de Controle Operacional - SISCOP-WEB. A PMPR, por meio do CPC, 

invocando preceito constitucional e de legisla~o especifica e peculiar, possui 

responsabilidade pela preserva~o da ordem publica e pelo policiamento ostensive 

preventive fardado em Curitiba e toda a Regiao Metropolitana, realizando, tambem, 

o atendimento emergencial das ocorrencias policiais geradas por meio do tone 190. 

No policiamento ostensive geral, em Curitiba, o CPC atua, primordialmente, atraves 

de tres Unidades Operacionais de Policiamento de Area: 12° Batalhao de Policia 

Militar (12° BPM), 13° Batalhao de Policia Militar (13° BPM) e 20° Batalhao de Policia 

Militar (20° BPM), que realizam todas as miss6es de policia ostensiva e de 

preserva~ao da ordem publica, ressalvadas as missoes das Unidades Operacionais 

especificas. 0 esfor~ das Unidades Operacionais de Policiamento de Area sao 

suplementados pela Companhia de Policia de Choque (Cia P Chq), que cobre locais 

de riscos nao ocupados, satura locais criticos e reprime crimes viofentos de grande 

repercussao, tais como, roubos com arma, extorsao mediante seqOestro, trafico de 

drogas, dentre outros. 
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As tres principais unidades de areas do CPC possuem o seguinte efetivo, 

segundo dados coletados junto ao Comando de Policiamento da Capital da PMPr, 

referentes ao mes de Agosto de 2007: 

TABELA 3- Efetivo previsto e existente PM do 12° BPM, 13° BPM e 20° BPM- Curitiba

Agosto de 2005. 

Unidade 
1rBPM 13°8PM 20°8PM Total 

Descri~io 

- -EfetiVo Prevtsto 979 784 802 2565 

Efetivo Existente 541 528 410 1479 

Diferen~a -438 -256 -392 -1086 

FONTE: Comando do Policiamento da Capital da PMPR. 

Fundamentalmente, as Unidades do CPC executam o policiamento 

ostensivo geral atraves de patrulhamento motorizado e a pe. Para o patrulhamento 

motorizado, dentre outras designacaes especificas e menos expressivas, sao 

utitizadas as denominadas guarni¢es POVO - Policiamento Ostensivo Volante -

que atuam inseridas na filosofia da policia comunitaria, as Radiopatrulhas Auto 

(RPA), com guarnicoes basicas de dois policiais-militares, e as ROTAM- Rondas 

Ostensivas Taticos M6veis, com guarnicoes basicas de no minimo tres policiais

militares, tendo como comandante urn graduado. 

A doutrina de emprego preconiza uma serie de variaveis, de concepyaes 

taticas, de tecnicas e processos para o desenvolvimento das atividades de 

policiamento ostensivo, assim como disponibiliza uma outra serie de insumos e 

ferramentas para o cumprimento da missao constitucional das Policias Mititares, 

relacionados a forma de aplicayao, planejamento, controle e coordenayao, 

comportamento no atendimento de ocorrencia, emprego de pessoal, interacao 

operacional, ensino e instruyao, dentre outros importantes fundamentos que 

orientam o conceito operacional do Comando do Policiamento da Capital, nas 

circunstancias ordinarias, extraordinarias e especiais de emprego de seus recursos. 
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Nao obstante a existencia de toda essa estrutura sistematizada e 

extremamente bern organizada, com perfeitas divisoes de areas, com firme definiyao 

de responsabilidades, com escalonamento de comando em todos os niveis, em face 

da demanda por Seguranc;a Publica, a Policia Militar, em Curitiba, concentra a maior 

parte de seus esfon;os no sistema de atendimento das ocorrencias geradas atraves 

do telefone de emergencia 190. 0 Centro de Opera~aes Policiais-Militares do 

Comando do Policiamento da Capital (COPOM/CPC), fazendo parte do CIOSPJWEB 

- Centro lntegrado de Operayaes de Seguranc;a Publica -, atende uma media diaria 

superior a 12.000 (doze mil) Jiga¢es, que gera uma media diaria aproximada de 

1.100 (mil e cern) ocorrencias, das quais, tambem em media, sao atendidas 750 

(setecentos e cinquenta) na sua grande maioria pelo 12° BPM, 13° BPM e 20° BPM, 

atraves das guamiyaes POVO, RPA e ROT AM. 

Nesse universo de atuayao, por certo ocorre o enfrentamento das questoes 

envolvendo violencia infantil, em suas diversas formas de manifestayao, desde a 

condiyao da crianc;a vitima de crimes, envolvimento de maior interesse neste estudo, 

passando pela crianc;a que protagoniza a condiyao de testemunha, assistida, 

apreendida, suspeita, advertida, sendo que estas ultimas versam sabre a situayao 

da crianc;a em conflito com a lei, ou seja, praticando atos infracionais. 

Desse modo, os numeros registrados pelo CPC/PMPR, nos anos de 2006 

ate julho de 2007, envolvendo crianc;as em ocorrencias policiais, em especial na 

condiyao de vitimas de crimes, podem assim ser representados: 

TABELA 4- Numeros de ocorrencias registradas no ambito do Comando do Policiamento 

da Capital - Curitiba e Regiao Metropolitana (RMC), envolvendo crian~s - 2006 e 2007 

(*). 

Descri~io 

Crian~as envolvidas- RMC 

Crian~s vitimas- RMC 

Crian~as vitimas - Curitiba 

Ano2006 

481 

251 

175 

FONTE: Setor de Estatistica I Se«;ao de Planejamento I CPC. 

SisCOp/web 

(*) Ate Jut 2007 

Ano2007 

312 

154 

112 
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Oa analise dos dados acima, verifica-se que o universo de ocorrencias 

atendidas pela Policia Militar, em Curitiba e Regiao Metropolitana, e bastante 

expressive. Considerando a condi~o de crian~as vitimas de crimes somente em 

Curitiba, objeto principal deste trabalho, verifica-se uma tendencia de estabiliza~o 

quantitativa relativa aos anos de 2005 e 2006, onde as proje~6es mantem os 

numeros aproximados de urn ano para outro. 

0 que merece destaque neste tocante e o fato de que a Policia Militar nao 

realiza comunica¢es formais ou encaminhamentos especificos que possibititem o 

sistema efetivo e integral de prote~o a crianya, aspecto que sera expforado mais 

adiante, nas confronta~oes destes dados coletados, com os dados resultantes da 

pesquisa de campo. 

Essa observa~o se reveste de especial importancia quando se faz uma 

analise quantitativa e quatitativa da natureza das ocorrencias em que a Policia Militar 

atuou, tendo crian~s como vitimas. Os numeros relativos ao ano de 2005 e 2006 

(ate Julho), na ordem quantitativa decrescente, sao representados na tabela abaixo: 

TABELA 5 - Numeros registros por natureza das princlpais ocorrenclas registradas no 

ambito do Comando do Policlamento da Capital - Curitiba, envolvendo criancas na 

condiyao de vftimas - 2005 e 2006 (*). 

Natureza da Ocorrencia 

Lesio Corporal 

Roubo 

Amea~ 

Furto Qualificado e Simples 

Atentado Violento ao pudor 

Estupro 

Maus-tratos 

Homicldio 

Homicidio ao volante 

Outros 

Total 

MD de registros ~ 2006 e 2007 (*) 

87 

40 

28 

24 

18 

5 

5 

4 

4 

72 

287 

FONTE: Setor de Estatlstica I Se~o de Planejamento I CPC. 

SisCOp/Web 

(*) Ate Jul, 2007 
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Conforme facifmente se pode verificar, a crianr;a esta exposta as mais 

variadas formas de vioJencia. 0 universe de atenr;ao da Polfcia Militar se diferencia 

dos demais 6rgaos, considerando que os registros e atendimentos realizados sao 

gerados de ocorrencias policiais onde uma pessoa envolvida ou simples testemunha 

aciona uma guarni~ao policiat-militar por meio do "190" ou pelo acenar da mao 

quando uma viatura esta realizando patrulhamento pelas ruas da cidade. Mesmo 

sob esse enfoque, o quadro acima, Ionge de representar a realidade da violencia 

infantil na Capital do Estado do Parana, impressions pelas quantidades e qualidade 

dos crimes violentos de lesao corporal, roubo, atentado violento ao pudor, estupro e 

homicidio. Merece destaque o fato de que a intervenyao da Poficia Militar ocorre nos 

crimes de maior repercussao, onde os "algozes" nao conseguem sucumbir a vitima 

de modo a mascarar os atos violentos, gerando, assim, uma ocorrencia de pronto 

atendirnento policial, resuttando em encaminhamentos diversos. 

Por derradeiro, nessa abordagem dos dados estatisticos que demonstram e 

caracterizam a realidade visivel da violencia infantil em Curitiba, importante se faz a 

menyao ao trabalho do Nucleo de Proteyao a Crian~ e ao Adolescente Vitimas de 

Crimes - NUCRIA - que e uma delegacia especiafizada do Departamento de Policia 

Civil {DPC) do Estado do Parana. 

0 NUCRIA, criado em 18 de maio de 2004, e uma delegacia especializada 

na apurar;Bo de infrar;oes penais praticadas por adultos contra crianr;as e 

adolescentes, formada por uma equipe multidisciplinar, que se integra perfeitamente 

ao conceito de sistema de proteyao integral a crian~ e adolescente. 

Conforme se infere, essa delegacia especializada, existente apenas em 

Curitiba e Foz do lgua~u. foi instituida muito recentemente, pois a preocupar;Bo 

anterior do Estado e do Departamento de Policia, era exclusivamente voltada para 

as delegacias especializadas "do menor", com a incumbencia de apurar as infrar;Qes 

penais praticadas por crian~s e adolescentes em conflito com a lei. 

No NUCRIA, sao concentrados todos os casas registrados em Curitiba, de 

crian~s e adotescentes vitimas de violencia dolosa praticada por adultos. Destarte, 

os registros estatisticos tambem sao seletivos, mas nao menos importantes, 

conforme demonstra a tabela abaixo: 
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T ABELA 6 - Numeros registros por natureza das principais ocorrencias, por faixa etaria, 

registradas no ambito do Nucleo de Proteyao a Crianca e ao Adolescente Vitimas de 

Crimes- NUCRIA- Curitiba- no perlodo de Out 2005 a Out 2006. 

Natureza da Ocorrencia 0-Sanos 6-11 anos 12-17 anos Total 

Atentado Violento ao pudor 28 53 38 119 

Estupro 04 09 47 60 

Maus-tratos 17 17 18 52 

Lesio Corporal I Violencia Domestica 06 29 34 69 

Total 55 108 137 300 

FONTE: NUCRIA. 

No caso especifico da Policia Civil, em uma delegacia especializada, os 

registros recaem nas ocorrencias de maior potencial ofensivo, dando origem a urn 

inquerito policial e a uma futura a~o penal de responsabilizac;ao do agressor. 

lnexiste consolida~o de dados estatisticos entre os dois orgaos de 

seguranc;a publica - Policia Militar e Policia Civil -, impossibilitando confronta~o 

estatistica de potencializa«;ao ou minimiza«;ao dos dados, considerando que por 

condicionantes operacionais diversas, existem casas de viol€mcia praticada por 

adultos contra crianc;as, em que a Policia Militar faz o encaminhamento das partes 

envolvidas para a delegacia distrital mais proxima, havendo, em tese, urn 

indiciamento simples e direto do autor do crime desconsiderando a condic;ao 

especial da vitima (crianc;a). Outrossim, ha registros de "notitia criminis" feitos 

diretamente no NUCRIA, nao gerando, destarte, ocorrencia policial-militar. 

Essa questao de natureza estatistica deve ser superada em urn futuro 

proximo, tendo por referencia o sistema de geoprocessamento - Mapa do Crime -, 

que esta sendo desenvolvido pela Secretaria de Estado da Seguranc;a Publica do 

Parana, que unificara o boletim de ocorrencia dentro do sistema de seguranc;a 

publica - Policia Militar e Policia Civil, possibilitando uma analise estatistica 

consolidada, mais completa e condizente com a realidade. 

Neste ponto do trabalho pode-se afirmar que os numeros falam por si e 

fazem emergir urn quadro preocupante, considerando, em especial que essas cifras 

sao absolutamente subestimadas diante da realidade, aspecto de analise mais 

detaJhada no item seguinte. 
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2.3 As Cifras Obscuras da Violencia lnfantil 

Em relayao as cifras obscuras ha uma grande dificuldade em se caracterizar 

a realidade com dados estatisticos confiaveis. Estudos indicam que, em especial na 

violencia intrafamiliar, os indices reais sao muitas vezes superiores aos registrados 

oficialmente. 

A analise do fenameno da criminalidade, da violencia e da inseguranya, em 

qualquer universo de estudo, depende do registro que e feito sobre os fatos 

delituosos, com maior ou menor detalhamento, consoante os objetivos pretendidos 

com tal estudo. Assim, outro aspecto relevante indicado pela Criminologia, versa 

sobre a questao das denominadas cifras-negras e trato das estatisticas criminais, 

assim apresentado por FARIAS JUNIOR (2001 ): 

A Estatistica Criminal e parte da Criminologia que nos permite vislumbrar 
as rela¢es da causalidade entre determinados fatores sociol6gicos, 
biol6gicos e psiquicos e a criminafidade, pondo em relevo as suas causas e 
as oscilayees que ela pode sofrer no espac;o e no tempo, bern como as 
formas de apariyao, grau de nocividade e dados que orientam a adoyao de 
medidas destinadas a atenua-la. ( ... ) pela Estatistica Criminal e possivel 
observar -se o nexo de causalidade entre determinados fatores e o crime, 
de maneira a se coibirem algumas das suas manifestayaes por meio de 
providencias que refreiem o poder malfazejo de tais fatores. ( ... ) 
ve-se pois, a importancia da estatistica. Ela nos permite comparar a 
incidencia da criminalidade em duas ou mais areas geograficas, comparar 
o aumento ou diminuiyao da criminalidade com o aumento ou diminuiyao 
da populayao em determinada area; pode revelar a criminalidade em 
relayao a miseria, ao desemprego, ao subemprego, a ignorancia, a falta de 
educayao, a falta de formayao moral, as familias dos delinqOentes, a 
natalidade ilegitima, as situayees ou condiyees de vida dos delinqOentes e 
dos seus circunstantes, bern como dos epis6dios e vicissitudes 
experimentados pelos delinqoentes em suas vidas, se participaram de 
correntes migrat6rias, as adaptayaes e inadaptayaes. 
A estatistica e capaz de revelar os focos crimin6genos, os locais de maior 
risco criminal; quantos criminosos existem em certas camadas da 
populayao; a analise em funyao da populayao; quantos delinqoentes foram 
presos, quantos envolvidos em flagrantes, em inquerito; quantos chegaram 
a ser envolvidos em processo na justi~ criminal; quantos desses foram 
condenados; quantos cumpriram suas penas; quantos vortaram ao crime. 
(FARIAS JUNIOR, 2001, p. 73-75) 

Nao restam duvidas a respeito da importancia da estatistica para a atuayao 

do Poder Publico, em especial em areas delicadas como as da seguranya e saude, 

com especial enfoque para a viotencia infantil. Em todos os equipamentos publicos, 

nas unidades policiais, em todos os escaloes, as maiores referencias que existem 

sobre a violencia infantil, estao fundadas nos dados estatisticos, a tal ponto de 
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serem desenvolvidas poderosas ferramentas tecnol6gicas de registro e analise dos 

dados estatisticos, por exemplo, a base de dados da Rede de Protec;ao, o SIPIA, o 

SISCOPNVeb, o NUCRIA, todos ja apresentados neste estudo. 

lnumeras, contudo, sao as dificuldades enfrentadas pela estatistica de 

violencia infantil. Nao existe padronizac;ao de registro de dados e os responsaveis 

par tais atividades, por vezes, nao possuem o conhecimento e treinamento 

necessaria para a sua correta elaborac;ao. Quando essa questao nao traduz a 

realidade, emerge outro grave problema, que e a falta de comprometimento 

daqueles que sao responsaveis pelos dados estatisticos que, por conveniencia, 

adulteram registros para lorna-los mais coerentes, tudo isso associado a absoluta 

falta de integrac;ao e de comunicac;ao entre esses 6rgaos, instituic;Oes e sistemas 

vinculados a tematica. 

0 resultado dessas "dificuldades" pode ser traduzido por realidades pouco 

confiaveis, parciais, que impossibilitam analises e concfus6es precisas a respeito de 

deterrninados fatos; inviabilizam confrontac;6es no tempo e no espac;o; induzem a 

erros; prejudicam sobremaneira qualquer tipo de planejamento cientifico; evidenciam 

amadorismo e incompetencia dos 6rgaos envolvidos em face do desconhecimento 

da realidade da violencia infantil na area sob sua responsabilidade. T odos os dados 

estatisticos acima apresentados possuem referencias diversas que impossibilitam, 

de modo absoluto, qualquer tipo de confrontac;ao, todas as analises indicam 

percep¢es e tendencias, onde as conclusoes se dao par inferencias, jamais por 

evidencias anaUticas diretas. 

0 Procurador da Republica Guilherrne Scheib, autor ja mencionado neste 

trabalho, em recente palestra ministrada em Curitiba, assim se reportou a imprensa 

sobre a questao das cifras nao conhecidas da violencia infantil, em materia 

publicada no Jornal 0 Estado do Parana, em 09 de agosto de 2005, na p. 20: 

Apenas 10% dos crimes contra as crianc;as sao denunciados. 
Cintia Vegas 
As estatisticas existentes sobre casos de abuso infantil (incluindo violencia 
fisica, sexual e psicol6gica) nao retratam a realidade. Em todo mundo, 
inclusive no Brasil, estima-se que apenas 10% dos crimes cometidos 
contra a crianc;a e adolescentes sejam denunciados, chegando ao 
conhecimento das autoridades policiais. 
A informac;:ao e do Procurador da Republica Guilherme Scheib, que esteve 
ontem em Curitiba para participar de urn ciclo de palestras sabre abuso 
infantil promovido pela Patrulha Escolar Comunitaria, no Centro de 
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Convenyees. 0 publico-alvo foram profissionais das areas, de seguranc;a 
publica e educac;ao. 
Segundo Scheib, no Brasil a situac;ao e considerada grave. Centenas de 
crianc;as e adolescentes sao vltimas de abusos diarios sem que se tenha 
conhecimento dos fatos. Na maioria das vezes, a violemcia e cometida 
dentro da propria casa das vftimas, por pessoas consideradas pr6ximas. 
"Os abusadores geralmente sao maes, pais, padrastos, tios, amigos da 
familia ou mesmo 'vizinhos", cementa o Procurador. "Na maioria das vezes 
sao pessoas que frequentam a casa e sao consideradas pr6ximas das 
crianc;as ou adolescentes. Pouquissimos casos sao denunciados ou 
levados ao conhecimento da policia". A ausencia de denuncia muitas vezes 
acontece porque a pessoa que suspeita do ocorrido ou toma conhecimento 
dos fatos nao possui provas. Dessa forma, sem saber como fazer urn 
encaminhamento as autoridades competentes sem correr riscos, acaba 
preferindo nao se envolver no caso. 

Ha outras importantes refer£mcias bibliograficas que indicam o problema de 

subnotifica~o em rela~o a violencia infantil: 

Segundo o Conselho Nacional dos Direitos da Crianc;a e do Adolescente 
(CONANDA, 2000, p.331), "anualmente 6,5 milh6es de crianc;as sofrem 
algum tipo de viofencia intrafamifiar no Brasil, 18 mil sao espancadas 
diariamente e 300 mil crianyas e adolescentes sao vitimas de incesto". 
( ... ) 
Esses dados sao alarmantes. Mas sao apenas os dados conhecidos. Muito 
provavelmente, a incidencia de maus-tratos seja bern maior do que os 
registros disponfveis revelam. Uma razao decisiva para essa subcontagem 
nunca inferior a 20% ( ... ) residiria no fato de que os pr6prios familiares das 
vitimas sao os abusadores, contra os quais raramente sao feitas de 
denuncias (Britto e lamarao,1994). Ainda assim, os numeros apresentados 
ja referem a magnitude do fen6meno e sua gravidade. (AMARO, 2003, p. 
28- 29). 

Especificamente na cidade de Curitiba, apesar dos indicadores sociais 

favoraveis, ha muito o problema das cifras obscuras vern sendo registrado, conforme 

relata estudo do Ministerio da Saude, publicado em 2002: 

Em levantamento reafizado durante o ano de 1998, no Institute Medico 
Legal de Curitiba, evidenciou-se urn numero significative de crianc;as e 
adolescentes vltimas de violencia. Foram registradas 1.496 ocorrencias de 
agress6es fisicas - com lacera¢es, hematomas, fraturas, traumatismos 
cranianos e violencia sexual, entre outros agravos ffsicos e emocionais - a 
crianc;as e adolescentes. 
Alem desses dados alarmantes, entre os anos de 1993 a 1999, o SOS 
Crianc;a de Curitiba prestou atendimento a 19.239 crianc;as e adolescentes 
vitimas de violencia domestica. Em 1999, foram 2.655 casos, sendo que 
tais atendimentos decorreram em 36,44% de agressao fisica e 44,21% por 
desabrigo, maus-tratos e abandono. Nos oito Conselhos Tutelares de 
Curitiba deram entrada, em 1999, 11.617 denuncias e solicitac;Oes de 
garantia de direitos violados. Do total de direitos violados, 41% referiam-se 
ao direito de convivencia familiar e comunitaria, 25% ao acesso a 
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educa~o, a cultura, ao esporte e tazer, 20% ao direito a liberdade, ao 
respeito e dignidade, 11% ao direito a vida e a saude e 3% ao direito a 
profissionaliza.;ao e a protecao ao trabalho. Considerando a totalidade dos 
casos atendidos nos Conselhos Tutelares, os principais agentes violadores 
dos direitos das criancas e dos adofescentes foram seus pr6prios 
familiraes (46%) seguidos, em ordem de importancia, pelas institui¢es 
publicas (25% ), especialmente no que se refere ao direito ao acesso a 
educa.;ao, cultura e lazer. 
( ... ) 
Entretanto, estima-se que tais numeros, apesar de sua magnitude, 
representam pequena parcela da realidade, pois estudos realizados no 
Brasil indicam que a cada 20 situa¢es de violencia apenas uma 
registrada, sendo que 54% dessas injurias acontecem em criancas 
menores de nove anos, tendo os pais como agressores. (BRASIL, 2002 b, 
p. 125 a 127) [grifos no original]. 

Como se pode observar, o problema do trato da estatistica criminal e de 

fundamental importancia para a questao da violencia infantil. Como esses dados nao 

existem de modo preciso e confiavel, os 6rgaos que integram o sistema de prote~o 

da crianc;a acabam atuando de conformidade com as suas conveniencias, 

dissociadas de urn contexto mais integrado e completo, sem a possibilidade de 

ampliar as af;oes de natureza preventiva, com politicas intersetoriais e transversais 

mais includentes, eficazes e efetivas. 

2.4 Breve Abordagem Sobre as Consequencias da Violencia lnfantil e a 

Necessidade de um Sistema lntegrado de Prote~io a Crian~a 

De tudo o que acima se demonstrou e se caracterizou como a realidade, o 

pior e saber que a violencia infantil se estrutura em cadeia, indicando urn futuro nada 

promissor em termos de seguranc;a publica. lnserto nesse entendimento, Scheib 

(2004, p.11) afirma que "uma pesquisa realizada no Brasil com adolescentes 

violentos, autores de homicidios, estupros e roubos, revelou que 80% foram vitimas 

de graves abusos fisicos, sexuais e psicol6gicos na infancia ou adolescencia". 

Ainda sobre esse mesmo enfoque, ensina Gonc;alves: 

A preocupacao com o crescimento endemico da violencia esta assentada 
em dois pressupostos, ambos estreitamente relacionados a violencia contra 
a crianca: primeiro, a suposicao de que a crianca vftima de violencia tern 
grande possibilidade de transformar-se em urn adulto violento, que abusara 
tambem de seus filhos; segundo, a ideia de que a violencia em casa 
contribui para o crescimento dos indices de criminalidade, pois a violencia 
com a qual a crianca se habitua em casa pode ser posta a service do 
cometimento de crimes e delitos. (GONCALVES, 2003, p.144): 
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As consequencias nao se esgotam no universo gerador de violencia, mas 

possui outros contomos severos nos pianos social, educacional e de 

desenvolvimento. 

0 cenario de violemcia comeya, muitas vezes, na casa da crianya, passa 
por escolas e suas redondezas, pela comunidade, por outras institui¢es. 
Afem das marcas fisicas, quando nao leva a morte, a violencia deixa 
sequelas emocionais que podem comprometer de forma permanente as 
crianyas e os adolescentes. Ela prejudica o aprendizado, as rela¢es 
sociais, o plene desenvolvimento. Seus efeitos perversos podem se 
manifestar, ainda, na construt;ao de urn circulo de reprodut;ao e retro
alimentat;ao de praticas violentas. em que, novamente, meninos e meninas 
serao as principais vitimas. (LIMA, 2004, p. 11) 

Especificamente na area de saude, prossegue a mesma autora em outra 

abordagem sobre as consequencias da violencia infantil. 

As consequencias das relac;6es e dos atos violentos ou das omiss6es, 
mesmo quando nao fatais, geram danos a saude, pois causam traumas, 
sequelas e incapacidades temporarias ou permanentes; provocam 
sofrimentos trsicos e emocionais frequentemente associados e levam a 
necessidade de atendimento medico, aumentando gastos com a saude. 
(LIMA, 2004, p. 25) 

De modo absolutamente direto, sem urn aprofundamento a respeito das 

consequencias mediatas da violencia infantil, os seus efeitos deleterios sobre a 

crian~ sao alarmantes, mesmo quando considerados sob a 6tica exclusiva dos 

"sintomas" e "indicatives" de violencia. 

Tendo em conta a magnitude do fenomeno apresentado e sua 
complexidade, convem estarmos atentos a esses indicatives de abuso nas 
atitudeslmanifesta¢es de crianc;as e adolescentes: 
- Estados depressives. 
- Manifesta¢es de desejo de morte, podendo chegar a tentativa de 
suicidio. 
- Regressao na linguagem e no comportamento. 
- Disturbio do sono (terror notumo, sono agitado, ins6nia ou sonolemcia 
excessiva). 
- Expressiva baixa no aproveitamento escolar. 
- Erotizat;ao das rela¢es de afeto, estranhas a fase de desenvolvimento. 
- Sociopatias (condutas anti-sociais, transtornos de conduta ou pratica de 
infra¢es), entre outras. (AMARO, 2003, p. 31) 
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Com efeito, as questoes relacionadas a violencia infantil podem assumir 

contornos mediatos perigosos para toda a organiza~o social que, juntamente com 

outros fatores geradores de criminalidade, exigem uma especial atem;ao do Poder 

Publico no enfrentamento de tao delicado problema. Na complexidade do tema, as 

diversas esferas do Poder Publico devem atuar de modo integrado, sob pena de urn 

grande esforc;o fragmentado, com resultados pifios, ainda mais fragmentados. 

Exatamente nesse prisma, a questao da violencia infantil reveste-se de 

importancia impar e relevancia social inquestionavel. 

lndependentemente de outras causas que tambem possam contribuir para 
a criminalidade (como, por exemplo, a miseria, a propensao individual, os 
estimufos da midia e da sociedade de consumo, etc.), e inegavel que uma 
atua~o de pro~o preventiva da infancia e da adolescencia contribuira 
de forma decisiva para a preservayao da seguranya publica. 
Uma das mais eficazes formas de prevenyao da violencia e da 
criminalidade sera a identificac;ao precoce, a intervenyao imediata e o 
encaminhamento correto das situac;Oes de suspeita de abuso contra a 
infancia (violencia, maus-tratos, etc.). 
0 agente publico (professor, medico, policial, etc.) tern o dever de 
comunicar a autoridade competente (Conselho Tutelar, juiz da lntancia e 
promotor de Justic;a) os casos de suspeita seria ou ocorrencias 
confirmadas de maus-tratos contra crianc;as ou adolescentes (art 245, 
ECA). (SCHELB, 2004, p.12) 

E fora de duvida que ha a absoluta necessidade de perfeito entrosamento 

entre os diversos 6rgaos do Poder Publico, para que os denominados 

encaminhamentos e interven¢es possam se constituir em instrumentos de 

antecipa~o, com medidas proativas, preventivas, educacionais e de orienta~o. 

Apesar dessa necessidade tida como absoluta, a realidade nacional demonstra 

haver dissonancias que comprometem a protec;ao integral a crianga. 

A percepc;ao que se tern sobre a questao da violencia infantil e a atua~o do 

Poder Publico sobre o problema, efetivamente e a de inexistencia de urn sistema 

integrado, onde os abusos e agressoes contra criangas engrossam as estatisticas 

criminais e as institui¢es feitas para proteger essas crianc;as sao incapazes de 

mudar essa realidade por falta de infra-estrutura, falta de apoio dos administradores 

e detentores do poder decis6rio, falta de capacitac;ao, falta de articula~o entre os 

6rgaos, falta de urn entendimento serio sobre a questao e de comprometimento 

austero com os resultados pretendidos. 
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Essa questao da necessidade de integra~o e, objetivamente, assim representada 

par Scheib (2004, p.28): 

A efetividade das a~es e programas de prevenyao e combate a 
explorayao de crianyas e adolescentes dependera, assim, de uma politica 
publica que ( ... ) congregue os 6rgaos de seguranya publica em uma 
mesma posiyao institucional de comprometimento com a prioridade de 
atendimento das quest6es da intancia e da adolescencia. 

Essa cita~o merece destaque par tratar-se de uma das poucas menc;oes 

aos 6rgaos de seguranc;a publica como integrantes de uma rede de protec;ao. Com 

efeito, ac;oes e programas de preven~o e combate a violemcia infantil devem 

possuir grande articula~o nas suas politicas de atua~o, na perspectiva de urn 

sistema, ou uma rede de seJVi~s e ac;oes, de modo que as deficiencias de gestiio e 

de atendimento sejam superadas, estabelecendo urn grau de efetividade que nao 

seja corrompido pela distancia dos textos legais, dos projetos e programas 

institucionais, em rela~o as ac;Oes efetivas dos funciomirios pela execu~o desses 

mesmos projetos e programas. Em Curitiba, com grande efetividade, merecedora de 

menc;Oes elogiosas nos pianos estadual e nacional, ha a Rede de Prote~o a 
Crianc;a e ao Adolescente em Situa~o de Risco para a Violencia, que opera, dentro 

de sua realidade, com niveis de atendimento, integra~o e articula~o superiores a 
media nacional, pelos registros bibliograficos e documentais existentes. Todavia, 

conforme foi demonstrado quando da caracterizac;ao da realidade da violencia 

infantil em Curitiba, inexiste articulac;ao efetiva, conceitual e institucional com os 

6rgaos de seguranc;a publica. 

Mas essa realidade versa sobre necessidade de maior integrac;ao dos 

6rgaos, por outro lado o processo de modificac;ao contextual deve passar, tambem, 

pela preocupa~o sobre o nivel de capacitac;ao dos profissionais envolvidos com a 

questao da violencia infantil, que devem receber capacita~o continuada e conhecer 

os procedimentos de inteJVen~o e encaminhamento com absoluta clareza e 

seguranc;a: 

Os profissionais de seguranya publica devem estar aptos a antecipar e 
prevenir atos de violimcia e criminalidade infanto-juvenil. lsso somente sera 
possivel se houver uma preparayao met6dica para observar com atenyao 
as situa~es embrionarias de risco. (SCHELB, 2004, p.35) 
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Em qualquer desses casas, o profissional deve estar consciente de sua 
fun~o publica, e tambem da fun~o dos demais 6rgaos e agentes da 
seguranc;a publica. Ele deve saber exatamente a que 6rgao encaminhar os 
casas de abuso contra crianc;as e adolescentes. {SCHELB, 2004, p.39) 

As notas acima indicam, por reflexao direta, que o principal elemento para a 

mudan~ da triste realidade de banaliza~ao da viotencia infantil e do trato 

jnadequado de gestao e atendimento para esse problema, esta nas maos do 

homem, dirigente e executor de politicas publicas, projetos, programas e 6rgaos que 

comp6em o sistema integral de prote~o a crian~. e que possui o dever de, com 

profissionalismo, consistencia e conseqOencia, unir vontade politica com a~o. na 

busca de urn futuro melhor para as crian~s. 

A percep~o geral, no plano nacional, pelos 6rgaos emanadores das 

politicas publicas e pelos principais estudiosos dessa realidade da violemcia infantil, 

apresentam indicadores nada otimistas: 

Feitos para proteger as crianc;as vitimas de vioJencia, as instituiyaes e os 
mecanismos muitas vezes acabam reproduzindo a mesma incapacidade e 
impotencia dos pais para mudar essa realidade. (Antonio, 2000, p.OB) 
0 diagn6stico dessa rede institucional aponta deficiencias em diferentes 
niveis: 
a) Em nivel de gestao: 
- falta de infra-estrutura fisica nos Conselhos; 
- falta de apoio do Poder Executive local; 
- falta de capacita~o dos Conselhos Tutelares; 
- falta de legitimidade dos Conselhos Tutelares; 
- falta de capacita~o dos conselheiros de direitos; 
- falta de articula~o entre os Conselhos de Direitos e os Conselhos 
Tutelares; 
- falta de articula¢es interpoliticas, na perspectiva de uma rede de 
servit;as e ayi)es. 
b) Em nfvel de atendimento, promo~o e proteyao: 
- as ayaes nem sempre correspondem ao que aparece no texto dos 
projetos e programas institucionais; 
- desconhecimento das entidades e falta de uma visao atualizada dos 
servi~s que oferta, dificultando o encaminhamento ao sistema de 
proteyao; 
- a escassez de entidades/programas que prestam servic;os e ayi)es 
relacionados a proteyao de crianc;as e adolescentes e prevenyao da 
violencia; 
- a escassez de entidades/programas que abordem a familia agressora e, 
numa agenda extensiva, desenvolvam ayaes educativas junto a grupos ou 
individuos da sociedade em geral. {AMARO, 2003, p. 39- 40) 
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Sarita Amaro, por meio dessa dura constatac;ao, de modo bastante 

particular e objetivo, traduz uma realidade que se repete ate mesmo em Curitiba, 

onde a Rede de Protec;ao esta bem estruturada, aspecto que se revela, ponto a 

ponto, com maior ou menor intensidade, quando da analise e discussao dos 

resultados da pesquisa de campo. 

Em documento emanado pelo Ministerio da Saude, Claudia Araujo de lima, 

faz uma outra abordagem, que nasce nos encaminhamentos de natureza 

orc;amentaria e financeira dos recursos destinados ao grave problema, passando por 

uma reflexao sobre a impunidade e a, ja enaltecida, necessidade de integrac;ao entre 

6rgaos para a reversao do quadro desalentador vigente: 

A destinacao privitegiada de recursos publicos para as areas relacionadas 
a protecao da infancia e juventude, prevista no estatuto como forma de 
diminuir o quadro de exctusao e miseria, e apenas uma ficcao e nao se 
conta sequer com o minima necessaria para atender as necessidades do 
Pais, com honrosas exce¢es. Sinal cJaro do pouco que se investe na area 
e dos inumeros erros cometidos na defesa desses direitos. Milhares sofrem 
maus-tratos, negligencia, sao abusados sexualmente ou mortos. Poucos 
sao os punidos. 
Portanto, a reversao desse quadro exige mudan~ de paradigmas e 
aprofundamento do debate sobre as reais causas da violencia aqui 
praticada contra crian~s e adolescentes que diariamente vitima centenas, 
com numeros crescentes ano ap6s ano. Tomou-se imperativa, por 
conseguinte, a acao integrada dos atores envolvidos na prevencao e no 
atendimento as vitimas (conselho tutelar. profissionais da educacao e da 
saude, Ministeno Publico, Poder Judiciario, etc.), com a formacao de uma 
rede de protecao da populacaa infanto-juvenil, definindo-se obriga¢es e 
responsabilidades de cada urn dos envolvidos. Diante disso, a discussao 
colocada neste momenta ganha maior relevancia. (UMA, 2004, p. 18) 

Apesar de nao mencionar integrac;ao com os 6rgaos de seguranc;a, ate 

mesmo em func;Bo de suas origens profissionais dos quadros de saude, todas as 

suas reflexoes sao pertinentes e oportunas a todos aqueles que possam, 

potencialmente, atuar na prevenc;Bo e combate ao problema da violencia infantil. 

Prosseguindo em seus importantes ensinamentos, a autora aborda a questao da 

capacitac;Bo profissional tao necessaria, considerado, tambem, um aspecto de 

integrac;Bo e de efetividade institucional: 

lnegavelmente, a negligencia, a agressao infantil, o abuso sexual e o 
abandono podem ser facilmente identificados nos consult6rios medicos, 
odontol6gicos e nos ambulat6rios presentes em todo o Pais. Para tanto, e 
imprescindivel que os profissionais da saude se capacitem cada vez mais, 
buscando tambem o desenvolvimento de ayees conjuntas com outros 
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setores. 0 que se exige dele e a simples comunica«;ao, preferencialmente 
de forma celere, objetiva, com fundamentos minimos de sua suspeita, a tim 
de possibilitar a pronta e segura atuayao do Conselho Tutelar, do Ministerio 
Publico e do Poder Judiciario, respectivamente. 
tsoladamente, essas medidas nao serao capazes de eliminar a violencia 
praticada contra os jovens, mas, por certo, representam o inicio do 
carninho para que a legisla«;ao seja cumprida em favor dessa parcela 
significative da popula«;ao, preparando-a para o exercicio pleno da 
cidadania e para uma existencia urn pouco mais digna, dando vida as 
palavras de Dom Luciano Mendes de Almeida, para quem "a lei ha de 
contribuir para a mudan~ da mentalidade da sociedade brasileira, 
habituada, infelizmente, a se omitir diante das injusti~s de que sao vitimas 
as crian~ e adolescentes. 0 respeito a lei fara que a opressao e o 
abandono deem Iugar a justi~. a solidariedade e ao Amor". (LIMA, 2004, p. 
22) 

Por certo, integra~o e capacita~o profissional constituem uma das chaves 

para uma maior efetividade institucional em todos os niveis e esferas do Poder 

Publico, onde a excelencia e a completude de encaminhamentos de casos concretos 

chegados ao conhecimento dos responsaveis pelo pronto atendimento de crianyas 

vitimizadas, estejam em consonancia com politicas integrais de caniter preventive. 

fsto exige alto poder de articufa~o com pofiticas consistentes e nao fragmentadas, 

conforme ensina, mais uma vez, Sarita Amaro: 

Na primeira parte, demonstramos como a vitimiza«;ao se relaciona as 
politicas e aos mecanismos sociais responsaveis pela defesa dos direitos 
de crian~s e adolescentes. Descobrimos a fragiliza«;ao das polfticas de 
prote«;ao existentes, em grande parte flagrada em sua desarticula«;ao: trata
se de uma rede fragmentada em que cada ator/organismo age por seu 
lado: o delegado e o juiz, no aparato repressivo, alcan~ o abusador, a 
assistencia recebe denuncias e da abrigo (dispositive protetor), os 
conselhos tutelares aconselham e encaminham. (Faleiros, 1998, p. 268) 
( ... ) 
A realidade social e institucional tern revetado que o avan~ na 
configura«;ao das politicas sociais, como o ECA, 0 SUS e a LOAS, 
tomadas individualmente, pouco potencial tern de impacto social na 
produ«;ao de mudan~s efetivamente importantes. Antonio Carlos Gomes 
da Costa (1999) e Aldaiza Sposati (1999) defendem que o caminho a 
supera«;ao da fragmenta«;ao conceitual, estrategica e operacional das 
politicas, passa necessariamente pelo resgate da comunicabilidade, 
cumplicidade e articula~io entre as politicas e aos atores. lsso remete 
a ideia de redes. 
( ... ) 
A ideia de rede esta associada a articula«;ao racional e politica de esfor~s 
e recursos, mediante a a«;ao conjugada e compartilhada de 
politicas/organizat;Oeslatores/for~s. tanto pubticas como sociais. 
0 trabalho em redes e com redes pressup6e a supera«;ao da burocracia 
que engessa as institui¢es e atores sociais, e se instaura mediante urn 
processo dinamico, ativo, efetivamente organico e relacional. Nessa 
perspective, os la~s e parcerias nao funcionam como convenios, mas 
como contratos dinamicos, ern movimento e conflito, para, no entanto, 
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realizar objetivos em que cada parte potencializa recursos, que juntos se 
tomam tambem mais eficientes. (Faleiros, 1998, p. 267) 
Dessa forma, as redes de proteyao constituem potencialmente redes 
democraticas. Em primeiro Iugar, porque ativam e desencadeiam saberes, 
poderes, recursos e dispositivos a autonomizayao, auto-organiza<;ao e auto 
sustentabilidade, enfim ao fortalecimento (Faleiros, 1998) dos 
sujeitos/segmentos mais precarizados e vitimizados. Em segundo Iugar, 
porque sao marcadas por uma intera<;ao comunicativa e politica entre seus 
atores, bern como pelo esfor<;o cooperativo, coordenayao articulada e 
presta<;ao coletiva de contas (financeiras e sociais). (AMARO, 2003, p.129 
-130) [sem grifo no original] 

Conforme demonstrado, a ideia de Rede de Prote~o constitui uma variavel 

de enfrentamento da violencia infantil bastante plausivel, cultuada em Curitiba desde 

o final da decada de 1990. Todavia, os niveis de excelencia devem superar barreiras 

sociais, culturais, corporativas e burocraticas bastante sedimentadas: 

Estudos realizados pelo tnstituto de Pesquisa Economica Aplicada -IPEA, 
no ambito da pesquisa "Politicas e programas federais destinados as 
crian<;as de zero a seis anos: relat6rio finar mostram que, a despeito da 
vigencia de varios programas e iniciativas , no ambito federal, 
dirigidas a essa faixa etaria, todas essas a~oes continuam 
desarticuladas entre si, afem de insuficiente cobertura em plano 
nacional. A fragmenta~ao nas a~6es orientadas para esse segmento 
populacional impoe a necessidade de buscar mecanismos de 
integra~ao horizontal, entre as politicas setoriais de saude, educa~ao, 
assistencia, cultura, justi~a. dentre outras entidades. 
Por outro lado, apesar do processo de descentraliza<;ao politico
administrativa e da participa<;ao da sociedade, especialmente no controle 
social das a¢es dos govemos, ainda se percebe a exigencia de 
parametros que promovam integra<;ao vertical de politicas e programas em 
regime de colaborayao entre os entes federativos, e entre estes e a 
sociedade. 
A articuJa~ao desses dois vetores - do ponto de vista horizontal 
(setores, programas e a~6es de uma mesma esfera de govemo) e 
vertical (iniciativas de diferentes esferas de govemo)- constitui urn 
complexo desafio, tanto na formula~io de estudos e pesquisas de 
acompanhamento e avalia~ao do processo de gerenciamento das 
politicas publicas quanto no planejamento dessas politicas, que 
operacionalize a articula~o e integra~o dos servi~os publicos. 
(BRASIL, 2002 b, p. 30 e 31) [sem grifo no original] 

A partir desse ponto, com base em todas as referencias consultadas e na 

realidade constatada na cidade de Curitiba, pode-se afirmar que o caminho a ser 

percorrido ainda e bastante Iongo, exigindo posturas de maior integra~o e 

capacita~o de todos os 6rgaos envolvidos, com enfase nos 6rgaos que atuam em 

nome do Poder Publico, que devem se constituir no grande esteio de sustenta~o. 

tendo por fundamento as suas obriga~oes constitucionais e legais, alem da 
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possibilidade de atuarem como catalisadores no processo de chamamento de toda a 

sociedade para urn problema que, conforme demonstrado, opera em cadeia, com 

consequencias imediatas e mediatas, comprometendo o futuro, a seguran~ e o 

desenvolvimento de toda uma Nar;ao. 
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3 PESQUISA DE CAMPO 

A pesquisa de campo foi desenvofvida por meio de questionarios e 

entrevistas, aplicados sabre as pessoas que integram 6rgaos e instituic;oes publicas 

que atuam efetivamente sabre as questoes faticas da vioh~ncia infantil. 

Contatados diversos 6rgaos, pela percepyao direta dos pesquisadores 

sabre o processo que envolve a Rede de Prote~ao a Crian~a e ao Adolescente em 

Situayao de Risco para a Vioh~ncia, o principal e mais destacado 6rgao que atua 

sabre a tematica na cidade de Curitiba, identificou-se que os 6rgaos de seguran~ 

publica, especialmente a Policia Militar, a Poticia Civil e a Guarda Municipal de 

Curitiba nao integram e nao interagem com a Rede de Proteyao, inobstante, o fato 

de que, com relativa frequencia, atuam sabre a questao, no atendimento as 

ocorrencias policiais envolvendo crian~as na condi~ao de vitimas, testemunhas, 

assistkias, apreendidas, dentre outras situa~oes correlatas. 

A partir dessa percep~ao, norteadora na defini~ao dos objetivos de pesquisa 

e da hip6tese deste trabalho, foram determinados como publicos alvos de pesquisa, 

fundamentalmente, Policiais Militares e Guardas Municipais que atuam na atividade

fim, tendo cantata com ocorrencias vitimando crian~s. 

Assim fazendo, em relayao a Policia Militar e Guarda Municipal, foram 

consultados os efetivos operacionais desses dais 6rgaos, com vistas a estabelecer o 

tamanho ideal de uma amostra aleat6ria representativa da populayao em estudo, 

que permitisse a aptica~o de procedimentos de inferencia estatistica propiciadores 

de dados que pudessem ser revalidados com maior seguran~ para a populayao 

total considerada, ou seja, definir uma amostra que apresente as mesmas 

caracteristicas gerais da popula~o no que diz respeito as variaveis em estudo. 

Analisados os diferentes procedimentos disponiveis para a determinayao do 

tamanho da amostra aleat6ria simples, com metodologia adequada, foram utilizados 

os ensinamentos extraidos das obras "Estatistica aplicada as Ciencias Sociais" 

(BARBETTA, 1999) e "Tecnicas de Amostragem" (COCHRAN, 1965), definido-se os 

seguintes criterios: 

a) Policia Militar: 

Universe de pesquisa: Efetivo dos Batalhoes de area do Comando do 

Policiamento da Capital: 1479 Policiais Militares; 

i) Base de erro toleravel: 5%; 



ii) Probabilidade de Acerto: 95%; 

iii)Tamanho da amostra: 322 Policiais Militares; 

iv) N° de questionarios distribuidos: 540; 

v) N° de questionarios processados: 322; 

b. Guarda Municipal: 
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Universo de pesquisa: Efetivo Operacional da Guarda Municipal da Curitiba: ± 

800 Guardas Municipais; 

i) Base de erro toteravel: 8%; 

ii) Probabilidade de Acerto: 92%; 

iii) Tamanho da amostra: 130 Guardas Muoicipais; 

iv) N° de questionarios distribuidos: 140; 

v) N° de questionarios processados: 93; 

Em rela<;ao aos criterios da pesquisa de campo, por meio de instrumento de 

questionario, importante ressaltar que: 

a) Houve uma maior facilidade de aplica<;ao dos questionarios na 

Policia Militar, em fun9ao de concentra9ao de tropa em instru<;ao e outras 

atividades em caserna. Assim, desde o inicio foi estabelecida uma base 

toleravel de erro de apenas 5%, que foi rigorosamente observada; 

b) Quanto a Guarda Municipal, contando como apoio da administra9ao, 

condicionado pelo aspecto temporal para a reafiza<;ao da pesquisa, adotou

se uma margem de erro toleravel de 8% na defini<;ao da amostra. Aplicados 

os questionarios, em fun9ao do numero de questionarios devolvidos, a base 

de erro toleravel subiu para 9,7%, havendo o entendimento que mesmo com 

esse percentual, a probabilidade de acerto e superior a 90%, o que nao 

invalida a presente, norteada por fundamentos das Ciencias Sociais; 
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4 RESULTADOS OBTIDOS 

Aplicados os questionarios nos termos acima expostos, os resultados 

obtidos proporcionaram aos pesquisadores uma avaliayao reaUstica e contundente 

da realidade, a ensejar encaminhamentos conclusivos deste trabalho tecnico

cientifico, por meio da confronta~ao e discussao dos fundamentos legais e 

doutrinarios afetos ao tema com as respostas de cada uma das questoes. Desse 

modo, uma a uma far-se-a a discussao quantitativa e qualitativa das perguntas e 

resultados obtidos na pesquisa de campo, que caracterizam a realidade do 

problema, sob o enfoque especifico da atua~ao do poder publico frente a violencia 

infantil, a partir dos questionarios, conforme segue. 

4.1 Questionarios 

01. Voce conhece o Estatuto da Crianc;a e do Adolescente (ECA)- lei n.0 

8.069, de 13 de julho de 1990? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Superficialmente 

A primeira questao apresentada aos destinatarios dos questionarios, versou 

sobre o nivel de conhecimento de tais agentes publicos em relac;ao ao principal 

instrumento legal de proteyao dos direitos da crian~. o Estatuto da Crian~ e do 

Adolescente (ECA) -lei n.0 8.069, de 13 de julho de 1990. Os resultados foram os 

seguintes em relayao a Policia Militar e Guarda Municipal: 

TABELA 7 - Percepgao a respeito do nivel de conhecimento sabre o Estatuto da Crianya e 

do Adolescente - Policia Militar/CPC e Guarda MunicipaVCtba. 

lnstitui~o 

Polfcia Militar 
Guarda Municipal 

Sim 
67,83% 
84,21% 

FONTE: Pesquisa de campo. 

uestio: Voce conhece o ECA? 
Nao Superficialmente 

2,80% 29,37% 
0% 15,79% 
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GRAFICO 1- Percep98o a respeito do nivel de conhecimento sobre o Estatuto da 

Crianc;a e do Adolescente - Policia Militar/CPC e Guarda Municipai/Ctba. 

100,00% 

80,00% 

60,00°,4 
Policia M ilitar 

40,00% • Guarda Municipal 

20,00% 

0,00% 
Sim Nio Superficial. 

FONTE: Pesquisa de campo. 

A percep~ao dominante e no sentido de que os profissionais da seguran~a 

publica, na sua grande maioria, conhecem o ECA, onde estao consignados os 

mandamentos protetores dos direitos das crian~s e adolescentes. 

0 conhecimento sobre o ECA e uma exigencia minima para aqueles que, 

em nome do Estado, atuam diuturnamente na preserva<;ao da ordem publicae na 

garantia da seguran~a de todos e de cada urn dos cidadaos. Cabe ressaltar que urn 

percentual bastante pequeno de Policiais Militares (2,80°k) alegam desconhecer o 

ECA, sendo que quase 30°k de PM e 16°/b de GM argumentam conhecer 

precariamente (de modo superficial) o referido diploma legal. 

No exercicio do poder, nas suas formas mais legitimas, ha a inafastavel 

necessidade do agente publico conhecer os limites e garantias definidos em lei. 

Destarte, os indices de conhecimento precario ou nao conhecimento devem suscitar 

atenyao dos dirigentes desses 6rgaos. 

02. Voce ja atendeu situa~oes envolvendo violencia contra crian~as? 

( ) Sim, com frequencia ( ) Nao ( ) Sim, eventual mente 

A segunda questao vincula-se a frequencia com que esses agentes publicos (PM e 

GM) atendem ocorrencias envolvendo crian~as e adolescentes. A maioria desses 

profissionais ja enfrentou a tematica de perto, com maior ou menor intensidade. 

T odos os profissionais que atuam ostensivamente no atendimento de ocorrencias de 
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natureza policial, por certo, em uma demanda de conflitos bastante grande de uma 

Capital de Estado e polo de Regiao Metropolitana como Curitiba, se ja nao 

atenderam, atenderao ocorrencias envolvendo crianyas. 

TABELA 8 - Percep~o sabre a freqO€mcia de atendimento de ocorrencias envolvendo 

violencja contra crianc;as - Policia Militar/CPC e Guarda Municipai/Ctba. 

lnstitui~io 

Policia Militar 

Guarda Municipal 

Resposta a questio: Voce ja atendeu situa~oes envolvendo violencia 

infantil? 

Sim Nio Eventualmente 

16,76% 33,92% 49,30% 

15,79% 34,21% 50,00% 

FONTE: Pesquisa de campo. 

GRAFIG02- Perce~o sabre a freqoencia de atendimento de ocorrencias 

envolvendo violencia contra crianc;as - Policia Militar/CPC e Guarda Municipai/Ctba. 

50,00°.4 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

FONTE: 

Policia Militar 

• Guarda Municipal 

Sim Nio Eventual. 

Pesquisa de campo. 

A analise percentual deve suscitar uma reflexao comparativa com os 

numeros absolutes do volume de ocorrencias que sao atendidas diariamente em 

Curitiba, possibilitando uma inferencia de que todos os PM e GM devem estar 

preparados para o atendimento de ocorrencias onde crian~s figuram como vitimas, 

exigindo urn encaminhamento nao meramente policial, orientado exclusivamente ao 

agressor. 

Os Policiais Militares, diante de suas competencias legais e pela natureza 

de suas atividades, mais dinamicas e abrangentes, estao mais suscetiveis ao 
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atendjmento de ocorrencias envolvendo crian~as. Todavia, o universe de atuac;ao 

dos Guardas Municipais concentra atenc;ao em locais onde ha uma maier circulac;ao 

de crianc;as, a citar pr6prios publicos municipais como creches, escolas de ensino 

fundamental, unidades de saude municipais, dentre outros. 

03. Voce conhece formas de violencia praticadas contra crianc;as? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Superficialmente 

Poderia menciona-las: 

Partindo-se para outra questao, verifica-se que a maioria dominante dos 

profissionais da area da seguranc;a conhece as formas de violencia praticadas 

contra crianc;as. 

T ABELA 9 - Percep~o sobre o conhecimento das formas de violemcia praticadas contra 

criam;as- Poll cia Militar/CPC e Guarda Municipai/Ctba. 

Resposta a questao: Voce conhece as formas de violencia praticadas 

lnstitui~io contra crian~as? 

Sim Nio Superficialmente 

PoHcia Militar 76,57% 6,64% 16,78% 

Guarda Municipal 81,58% 2,63% 15,79% 

FONTE: Pesquisa de campo. 

GRAFICO 3 - Percep~o sobre o conhecimento das formas de violencia praticadas 

contra crian~s - PoHcia Militar/CPC e Guarda Municipai/Ctba. 
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FONTE: Pesquisa de campo. 

Esta questao enseja uma reflexao complementada pela identifica~o dessas 

conhecidas formas de violencia, nos termos apresentados na tabela e grafico 

abaixo: 

T ABELA 10 -Percep9ao na identifica9ao das formas de vioh~ncia praticadas contra 

crian9as - Policia Militar/CPC e Guarda Municipai/Ctba. 

lnstitui~ao 

Resposta a questio aberta: Voce poderia mencionar as formas de violencia 

praticadas contra crian~as? 

Policia Militar 

Guarda Municipal 

Violencia Sexual 

33,90% 

30,91% 

FONTE: Pesquisa de campo. 

Maus Tratos Abandono 

45,12% 11,22% 

50,91% 9,09% 

Explor. Trabalho 

9,76% 

9,09% 

GRAFIC04- Percep~o na identifica~o das formas de violencia praticadas contra 

crian~s - Policia Militar/CPC e Guarda Municipai/Ctba. 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,000k 

20,00% 

10,00% 

O,OOOk 
Viol. Sexual M a us Abandono Explor. 

Tratos Trabalho 

FONTE: Pesquisa de campo. 

Policia M ilitar 

• Guarda Municipal 

Tan to para os Policiais Militares como para os Guardas Municipais, a 

percep~o e semelhante. Pelo cotidiano, pela imprensa, pela banalizayao dos atos 

praticados contra indefesas crianyas, a figura tipica dos maus-tratos, associada as 

lesoes corporais, agressoes, "espancamento", constituem as formas mais 

conhecidas, traduzidas pela forma generica dos maus-tratos. Pelo clamor social que 
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provoca, apesar de uma incidencia menor, seguem-se as formas de violencia 

sexual, abandono e negligencia e por ultimo a explorac;ao do trabalho infantil. 

04. Na lnstituic;ao onde trabalha, voce recebeu instru¢es especificas ou 
dispoe de materiais orientativos para o enfrentamento das questoes que envolvem 
violencia infantil? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Superficialmente 

0 conhecer dos diplomas legais e das formas de violencia deve, 

obrigatoriamente, estar vinculado a urn nivel minima de instruc;ao anterior ao 

exercicio profissional, que proporciona a vivencia pratica - a experiencia. Para 

identificar esse grau de instru9Bo ou de acesso a materiais didaticos vinculados a 
tematica da violencia infantil, formulou-se questao especifica, com os seguintes 

resultados 

TABELA 11 - Percepyao a respeito do nivel de instruyao e disponibitidade de materiais 

didaticos sobre a questao da violimcia infantil - Policia Militar/CPC e Guarda 

Municipai/Ctba. 

lnstitui~io 

Policia Militar 

Guarda Municipal 

Resposta a questio: Voce recebeu instru~oes especificas ou dispoe 

de materiais orientativos sobre a questio da violencia infantil? 

Sim Nio Superficialmente 

37,06°k 29,37% 33,57% 

44,74°k 10,53% 44,74% 

FONTE: Pesquisa de campo. 

GRAFICO 5 - Percepc;ao a respeito do nivel de instruc;ao e disponibilidade de 
materiais didaticos sobre a questao da violencia infantil - Policia Militar/CPC e Guarda 
Municipai/Ctba. 

50,00% 

30,00% 
Policia M ilitar 

20,00% • Guarda Municipal 

10,00% 

0,00% 
Sim Nao Superficial. 
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FONTE: Pesquisa de campo. 

Os resultados acima sao preocupantes. Mais da metade dos profissionais 

de seguranya publica que atuam na atividade-fim da Policia Militar e da Guarda 

Municipal, na cidade de Curitiba, dizem nao ter recebido instruyao e nao ter acesso 

a materiais didaticos para o enfrentamento das questoes de vioh3ncia infantil, ou 

dizem ter recebido tais conhecimentos de modo precario. A natureza do tema em 

estudo obriga a uma profunda reflexao considerando as cifras obscuras da 

modalidade de violemcia: profissionais capacitados, bern informados e atualizados, 

seguramente estarao mais atentos aos sinais de violencia e aos encaminhamentos 

mais apropriados para cada uma dessas questaes, de modo a possibilitar uma 

politica de prevenyao e de combate ao problema com maior efetividade, eficiencia e 

eficacia. 

05. Voce conhece ou sabe quais sao as lnstituic;Qes Publicas que integram 

o Sistema de Proteyao Integral a Crianya? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Superficialmente 

Poderia menciona-las: 

Esta pergunta associa-se a questao anterior, pelo fato dos profissionais 

pesquisados conhecerem os 6rgaos e instituiyoes publicas que atuam sobre o tema 

da violencia infantil. Nesse sentido foram inquiridos os PM e GM. 

TABELA 12 -Percepyao sabre as instituic;Oes publicas que integram o Sistema de 

Proteyao Integral a Crian~ - Policia Militar/CPC e Guarda Municipai/Ctba. 

Jnstitui~o 

Policia Militar 

Guarda Municipal 

Resposta a questio: Voce conhece as institui~es publicas que 

integram o Sistema de Prote~io Integral a Crian~a? 
Sim Nio Superficialmente 

41,26% 25,17% 33,57% 

47,37% 10,53% 42,11% 
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FONTE: Pesquisa de campo. 

GRAFICO 6 - PercepJ;ao sobre as instituiJ;6es publicas que integram o Sistema de 
Proteyao Integral a CrianJ;a- Policia Militar/CPC e Guarda Municipai/Ctba. 

40,00% 

Policia M ilitar 

20,00% • Guard a Municipal 

10,00% 

0,00% 
Sim Nao Superficial. 

FONTE: Pesquisa de campo. 

Aqui, novamente, uma percep~o que indica para a inexistencia de 

entrosamento, de integrac;ao e de informac;ao sobre o sistema de protec;ao a crianc;a. 

Ha urn percentual expressive de profissionais que dizem desconhecer ou conhecer 

precariamente os 6rgaos do sistema. Destarte, ao se depararem com situa~o 

envolvendo crianc;as e adolescentes, por certo desconhecerao tambem os 

encaminhamentos mais acertados, adequados ou ate obrigat6rios. 

A tabela e grafico seguintes sao complementares a analise anterior. Dos 

profissionais que informaram conhecer as instituic;oes publicas que integram o 

Sistema de Protec;ao Integral a Crianc;a, destaca-se o Conselho Tutelar como o 

6rgao mais conhecido, seguido pela Delegacia Especializada (NUCRIA) e Fundac;ao 

de A~o Social de Curitiba (FAS). 

T ABELA 13 -Percepyao sobre a identificayao das institui¢es publicas que integram o 

Sistema de Prote~o Integral a Crian~- Policia Militar/CPC e Guarda Municipai/Ctba. 
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Resposta a questio aberta: Voce poderia mencionar as institui~oes publicas que integram o 

Sistema de Prote~ao Integral a Crian~a? 
lnstitui~oes 

Conselho Tutelar 

Delegacia Especializada 

Fundac;ao de Ac;ao Social (FAS) 

Vara da lnfancia e da Juventude 

Ministerio Publico 

Outros 

FONTE: Pesquisa de campo. 

Policia Militar 

37,36% 

30,04% 

19,41% 

8,42% 

1,47% 

3,30°k 

Guarda Municipal 

33,85% 

18,46% 

23,08% 

4,62% 

4,62% 

15,38% 

GRAFICO 7 - Percepc;ao sobre a identificac;ao das instituic;oes publicas que 
integram o Sistema de Protec;ao Integral a Crianc;a - Policia Militar/CPC e Guarda 
Municipai/Ctba. 

Policia Militar Guarda Municipal 

FONTE: Pesquisa de campo. 

Conselho Tutelar 

• Oelegacia Esp. 

Of.A.S. 

o Vara lnfAncJJuventude 

• Ministerio Publico 

oOutros 

Em rela~o a essa questao cabe frisar que, apesar da grande importancia e 

do papel fundamental que exercem sobre a tematica, o Ministerio Publico e a Vara 

da lnfancia e da Juventude sao mencionados em percentuais baixos. Sob outro 

prisma, a percep~o geral da Policia Militar e da Guarda Municipal sao semelhantes. 

06. A lnstituic;ao em que voce trabalha possui programa ou ac;ao especifica 

de prevenyao ou atendimento a violencia .infantil? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Ha estudos ( ) Desconhec;o 

Poderia menciona-los: 
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Seguindo-se na analise da pesquisa de campo, outra questao formulada 

versa sabre a existencia de programa ou ac;ao especifica na prevenc;ao e 

atendimento a vioh~ncia infantil. Os resultados sao interessantes. 

TABELA 14 -Percep~ao sobre a exist~ncia de programa ou acao especffica de preven~ao 

ou atendimento a violencia infantil em sua respectiva instituicao - Policia Militar/CPC e 

Guarda Municipai/Ctba. 

Jnstitui~io 

Policia Militar 

Guarda Municipal 

Resposta a questio: A lnstitui~io em que voce trabalha possui programa 

ou a~io especifica de preven~io ou atendimento a violencia infantil? 

Sim Nio Ha estudos Desconhe~o 

27,97% 27,27% 3,85% 40,91% 

23,68% 26,32% 2,63% 47,37% 

FONTE: Pesquisa de campo. 

GRAFICO 8 - Percepcao sobre a existenc1a de programa ou a~ao especifica de 
prevencao ou atendimento a violencia infantil em sua respectiva instituicao - Polfcia 
Militar/CPC e Guarda Municipai/Ctba. 
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40,00% 
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FONTE: Pesquisa de campo. 

Tanto na Policia Militar como na Guarda Municipal, o conhecimento sabre 

programas ou ac;oes especificas no enfrentamento da questao da violencia infantil 

nao chega a 1/3 (urn terc;o) dos entrevistados. Merece destaque o fato de que a 

pergunta e bastante abrangente, sendo que os resultados evidenciam uma absoluta 

falta de percepc;ao dos integrantes das duas instituic;oes sobre a importancia e 

efetividade de suas ac;oes, mesmo as mais rotineiras. 

A Policia Militar, na area especifica da prevenc;ao, abrangendo questoes 

afetas a violencia infantil, atua por meio da Patrulha Escolar Comunitaria, do 
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PROERD (Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia) e do 

Projeto Formando Cidadao, alem de integrar a~oes e opera~oes como Resgate 

Social, da Prefeitura Municipal de Curitiba, a A~o lntegrada de Fiscaliza~o 

Urbana, do Comando do Policiamento da Capital, dentre outras situa~6es correlatas. 

A Guarda Municipal atua diretamente com o Resgate Social da Prefeitura Municipal, 

assim como possui guami~oes especificas que atuam na seguran~ escolar, agora 

em parceria com a Patrutha Escolar Comunitaria da PMPR, em decorrencia de 

convenio recentemente assinado entre o Govemo do estado e a Prefeitura Municipal 

de Curitiba. 

A grande questao que emerge diz respeito a falta de informa~es e de 

divulga~o das a~ positivas que sao, diutumamente realizadas por essas 

importantes lnstitui~6es. lnobstante os projetos, programas e a~oes estarem 

inseridos no seio do exercicio profissional desses agentes publicos, os PM e os GM 

nao possuem o necessaria nivef de envolvimento e compromisso que venha a 

potencializar uma atua~o preventiva, proativa e de efetivo enfrentamento no 

combate a violencia infantil. 

07. A lnstitui~o em que voce trabalha atua de modo integrado com outras 

lnstitui~es nas questoes que envolvem violencia infantil? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Desconhe~o 

Outra relevante pergunta feita aos agentes publicos da seguran~ publica, 

versa sabre o grau de integra~ao das suas Jnstitui~es com outras que atuam sabre 

a tematica, cuja percep~o se caracterizou 

pelos seguintes resultados: 

T ABELA 15 -Percep~o sobre a integra~ de sua institui~o com outras que atuam na 

questao da violencia infantil - Policia Militar/CPC e Guarda Municipai/Ctba. 
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Policia Militar 

Guarda Municipal 
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Resposta a questio: A lnstitui~io em que voce trabalha atua de modo 

integrado com outras lnstitui~oes nas questoes que envolvem 

violencia infantil? 

Sim 

50,70% 

71,05°/o 

Nio Desconhe~o 

34,62% 

23,68% 

FONTE: Pesquisa de campo. 

GRAFICO 9 - Percep~o sobre a integra~o de sua institui~o com outras que 
atuam na questao da viol€mcia infantil - Policia Militar/CPC e Guarda Municipai!Ctba. 

80,00% 

40,00% Policia M ilitar 

• Guarda Municipal 

20,00% 

Sim Nio Desconhe~o 

FONTE: Pesquisa de campo. 

Uma grande parcela dos PM e GM que respondeu o questionario afirma que 

atuam de modo integrado nas questoes que envolvem violencia infantil. A percep~ao 

sabre a questao da integra~ao entre 6rgaos enseja reflexoes interessantes. Em 

outro momenta do questionario, ha uma expressiva parcela que indica a falta de 

integra~ao e de encaminhamento adequado, desburocratizado e efetivo para tais 

situa~oes vitimando crian~as. T octavia, prepondera uma sensa~o de que a atua~ao 

se da de modo integrado. A partir dessa aparente distor~ao, infere-se que a 

integra~ao se da em um plano informal e de manifesta~o de vontade individual dos 

agentes publicos, inexistindo, em termos ideais, integra~ao institucional de 

resultados, de operacionaliza~ao e de encaminhamento. 

Assim, ao serem colocados para trabalhar juntos, PM e GM, com Conselhos 

Tutelares, FAS, Delegacia Especializada, Ministerio Publico, Vara da lnfancia e da 

Juventude, dentre outros 6rgaos, os niveis de relacionamento e de integra~ao sao 

elevadissimos. Contudo, no dia-a-dia, falta uma sistematiza~ao que indique uma 
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postura rotineira de integrac;ao e harmonia nos encaminhamentos dessas graves 

situac;oes. 

08. Frente a demanda de servic;os da sua lnstituiyao, qual o grau de 
importancia que voce estabelece para as questoes que envolvem violencia infantil? 

( ) Grande importancia ( ) Media importancia ( )Minima importancia 

Analise de grande valia nessa pesquisa versa sabre a percepyao dos 

Policiais-Militares e Guardas Municipais no tocante a relevancia do tema da violencia 

infantil na sua vida profissional. A macic;a maioria dos agentes que responderam ao 

questionario considera de grande importancia a problematica da violencia infantil, 

conforme se verifica nos resultados adiante apresentados, que demonstram urn grau 

de consciencia imediato e mediato para o problema, pelas suas consequencias 

diretas e indiretas, que afetam sobremaneira o trabalho de Policiais Militares e de 

Guardas Municipais: 

TABELA 16 -Percepyao sobre o grau de importancia para as quest6es da violemcia infantil 

- Policia Militar/CPC e Guarda Municipai/Ctba. 

lnstitu~o 

Polfcia Militar 

Guarda Municipal 

Resposta a questio: Frente a demanda de servi~ da sua lnstitui~io. 

qual o grau de importincia que voce estabeJece para as questoes que 

envolvem viotincia infantil? 

Grande lmportancia 

68,88% 

78,95% 

Media lmportancia 

25,52% 

21,05% 

Minima lmportancia 

5,59% 

0% 

FONTE: Pesquisa de campo. 

GRAFICO 10 - Percepyao sobre o grau de importancia para as quest0es da violencia 

infantil - Policia Militar/CPC e Guarda Municipai/Ctba. 
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c Po Ucla M llltar 

• Guarda Municipal 

Grande Media Minima 

FONTE: Pesquisa de campo. 

Felizmente o resultado da pesquisa indica que uma parcela insignificante de 

PM e GM nao se preocupam com a violencia infantil, sendo urn resultado 

alvissareiro na condu~ao de politicas publicas internas a essas lnstitui~oes, que 

ensejem a mobiliza~ao e a conscientiza~ao de seus integrantes para o tema em 

epigrafe. 

09. Em sua Jnstituiyao ha profissionais comprometidos com a~oes de 
reduyao da violencia infantil? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Desconhe~o 

Nao de modo tao alvissareiro como os resultados aferidos na pergunta 

anterior, nesta pergunta apresentada aos agentes publicos objeto da pesquisa de 

campo indicou uma relativa ausencia de pessoas que efetivamente "levantam uma 

bandeira" pela causa da violencia infantil, sua prevenyao e combate. Quase metade 

dos entrevistados nao conhece ou afirma nao existirem profissionais comprometidos 

com a questao, apesar de existirem programas especificos de atuayao lnstitucional 

sobre a tematica. 

T ABELA 17 - Percep«;ao sobre a existencia de pro fission a is comprometidos com a«;oes de 

reducao da violencia infantil - PoHcia Militar/CPC e Guarda Municipai/Ctba. 



lnstitui~io 

Policia Militar 

Guarda Municipal 

Resposta a questio: Em sua lnstitui~io ha profissionais 

comprometidos com a~oes de redu~io da violencia infantil? 

Sim 

59,44°/o 

52,63% 

Nio Desconhe~o 

30,77% 

39,47% 

FONTE: Pesquisa de campo. 
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GRAFICO 11 - Percep~ao sabre a existencia de profissionais comprometidos com 
a¢es de redu~o da violencia infantil - Policia Militar/CPC e Guarda Municipai/Ctba. 
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FONTE: Pesquisa de campo. 

Policia M ilitar 

• Guarda Municipal 

Nio Desconhe~o 

Conforme se infere, a percep~ao geral conduz novamente a falta de 

divulga~ao e de informa~ao sobre os trabalhos que constantemente sao realizados. 

Programas como o PROERD, Patrulha Escolar Comunitaria, Formando Cidadao, 

Resgate Social, dentre outros que lidam com publicos alvos especificos, na sua 

grande maioria com crian~s e adolescentes, muitos dos quais em situa~ao de risco 

social, em regra possuem profissionais abnegados, extremamente dedicados, com 

elevado grau de comprometimento com a causa a que servem e com grande 

desprendimento. Nesse sentido, apesar de nao representar prima facie, os 

resultados obtidos merecem a aten~ao dos formuladores de politicas publicas. 

10. Baseado em sua experiencia profissional, o que poderia ser melhorado 
em sua lnstitui~o no atendimento das situa~oes de violencia infantil? 

Por meio desta questao aberta, buscou-se a percepyao dos profissionais no 

que diz respeito a potenciais melhorias na PMPR e na GM/CTBA, no atendimento as 

situa~oes envolvendo violencia infantil. Os resultados sao muito interessantes, 
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todavia nao causam surpresa, pelos indicatives que paulatinamente foram sendo 

consolidados nas perguntas anteriores: 

TABELA 18 -Percepyao sobre a identificayao de fatores que poderiam ser melhorados em 

suas respectivas institui9oes, no atendimento as situa¢es de violemcia infantil - Pollcia 

Militar/CPC e Guarda Municipai!Ctba. 

Resposta a questio aberta: Baseado em sua experiencia profissional, o que poderia ser 

melhorado em sua lnstitui~io no atendimento das situa~oes de violencia infantil? 

Capacitayao e lnformac;ao 

lntegra«;ao com outros 6rgaos 

Programas/ Ac;oes especificas 

Recursos Humanos e Logisticos 

Outros fatores 

FONTE: Pesquisa de campo. 

Policia Militar 

44,57°/o 

22,86% 

17,14% 

2,29°/o 

13,14% 

Guarda Municipal 

50,00% 

35,00% 

10,00% 

5,00% 

0% 

GRAFICO 12 - Percepyao sobre a identificayao de fatores que poderiam ser 
melhorados em suas respectivas institui¢es, no atendimento as situac;aes de violencia 
infantil- Policia Militar/CPC e Guarda Municipai!Ctba. 

Policia Militar Guarda Municipal 

ocapacita~o e lnforma~lo •lntegra~lo com outros 6rglos oProgramas/A~oes especificas 

oRecursos Humanos e Logisticos •Outros fatores 

FONTE: Pesquisa de campo. 

Seguindo tendencias semelhantes, a pesquisa revela que Policiais Militares 

e Guardas Municipais sao ciosos a questao da capacita9ao, da informa9ao, do 

treinamento e da absoluta necessidade de integra9ao. Essas demandas nao sao 

exclusivas para o tratamento da tematica da violencia infantil. Em qualquer das 
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atividades profissionais, em especial de seguran~a publica, que opera diariamente 

com direitos e deveres dos cidadaos, a excelencia se traduz pelo nivel de 

capacita~o, informa~o e treinamento. Em atividades complexas, que envolvem 

mais de urn 6rgao ou institui~ao para os efetivos encaminhamentos, seria natural 

aparecer o item integra~o como urn postulado para melhoria dos niveis de 

desempenho e eficiencia. 

11. Na sua opiniao, quais as a¢es mais relevantes em sua lnstitui~o na 
preven~o e atendimento as ocorrencias envolvendo violencia infantil? Aponte 
tambem as maiores dificuldades. 

De modo complementar, por meio de outra pergunta aberta, foi perguntado 

aos pesquisados quais as a¢es mais relevantes e quais as maiores dificuldades da 

lnstitui~o na preven~o e atendimento das ocorrencias envolvendo violencia 

infantil. As percep¢es da PM e GM foram diferenciadas: 

T ABELA 19 -Percepyao quanto as a¢es mais relevantes e maiores dificuldades 

institucionais na prevenc;ao e atendimento as ocorrencias envolvendo violencia infantil -

Policia Militar/CPC e Guarda Municipai/Ctba. 

Resposta a questio aberta: Na sua opiniio, quais as a~ mais relevantes em sua lnstitui~o 

na preven~io e atendimento as ocorrincias envolvendo violincia infantil? Aponte tambem as 

maiores dificuldades. 

A~6es Relevantes 

Ac;6es de Prevent;ao 

Pronto atendimento 

Projeto Formando Cidadao 

PROERD 

Patrulha Escolar Comunitaria 

Maiores dificuldades 

Falta capacitayao e informac;8o 

Falta de integrat;ao 

Recursos humanos e logrsticos 

Descontinuidade das ayaes 

Nao opinaram 

Policia Militar 

3,75% 

8,75% 

10,00% 

41,25% 

36,25% 

Policia Militar 

15,31% 

12,44% 

10,05% 

9,09% 

53,11% 

Guarda Municipal 

75,00% 

25,00% 

Guarda Municipal 

18,92% 

35,14% 

2,70% 

8,11% 

35,14% 
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FONTE: Pesquisa de campo. 

GRAFICO 13 - Percep9ao quanta as a96es mais relevantes na preven98o e atendimento as 
ocorrencias envolvendo violencia infantil - Policia Militar/CPC e Guarda Municipai/Ctba. 
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FONTE: Pesquisa de campo. 

Quanta a ac;oes relevantes, as Guardas Municipais apresentaram duas 

questoes fundamentais: primeiramente a atua~o preventiva da GM, atuando 

ostensivamente em locais publicos, pr6prios do Municipio, tendo cantata direto com 

a populac;ao infantil, par certo inibindo ocorrencias criminais; em urn segundo 

momenta, as GM indicaram que o pronto atendimento as situac;oes envolvendo 

violencia jnfantil constitui uma das grandes virtudes de sua fnstituic;ao. 

Em relac;ao a Policia Militar, a percepc;ao foi mais abrangente. A expressao generica 

da preven~o e do pronto atendimento foram as itens menos citados. Para aqueles 

que responderam a questao de modo completo, o PROERD e a ac;ao mais relevante 

no universe de atendimento das crian9Cls, com urn percentual de 41 ,25%, seguido 

pela Patrulha Escolar Comunitfuia, com 36,25°/o, e pelo Projeto Formando Cidadao, 

com 1 0°/o das citac;oes. 

Em relac;ao as principais dificuldades a tendencia segue na linha da questao 

sabre o que poderia ser melhorado no sistema de atendimento a violencia infantil, 

conforme se pode verificar no grafico abaixo: 

GRAFICO 14 - Percep98o quanta as maiores dificuldades institucionais na preven98o 
e atendimento as ocorrencias envolvendo violencia infantil - Policia Militar/CPC e Guarda 
Municipai/Ctba. 
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Guarda Municipal 

[J Recursos humanos e logislicos 

Capacitayao, informayao, treinamento, integrayao foram itens inafastaveis 

das respostas dos pesquisados, sendo pertinentes as discussoes ja realizadas 

acima. Interessante, todavia, o expressive numero de profissionais que deixaram de 

apresentar as principais dificuldades institucionais, sendo que uma parcela 

simplesmente deixou de mencionar e outra expressiva parcela manifestou-se no 

sentido de deixar de opinar por nao conhecer com profundidade o tema. A partir 

dessa ultima resposta, infere-se a questao da falta de informa~o e de divulgayao 

dos projetos e programas existentes, considerando que profissionais medianos, 

conhecedores das atividades que sao levadas a efeito diuturnamente, seguramente 

poderiam identificar, ainda que superficialmente, dificutdades que institucionalmente 

devem ser vencidas na melhoria dos niveis de atendimento as questoes da violencia 

infantil. 
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5 CONSIDERACOES FINAlS 

A violimcia infantil, conforme ficou demonstrado, constitui urn grave 

problema social e de saude publica, com especiais nuan~as para a area da 

seguran~ publica, enfoque principal que norteou o presente trabalho. 

Em Curitiba, ha muito, existe a denominada Rede de Prote~o a Crian~ e 

ao Adolescente em Situa~ao de Risco para a Violencia, vinculada a Prefeitura 

Municipal, que desenvolve urn importante trabalho na preven~ao e combate a 
violencia praticada por adultos contra indefesas crian~s. Essa Rede de Prote~o. 

por predicados pr6prios, e referencia nacional, exemplo de programa bern sucedido 

para inumeros outros municipios, contudo, nao imune a falhas. 

Sendo o principal mecanismo publico vinculado ao tema da violencia infantil, 

seus parametros de articulayao nao contemplam, na totalidade e com a intensidade 

necessaria, os 6rgaos de seguran~ publica, a citar a Policia Militar, a Guarda 

Municipal e o Nucleo de Proteyao a Crian~ e ao Adolescente Vltimas de Crimes 

(NUCRIA), como institui~oes integrantes do sistema. Outro aspecto importante que 

emerge nos estudos realizados, e que a base estatlstica da Rede de Prote~ao, no 

tocante a segmenta~ao etaria, nao segue os parametros maiores estabelecidos pelo 

Estatuto da Crian~ e do Adolescente (ECA), o que impossibilita consolida~o de 

dados estatisticos com outras bases oficiais de dados existentes sob a mesma 

referenda territorial. 

Demonstrado ficou, tambem, que as estatisticas existentes nos 6rgaos de 

seguran~ publica do Estado e que atuam em Curitiba, consignam registros 

expressivos de ocorrencias policiais em que figuram crian~s como vitimas, 

inobstante outros registros, igualmente expressivos, de crian~s envolvidas, 

apreendidas, assistidas, testemunhas e outras situa~es correlatas decorrentes do 

atendimento de ocorrencias policiais. Esses registros nao se comunicam com a 

Rede de Prote~o e os encaminhamentos sao de natureza ordinaria, de cunho 

eminentemente juridico-penal, sem preocupa¢es com urn encaminhamento 

especial, mais adequado a crian~a. inserto em urn conceito de prote~o integral. 

Associa-se a essa incomunicabilidade de bases de dados, o grave problema 

das cifras obscuras da violencia infantil, decorrente da subnotifica~o gerada por 

uma serie de complexos fatores, estudados detidamente no bojo desta pesquisa. 
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Rigorosamente dentro desses pressupostos, foi aplicada a pesquisa de 

campo, com questionarios, buscando a confirrna~ao ou nao da hip6tese de trabalho. 

Os resultados mais expressivos podem assim ser consolidados: 

a) Os profissionais inseridos na pesquisa (policiais-militares e guardas 

municipais), em geral, possuem uma no~o minima sobre a questao da 

violencia infantil, sendo ciosos do grau de importancia da tematica no seu 

universo de atua~o; 

b) Ha urn verdadeiro clamor por urn maior nivel de capacita~ao, treinamento, 

inforrna~o. divulga~o e integra~o para o desempenho profissional nessa 

area tao importante; 

c) Os niveis de percep~o geral sobre o complexo processo da violencia 

infantil, senao somente por iniciativas profissionais, mas tambem pelas 

experiencias pessoais de vida de cada profissional, indicam que ha urn 

caminho promissor para o desenvolvimento de politicas institucionais de 

melhoria do desempenho profissional; 

d) Ressalvadas as peculiaridades institucionais da PMPR e da GM/CTBA, a 

pesquisa indica que os dois 6rgaos estao perrneados pela mesma realidade e 

que atuam de forrnas semelhantes, respeitadas as competencias legais; 

A confronta~o dos resultados da pesquisa de campo com a literatura 

especializada sobre problema da viotencia infantil trazida para o bojo deste trabalho, 

indica que, extreme de duvidas, apesar dos avan~s experimentados em Curitiba 

com a Rede de Prote~o. ha urn Iongo caminho a ser percorrido no processo de 

integra~ao, articula~o e de atua~o sistemica de todos os 6rgaos do Poder Publico 

que atuam, ou deveriam atuar, sobre a questao da violencia infantil. 

Estudos, pesquisas, dados estatisticos, relat6rios, em diversos niveis de 

govemo, demonstram que existem politicas publicas bern concebidas, todavia afetas 

por completo em seus resultados, diante de uma atua~o fragmentada, burocratica, 

estreita e inconsistente, quando nao "corporativamente criminosa". 

A percep~ao dominante extraida dos questionarios evidencia a absoluta 

necessidade de integra~o. associada a uma capacita~o profissional focada no 

tema da crian~a e seus mecanismos de prote~o. com investimentos serios, 

articulados e de visao sistemica, com grande transversalidade, em especial nas 

areas da seguran~. da educa~o e da saude, partindo de pressupostos proativos, 

de preven~ao e de educa~o. Essa percep~ao explorada de modo particularizado 
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em item proprio, caracterizando-se a necessidade de integrac;ao entre 6rgaos, 

considerando-se as conseqOencias e deleterios efeitos da violencia infantil no plano 

familiar, comunitario, social e de Nac;ao. 
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6 CONCLUSAO 

T odos os aspectos acima mencionados constroem os fundamentos que 

confirmam a hip6tese de trabalho norteadora desta pesquisa cientifica, no sentido de 

que uma atuacao mais articulada, integrada e sistemica dos 6rgaos que compoem 

ou deveriam compor o sistema de protet;ao integral da criant;a, com a inclusao dos 

6rgaos de seguranca publica, possibilita urn aprimoramento e uma maior efetividade 

dos mecanismos de prevent;ao e combate a violencia infantil na cidade de Curitiba. 

Ha inumeras outras conclusoes e prolongamentos deste estudo que podem 

ser abstraidas de cada urn dos capitulos e subtitulos que consolidaram este trabalho 

tecnico-cientifico. Entretanto, de modo imediato e a titulo de recomendat;ao 

destacam-se as seguintes observacoes: 

a) A Rede de Protecao a Crianca e ao Adolescente em Situacao de Risco 

para a Violencia, vinculada a Prefeitura Municipal de Curitiba, deve 

aprimorar seus mecanismos informatizados e de controle estatistico, de 

modo a ajustar a segmentat;ao etaria para os padr6es nacionalmente 

estabelecidos pelo Estatuto da Crianca e do Adolescente (ECA), 

diferenciando crianca e adolescente pelos criterios etarios legais, 

possibilitando a integrat;ao e comunicat;ao de dados com outros 6rgaos; 

b) Por iniciativa da Secretaria de Estado da Seguranca Publica ou das 

Secretarias Municipais competentes (Saude, Educacao ou Defesa Social), 

deve ser promovida a imediata integrat;ao dos 6rgaos de seguranca publica 

do Estado com a Rede de Protecao; 

c) lgual insert;ao deve ocorrer em relat;ao a Guarda Municipal que, apesar 

de estar no mesmo nivel de govemo e atuar diretamente em equipamentos 

municipais que integram a Rede de Protecao, nao se inclui dentre os seus 

6rgaos constitutivos; 

d) Programas de capacitacao e treinamentos devem ser desenvolvidos 

em todos os pianos, possibilitando uma atuat;ao profissional mais atenta aos 

casos de suspeit;ao, indicios ou de violencia propriamente dita, 

concretizando encaminhamentos completos, adequados, consistentes e 

coerentes; 

e) Os programas ja existentes nas diversas esferas de govemo, com 

enfase OS de natureza preventiva/proativa, nas areas da educat;ao, saude, 
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fiscalizayao, policiamento, resgate social, dentre outros, v.g. PROERD, Rede 

de Proteyao, Patrulha Escolar Comunitaria, Ayao lntegrada de Fiscaliza~o 

Urbana, Resgate Social, Formando Cidadao, devem ser ampla e 

exaustivamente divulgados entre os 6rgaos que potencialmente podem 

enfrentar 0 problema da viotencia infantil, desenvotvendo 0 carater de 

complementariedade, solidariedade e ajuda mutua, como urn facilitador na 

implementa~ao de politicas publicas mais efetivas. 

Por tim, pode-se afirmar que com labor intenso, serio e persistente, 

rompendo todas as barreiras e vencendo todas as for~s adversas, por meio da 

integrayao verdadeira, institucional e conceitual, de todos os 6rgaos e com a 

mobilizayao de todos os seus integrantes, as politicas publicas de proteyao integral 

a crian~ serao aprimoradas, propiciando a todos a certeza de uma sociedade mais 

justa, humana e solidaria, agora e para o futuro. 
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