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Síntese	de	relatórios	sobre	o	tema	
Anexo	do	paper	Vitimização	fatal	de	crianças	no	espaço	público	em	decorrência	da	violência	interpessoal	comunitária:	um	diagnóstico	da	
magnitude	e	contextos	de	vulnerabilidade	na	América	Latina1.	Peres	e	cols.	2015	
	
	
	
Título	do	relatório/	
publicação,	ano	

Instituição		 Países	da	América	Latina	 Tipos	de	violência	abordados	 Contextos	de	vulnerabilidade/	
vulnerabilização	

Hidden	 in	 plain	 sight:	 a	
statistical	 analysis	 of	
violence	 against	 children,	
2014.	

UNICEF	 Argentina,	 Belice,	 Bolívia,	
Brasil,	 Chile,	 Colômbia,	 Costa	
Rica,	 Equador,	 El	 Salvador,	
Guatemala,	 Guiana,	
Honduras,	México,	Nicarágua,	
Panamá,	 Paraguai,	 Peru,	
Suriname,	 Uruguai,	
Venezuela.	

Violência	 física	 (fatal	 e	 não-fatal);	
violência	 sexual;	 violência	 emocional.	
Manifestações	específicas	desses	tipos	
de	violência:	 violência	 como	 forma	de	
disciplinar;	 violência	 entre	 pares	
(ataque	 físico,	 brigas,	 bullying);	
violência	 por	 parceiro	 entre	
adolescentes.	
	

Renda	 per	 capita	 nacional	 baixa;	
desigualdades	 econômicas	 e	 sociais;	
disponibilidade	 de	 armas	 de	 fogo;	
baixos	 padrões	 educacionais;	 falta	 de	
efetividade	do	Estado	de	Direito;	altos	
níveis	 de	 crime	 e	 presença	 de	
gangues;	 padrões	 culturais	 que	
toleram	 a	 violência	 como	 forma	 de	
resolução	 de	 conflito,	 que	 dão	
prioridade	aos	direitos	dos	pais	 sobre	
o	 bem-estar	 das	 crianças	 e	 que	
sancionam	 a	 dominação	 masculina	
sobre	crianças	e	mulheres.		
	

Global	 study	 on	 homicide	
2013:	trends,	contexts,	data,	
2013.		

UNODOC	 Todos	 os	 países	 da	 América	
Latina.	

Homicídio	(definido	como	morte	 ilegal	
intencionalmente	 causada	 a	 uma	
pessoa	por	outra	pessoa).		
	

Ocorrência	 de	 outras	 atividades	
criminais;	 presença	 de	 grupos	
criminosos	 organizados	 ou	 gangues;	
consumo	 de	 drogas	 ilícitas;	
funcionamento	 de	 mercados	 de	
drogas	 ilícitas;	 forma	 de	 atuação	 do	
Estado	 no	 controle	 do	 tráfico	 de	

																																																													
1	Paper	para	discussão	no	workshop	“Prevention	of	Violence	against	Children	in	Latin	America”,	do	9º	Encontro	Anual	do	Fórum	Brasileiro	de	Segurança	Pública,	28	e	29	de	
julho	de	2015,	Fundação	Getúlio	Vargas,	Rio	de	Janeiro.	
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drogas;	 aceitação	 e	 adoção	 da	
violência	 ou	 punição	 como	 forma	 de	
resolver	 conflitos;	 disponibilidade	 de	
armas	de	fogo;	falta	de	efetividade	do	
sistema	 de	 justiça	 (impunidade	 –	
baixos	 níveis	 de	 investigação	 e	
condenação	dos	casos	de	homicídio).		

Children	 affected	 by	 armed	
conflict	and	other	situations	
of	violence,	2011.		

ICRC	 Honduras,	Guatemala	e	Brasil.	 Crianças	 afetadas	por	 conflito	 armado	
-	 CABAC,	 usado	 para	 se	 referir	 a	
crianças	 e	 jovens	 que,	 direta	 ou	
indiretamente,	 sofrem	 as	
consequências	 dos	 conflitos	 armados	
ou	violência	armada.	

Presença	 de	 guerras	 e/ou	 conflitos	
armados	 de	 outras	 naturezas,	 como	
aqueles	 relacionados	 aos	 grupos	
criminosos	organizados	ou	gangues.		

Nem	 guerra	 nem	 paz:	
comparações	 internacionais	
de	 crianças	 e	 jovens	 em	
violência	 armada	
organizada,	2005.	

Luke	Dowdney	
(coord.	executiva);	
Viva	Rio,	ISER	e	
IANSA	(coord.	geral)	

Brasil,	 Colômbia,	 Guatemala,	
Honduras,	 El	 Salvador,	
Nicarágua.	

Crianças	e	 jovens	na	violência	armada	
organizada	 (quadrilhas	 de	 traficantes,	
bandas	 delinquentes,	 gangues,	 grupos	
paramilitares).	

Desigualdades	 sociais	 e	 econômicas;	
pobreza;	 deficiências	 do	 Estado	 no	
desenvolvimento	de	políticas	públicas;	
altos	 níveis	 de	 desemprego	 juvenil;	
baixos	 níveis	 de	 escolaridade;	
mercado	 de	 drogas	 ilícitas;	 acesso	 a	
armas	 de	 fogo;	 repressão	 policial;	
execuções	 extrajudiciais	 pela	 polícia;	
regras	 de	 castigo	 físico	 (incluindo	 a	
morte)	 entre	 os	 grupos	 de	 violência	
armada.		

World	 report	 on	 violence	
and	health,	2002.	

WHO	 Relatório	global.		 Tipificação	 da	 violência;	 panorama	
geral	 sobre	 a	 ocorrência	 global	 de	
homicídios,	 suicídios	 e	 violência	 não	
fatal;	 violência	 juvenil	 (homicídios	 e	
violência	 não	 fatal	 na	 faixa-etária	 dos	
10	 aos	 29	 anos);	 maus-tratos	 e	
negligência	 de	 crianças	 pelos	 pais	 ou	
outros	 cuidadores;	 violência	 entre	
parceiros;	 abuso	 de	 idosos;	 violência	

Fatores	de	risco	para	violência	juvenil:	
fatores	 individuais	 (características	
biológicas,	 psicológicas	 e	 de	
comportamento);	 fatores	 relacionais	
(influência	 da	 família	 e	 dos	 pares);	
fatores	 comunitários	 (pandillas	
juvenis,	 disponibilidade	 de	 armas	 de	
fogo,	 tráfico	 de	 drogas;	 carência	 de	
capital	 social	 nas	 comunidades);	



	

3	
	

sexual;	 violência	 auto	 infligida;	
violência	coletiva.	

fatores	 sociais	 (mudanças	 sociais	 e	
demográficas;	 desigualdades	 de	
renda;	 falhas	 na	 atuação	
governamental;	 valores	 culturais	 que	
toleram	a	violência).	
	
	
	

Urbe,	 violencias	 y	 jóvenes,	
2014.	

Ulises	 Urusquieta	 (El	
Colegio	 de	 México,	
Centro	 de	 Estudios	
Sociológicos)	

Guatemala.	 Violência	 intrafamiliar	 e	 comunitária.	
Enfoque	na	vulnerabilidade	juvenil	por	
meio	do	envolvimento	em	pandillas	ou	
maras.	Homicídios	de	jovens.		
	

Baixo	 nível	 de	 desenvolvimento	
humano;	 alto	 nível	 de	 emprego	
informal	 juvenil;	 grande	 número	 de	
órfãos	 como	 resultado	 de	 uma	 longa	
guerra	civil;	deslocamentos	de	famílias	
por	 causa	 da	 violência	 armada;	
presença	do	narcotráfico;	participação	
em	 pandillas	 ou	 maras;	 crianças	
contratadas	 como	 sicários	 (para	
diferentes	 ações	 ilícitas	 e	 mesmo	
homicídios);	 corrupção	 policial	
(policiais	 envolvidos	 com	 grupos	
criminosos	organizados).	

Neither	Rights	Nor	Security:	
Killings,	 Torture,	 and	
Disappearances	 in	 Mexico’s	
“War	on	Drugs”,	2011.	

Human	Rights	Watch	 México.	 Homicídios;	 tortura	 e	
desaparecimentos	 forçados	
(população	geral,	incluindo	jovens).		

Narcotráfico;	 violência	 policial;	
execuções	 extrajudiciais;	 impunidade	
(em	 relação	 à	 tortura,	 às	 execuções	
extrajudiciais	 e	 aos	
desaparecimentos).	

Aprenderás	 a	 no	 llorar:	
Niños	 combatientes	 en	
Colombia,	2004.	

Human	 Rights	Watch	
-	UNICEF	

Colômbia.	 Crianças	 combatentes	 em	 grupos	
armados	(forças	guerrilheiras	e	grupos	
paramilitares	-	FARC-EP,	UC-ELN,	AUC);	
tortura;	 castigos	 físicos;	 homicídios	
(crianças	 como	 vítimas	 e	 como	
perpetradoras	 –	 crianças	 forçadas	 a	
matar)	

Pobreza;	 conflitos	 armados;	 famílias	
deslocadas	à	força;	violência	familiar	e	
abusos	 físicos	 ou	 sexuais;	 tiroteios;	
disponibilidade	 de	 armas	 de	 fogo;	
castigos	 corporais	 (incluindo	a	morte)	
para	 aqueles	 que	 não	 cumprem	 suas	
“obrigações”	 nos	 grupos	 armados	 ou	
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tentam	 abandoná-los;	 ausência	 de	
punição	 aos	 responsáveis	 pelo	
recrutamento	 de	 crianças	 nos	 grupos	
armados.		

Paramilitaries’	Heirs:	
The	New	Face	of	Violence	in	
Colombia,	2010.	

Human	Rights	Watch	 Colômbia.	 Surgimento	 de	 novos	 grupos	
paramilitares	 e	 suas	 práticas	 violentas	
(assassinatos,	 tortura,	 estupros,	
ameaças,	 deslocamentos	 forçados	 e	
extorsão);	 recrutamentos	 de	 crianças,	
adolescentes	 e	 jovens	 como	
combatentes.	 [Grupos:	 Urabeños,	
Rastrojos,	ERPAC,	Paisas,	Machos,	New	
Generation,	 Magdalena	 Medio,	
Renacer,	Black	Eagles	in	Nariño].		

Falhas	 do	 governo	 em	 desmobilizar	
grupo	 paramilitar	 antecessor	 (AUC);	
deficiências	 do	 governo	 em	 atuar	
contra	abusos	e	violações	perpetradas	
por	 esses	 novos	 grupos;	 ações	 ilegais	
e	 violentas	 desses	 novos	 grupos:	
controle	 territorial	 por	 meio	 de	
ameaças	e	extorsão,	tráfico	de	drogas	
e	outras	atividades	criminosas,	abusos	
generalizados	contra	civis.	

El	 impacto	de	 las	armas	de	
pequeñas	 en	 los	 niños	 y	
adolescentes	 en	 América	
Central	 y	 el	 Caribe.	 Un	
estudio	 de	 caso	 de	 El	
Salvador,	 Guatemala,	
Jamaica	 y	 Trinidad	 y	
Tobago,	2007.		

UNICEF	 El	Salvador	e	Guatemala.	 Crianças	 como	 vítimas,	 perpetradoras	
e	testemunhas	de	violência	armada.		

Aceitação	e	justificação	cultural	para	a	
posse	 de	 armas,	 inclusive	 entre	 os	
meninos;	 aceitação	 cultural	 da	
violência	como	forma	de	resolução	de	
conflitos;	 disponibilidade	 de	 armas;	
falhas	 do	 Estado	 em	 controlar	 e	
impedir	 o	 acesso	 de	 armas,	 inclusive	
dentro	 dos	 centros	 de	 detenção	 para	
menores	 de	 idade;	 participação	 das	
crianças	 em	 pandillas	 armadas	
organizadas;	 sistema	 de	 justiça	
deficiente;		

Homicídios	 de	 crianças	 e	
jovens	no	Brasil	1980-2002,	
2006.	

NEV/USP	
	

Brasil.	 Crianças	vítimas	de	homicídios.		 Desigualdades	 sociais;	 precariedade	
do	aparelho	público;	arbitrariedades	e	
violência	do	Estado;	acesso	a	armas	de	
fogo;	 fortalecimento	 do	 crime	
organizado;	 maior	 exposição	 ao	
consumo	de	álcool	e	drogas.		

Análisis	de	las	Ejecuciones		 Casa	 Alianza	 Honduras.	 Crianças	e	jovens	vítimas	de	execuções	 Pobreza	 e	 desigualdade	
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Arbitrarias	 y/o	 Muertes	
Violentas	 de	 niños,	 niñas	 y	
jóvenes	en	Honduras,	2011.	

Honduras	 e	mortes	violentas.		 socioeconômica;	 acesso	 a	 armas	 de	
fogo;	 impunidade	 para	 os	
perpetradores	 dos	 assassinatos;	
atuação	de	maras	e	pandillas.		

Mapa	 da	 Violência:	 os	
jovens	 da	 América	 Latina,	
2008.		

Julio	 Jacobo	
Waiselfisz	 (coord.).	
Rede	 de	 Informação	
Tecnológica	 Latino-
Americana,	RITLA;	
Instituto	Sangari;	
Ministério	da	Justiça	

Argentina,	 Brasil,	 Chile,	
Colômbia,	 Costa	 Rica,	 El	
Salvador,	 Equador,	
Guatemala,	 México,	
Nicarágua,	 Panamá,	 Paraguai,	
Uruguai,	Venezuela.	

Mortes	por	 causas	 externas,	 incluindo	
homicídios	de	jovens	(15	a	24	anos).	

Disponibilidade	 de	 armas	 de	 fogo;	
desigualdades	 socioeconômicas;	
processos	 acelerados	 de	 urbanização;	
estruturas	 políticas	 violentas	 e	
autoritárias.	

Mapa	 da	 Violência	 2012.	
Crianças	 e	 adolescentes	 no	
Brasil,	2012.	

Julio	 Jacobo	
Waiselfisz	(coord.).		
CEBELA;	FLACSO	

Brasil.	 Morte	 por	 causas	 externas,	 incluindo	
homicídios	de	 crianças	 e	 adolescentes	
(0	 a	 19	 anos)	 e	 violências	 não	 fatais	
(física,	 moral,	 tortura,	 sexual,	
abandono).	

Naturalização	e	aceitação	da	violência;	
culpabilização	 das	 vítimas;	 falhas	 das	
instituições	 em	 sua	 função	 de	
proteção.		

Children	 in	 danger:	 Act	 to	
end	 violence	 against	
children,	2014.	

UNICEF	 Argentina,	 Colômbia,	
Paraguai,	El	Salvador.	

Abuso	 físico	 e	 emocional,	 violência	
sexual,	 exploração,	 tráfico,	
assassinato,	roubo,	extorsão,	disciplina	
violenta,	 bullying,	 casamento	 na	
infância,	assédio,	negligência	e	tortura	
contra	crianças.	A	violência	é	uma	das	
principais	 causas	 de	 lesão	 e	 morte	
entre	crianças.	

Gangues,	 crime	 organizado,	 violência	
familiar,	instituições	de	detenção.	

Crime	 and	 violence	 in	
Central	 America:	 A	
Development	 challenger,	
2011.	

World	Bank	 Nicarágua,	 El	 Salvador,	
Guatemala,	Honduras.	

Conflitos	 interpessoais	 armados,	
violência	 causada	 por	 envolvimento	
com	gangues.	

Gangues,	crime	organizado.	

Easy	 targets:	 violence	
against	 children	 worldwide,	
2001.	

Human	Rights	Watch	 Guatemala,	Colômbia.	 Violência	 contra	 crianças	 em	 situação	
de	 rua,	 tortura	 durante	 interrogatório	
policial,	 violência	 ocorrida	 em	
unidades	 de	 detenção	
prisional/corretiva,	 a	 violência	 nas	

Gangues,	 crime	 organizado,	 unidades	
e	 instituições	 de	 detenção	 estatais,	
conflitos	armados	e	situações	de	risco	
em	 escolas,	 orfanatos,	 na	 rua,	 e	 no	
local	de	trabalho.	



	

6	
	

escolas,	 nos	 locais	 de	 trabalho,	 em	
orfanatos	 e	 nos	 locais	 que	 enfrentam	
conflitos	 armados.	 Tortura,	 a	 punição	
corporal,	 os	 abusos	 físicos,	 a	 violência	
e	 exploração	 sexual,	 as	 injúrias,	 o	
assédio	 moral,	 a	 discriminação	 e,	 nos	
casos	extremos,	a	morte.	Situações	de	
assédio	e	discriminação	com	relação	a	
adolescentes	 gays,	 lésbicas,	 bissexuais	
e	transgêneros.	
	

	
	
	
	

Global	 Status	 Report	 on	
Violence	Prevention,	2014.	

WHO,	 UNODOC,	
United	 Nations	
Development	
Program	(UNDP)	

Relatório	global	 Violência	interpessoal	fatal	e	não-fatal,	
violência	 sexual,	 violência	 na	
juventude,	 maltrato	 de	 crianças,	
maltrato	 de	 crianças	 e	 na	 juventude;	
programas	 de	 prevenção	 aos	 maus	
tratos	 de	 crianças	 e	 na	 juventude).	
Informações	 detalhadas	 sobre	 a	
existência	de	programas	de	prevenção	
à	 violência	 classificadas	 como	 SIM	 ou	
NÃO	para	os	países	todos	os	países	da	
América	Latina.	

Fatores	 de	 risco	 sociais	 (pobreza,	
normas	 sociais	 e	 culturais	 de	 gênero,	
desemprego,	 desigualdade	 de	 gênero	
e	 renda,	 rápidas	 mudanças	 sociais	 e	
oportunidades	 educacionais	
limitadas);	 Fatores	 de	 risco	
transversais	 fortemente	 associados	
com	 os	 diversos	 tipos	 de	 violência	
como	facilidades	de	acesso	a	armas	de	
fogo	 e	 outras	 armas	 e	 uso	 excessivo	
do	álcool.	

Away	 from	 Home:	
Protecting	 and	 supporting	
children	on	the	move,	2008	

Save	the	Children	 Nenhum	 país	 da	 América	
Latina.	

Agressões	 físicas,	 abuso	 sexual	
envolvendo	 chantagem	 por	 parte	 de	
autoridades	 de	 segurança	 nas	
fronteiras;	 tráfico	 e	 contrabando	 de	
crianças	migrantes;	discriminação.	

Situações	 de	 risco	 com	 relação	 a	
crianças	 em	 movimento	 nas	
fronteiras.	

Reporte	 al	 2013:	
Implementación	 de	 las	
Recomendaciones	 del	
Estudio	 de	 las	 Naciones	
Unidas	 sobre	 la	 Violencia	
contra	 los	 Niños	 –	 EVCN	 en	

Movimiento	 Mundial	
por	 la	 Infancia	 de	
Latinoamérica	 y	 El	
Caribe	(MMI	LAC)	

Todos	 os	 países	 da	 América	
Latina,	 exceto	 Belice,	 Brasil,	
Equador,	 Guiana,	 Honduras,	
Paraguai,	Suriname	e	Uruguai.	

Bullying,	violência	familiar.	 Fatores	 de	 vulnerabilidade	
socioeconômica.	
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América	Latina,	2013.	
Levels	 &	 Trends	 in	 Child	
Mortality,	2014.	

UNICEF	 Todos	 os	 países	 da	 América	
Latina.	

Mortalidade	de	crianças	de	0	a	5	anos.	 Fatores	 socioeconômicos	 como	
moradia	em	áreas	 rurais	 e	 carentes	e	
analfabetismo	materno.	

Expanding	 the	 UN´s	
Children	and	Armed	Conflict	
Agenda:	 Briefing	 Note,	
2015.	

Watchlist	on	Children	
and	Armed	Conflicts	

Colômbia.	 Raptos,	 estupros	 e	 outras	 formas	 de	
abuso	 sexual,	 assassinatos	 e	
mutilações,	 impedimento	 do	 acesso	 à	
ajuda	 humanitária,	 recrutamento	 e	
exploração	do	trabalho	de	crianças	em	
grupos	 armados,	 detenção	 ilegal	 de	
crianças,	 ataques	 em	 escolas	 e	
hospitais.	

Locais	de	conflitos	armados.	

Children	 in	 danger:	 a	 guide	
to	 the	 humanitarian	
challenge	 at	 the	 border,	
2014.	

American	
Immigration	Council	

México,	 Guatemala,	
Honduras,	 El	 Salvador,	
Panamá,	 Nicaragua,	 Costa	
Rica.	

Abusos,	agressão,	assassinatos.	 Gangues,	crime	organizado.	

If	 not	 now,	 when?	 Ending	
violence	against	 the	world´s	
children,	2014.	

Center	 on	
International	
Cooperation:	 New	
York	University	

Brasil,	El	Salvador,	Chile.	 Homicídio,	 abusos,	 exploração,	 tráfico	
Casamento	 precoce	 ou	 forçado,	
mutilação	genital	feminina,	exploração	
do	 trabalho	 infantil,	 recrutamento	 de	
crianças	 como	 soldados	 e	 todas	 as	
formas	 de	 violência	 e	 tortura	 contra	
crianças.	 Violências	 que	 ocorrem	 na	
esfera	 privada,	 como	 tráfico	 e	
exploração	sexual.	

Vulnerabilidades	socioeconômicas	que	
impeçam	 o	 desenvolvimento	 das	
crianças.	 Locais	 de	 conflitos	 armados,	
gangues,	crime	organizado.	

Toward	 a	 world	 free	 from	
violence:	 Global	 survey	 on	
violence	 against	 children,	
2013.	

ONU	 Todos	 os	 países,	 exceto	
Equador,	 Paraguai,	 Suriname	
e	Uruguai.	

Violência	 familiar,	 violência	 nas	
escolas,	 violência	 nos	 centros	 de	
cuidado	 e	 nas	 instituições	 do	 sistema	
de	 justiça,	 violência	 no	 local	 de	
trabalho	e	violência	comunitária.	

Fatores	 socioeconômicos	 e	
ambientais,	 crime	 organizado,	
conflitos	 armados	 que	 forçam	 a	
migração,	 o	 deslocamento	 e	 a	 busca	
por	refúgio.	

Why	 children´s	 protection	
from	 violence	 should	 be	 at	
the	 heart	 of	 the	 post-2015	

ONU	 Todos	 os	 países,	 exceto	
Argentina,	 Belice,	 Chile,	
México,	Nicarágua,	Paraguai	e	

Negligência,	 agressão	 física,	 abuso	
emocional,	 violência	 sexual,	
casamento	 forçado,	 assassinato	 em	

Fatores	 socioeconômicos	 e	 privação	
ao	 desenvolvimento,	 centros	 de	
atendimento	e	instituições	do	sistema	
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Development	 Agenda,	
2014.	

Venezuela.	 nome	 da	 honra,	 exploração,	 tortura,	
desaparecimento	 forçado,	 realização	
de	“julgamentos”	em	tribunais	ilegais.	

de	 justiça	 criminal,	 gangues,	 grupos	
criminosos.	

World	 Report	 on	 Violence	
Against	Children,	2006.	

ONU	 Relatório	Mundial	 Violência	 física	 -	 violência	 Letal	
(homicídio)	 e	 violência	 não	 letal	
(punição	 corporal),	 incluindo	
negligência/	violência	sexual/	violência	
psicológica.	
	

Diferenças	 entre	 os	 países	
(desenvolvimento	 socioeconômico),	
raça,	 classe,	 religião	 e	 cultura	
(violência	 socialmente	 aceita).	 Ocorre	
em	 diferentes	 ambientes:	 família	
(casa),	 escolas,	 locais	 de	 trabalho	 e	
entretenimento,	 além	 de	 centros	 de	
cuidados	 ou	 de	 detenção.	 Entre	 os	
principais	 perpetradores	 figuram	 os	
pais,	 outros	 membros	 da	 família,	
professores,	 cuidadores,	 autoridades	
responsáveis	 pela	 aplicação	 da	 lei	 e	
até	mesmo	outras	crianças.	
	

La	 violência	 contra	 niños,	
niñas	 y	 adolescentes:	
Informe	 de	 América	 Latina	
em	 el	 marco	 del	 Estudio	
Mundial	 de	 las	 Naciones	
Unidas,	2006.	 

UNICEF	 Argentina,	 Bolívia,	 Brasil,	
Chile,	 Colômbia,	 Costa	 Rica,	
Cuba,	 Equador,	 El	 Salvador,	
Guatemala,	 Honduras,	
México,	 Nicarágua,	 Panamá,	
Paraguai,	 Peru,	 República	
Dominicana,	 Uruguai	 e	
Venezuela. 

Violência	 física	 -	 violência	 letal	
(homicídio)	 e	 violência	 não	 letal	
(punição	 corporal),	 incluindo	
negligência/	violência	sexual/	violência	
psicológica.	
 

Âmbitos	 urbano	 e	 rural,	 regiões,	
cidades,	 dentro	 das	 cidades,	 idade,	
sexo	 e	 grupo	 socioeconômico.	
Crianças	que	 sofrem	maus-	 tratos	em	
casa	ou	que	vivem	em	situação	de	rua;	
violência	policial;	crianças	expostas	ao	
trabalho	 forçado	 que	 sofrem	 abusos	
de	 todos	 os	 tipos,	 destacando-se	 as	
meninas	 que	 são	 obrigadas	 a	 se	
prostituírem.	 Carência	 de	 políticas	
sociais;	 consumo	 e	 tráfico	 de	 drogas;	
uso	 expressivo	 de	 armas	 de	 fogo;	
presença	de	gangues	ou	outros	grupos	
criminosos.	

Las	Voces	de	Niñas,	Niños	y	
Adolescentes	 sobre	 la	

UNICEF México,	 Guatemala,	
Honduras,	 El	 Salvador,	

Violência	 física	 -	 violência	 letal	
(homicídio)	 e	 violência	 não	 letal	

Maior	 concentração	 de	 violência	 nas	
áreas	 urbanas;	 contexto	
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violencia,	2006.	 Nicarágua,	 Costa	 Rica,	
Panamá,	 Colombia,	 Brasil,	
Paraguai,	 Uruguai,	 Argentina,	
Equador,	Bolívia,	Chile,	Peru	e	
República	Dominicana. 

(punição	 corporal),	 incluindo	
negligência/	violência	sexual/	violência	
psicológica.	
 

socioeconômico;	 sexo;	 idade;	 raça;	
comportamento	 violento	 dos	 pais;	
ocorrência	 de	 violência	 entre	 as	
crianças	 que	 trabalham;	 crianças	 que	
moram	 nas	 ruas;	 insegurança	 na	
comunidade	 como	 roubos,	 presença	
de	 gangues,	 tiroteios,	 consumo	 e	
tráfico	 de	 drogas.	 Violência	 por	 parte	
de	 agentes	 estatais,	 tanto	 nas	 ruas,	
quanto	 nas	 instituições	 de	
recuperação	e	cuidado.	

Mapeo	Región	America	Del	
Sur:	 Implementación	 de	 las	
recomendaciones	 del	
Estudio	 Mundial	 sobre	 la	
violencia	 contra	 los	 niños	 y	
niñas,	2011. 

MOVIMENTO	
MUNDIAL	 POR	
INFANCIA	 	 	 -	 Plan	
Internacional,	
Redlamyc,	 Unicef,	
Save	 the	 Children,	
Visión	 Mundial	
Oficina	 de	 la	
Representante	
Especial	 para	 el	
Seguimiento	 de	 las	
recomendaciones	 del	
estudio	 de	 violencia	
contra	 los	 niños	 de	
Naciones	Unidas	- 

Argentina,	 Bolívia,	 Brasil,	
Chile,	 Colombia,	 Equador,	
Paraguai,	 Peru,	 Uruguai	 e	
Venezuela 

Violência	 física	 -	 violência	 letal	
(homicídio)	 e	 violência	 não	 letal	
(punição	 corporal),	 incluindo	
negligência/	violência	sexual/	violência	
psicológica.	
 

Contexto	 socioeconômico;	 raça;	 sexo;	
lar	 violento;	 insegurança	 na	
comunidade;	 crianças	 que	 são	
forçadas	a	trabalhar;	atuação	do	crime	
organizado;	 existência	 de	 conflitos	
armados.	 Consumo	 de	 álcool;	
consumo	e	tráfico	de	drogas;	presença	
de	 gangues.	 Violência	 policial	 e	 nas	
instituições	de	proteção	e	justiça.	

Violencia	 contra	 los	 niños,	
niñas	 y	 adolescentes:	
Estado	 de	 situación	 de	 los	
países	 de	 Centroamérica,	
México,	 Cuba,	 y	 República	
Dominicana	 en	 relación	 con	
la	violencia	contra	los	niños,	

MOVIMENTO	
MUNDIAL	 POR	
INFANCIA	 	 	 -	 Visión	
Mundial	
Plan	Internacional	
Redlamyc	
Unicef	

Guatemala,	 El	 Salvador,	
Honduras,	 Nicaáagua,	 Costa	
Rica,	 Panamá,	 México,	 Cuba,	
República	Dominicana 

Violência	 física	 -	 violência	 letal	
(homicídio)	 e	 violência	 não	 letal	
(punição	 corporal),	 incluindo	
negligência/	violência	sexual/	violência	
psicológica.	
 

Trajetória	de	vida	da	vítima;	sua	idade	
e	sexo;	sua	família;	o	contexto	cultural	
e	 socioeconômico;	 características	 de	
sua	comunidade.	Atuação	de	gangues	
ou	 crime	 organizado;	 fácil	 acesso	 a	
armas	de	fogo;	crianças	migrantes.	
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niñas	 y	 adolescentes	 en	
seguimiento	 al	 Estudio	 de	
Naciones	 Unidas	 sobre	 la	
Violencia	 contra	 los	 Niños,		
2012. 

Save	the	Children	
Oficina	 de	 la	
Representante	
Especial	 para	 el	
Seguimiento	 de	 las	
recomendaciones	 del	
estudio	de	
violencia	 contra	 los	
niños	 de	 Naciones	
Unidas 

 

	


