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+
Apresentação 

n  Panorama sobre a vitimização fatal de crianças  no espaço 
público em decorrência da violência interpessoal comunitária 
na América latina  

n  Magnitude 
n  Contextos de vulnerabilidade 

Position Paper 1: Vitimização fatal de crianças no espaço público em 
decorrência da violência interpessoal comunitária: um diagnóstico da 
magnitude e contextos de vulnerabilidade na América Latina  



+ Estrutura   

n  Do que estamos falando exatamente?  
n  A violência interpessoal comunitária (VIC) e a vitimização fatal de 

crianças 

n  Fatores estruturais/contextuais da AL que tornam as crianças 
mais vulneráveis à vitimização fatal em decorrência da VIC. 

n  Alguns números: homicídios de crianças e adolescentes na AL 



+
De quê estamos falando? 

n  Não existe uma única forma de definir violência, em geral, e 
violência contra crianças, em particular. 

n  A violência contra a criança é um problema de escala 
mundial que pode apresentar-se de diferentes formas em 
função de características culturais, econômicas e sociais da 
região e dos países em que ocorrem  



+ Violência: World report on Violence 
and health  (OMS, 2002) 
n  The intentional use of physical force or power, threatened or 

actual, against oneself, another person, or against a group or 
community, that either results in or has a high likelihood of 
resulting in injury, death, psychological harm, 
maldevelopment or deprivation  

n  Tipos: autoinflingida, interpessoal ou coletiva 

n  Violência interpessoal: familiar e comunitária 
n  Violência contra crianças: subtipo de violência interpessoal 

familiar 



+
Violência interpessoal comunitária 
(OMS, 2002)  

n  violência que ocorre entre indivíduos que não possuem uma relação 
de parentesco, embora possam ser conhecidos, e que ocorre, 
geralmente, “fora de casa” ou seja, em espaços públicos e espaços 
institucionais como escolas, ambiente de trabalho, instituições de 
correção e outras (Krug et al. 2002).  

n  As vítimas preferenciais são adultos jovens, em geral homens.  

n  A definição de violência comunitária não se restringe a um tipo 
específico de vítima, seja em função de sua idade ou sexo, mas sim 
ao local onde ocorre e o tipo de relação entre vitima e agressor  

A violência contra crianças pode ser  familiar ou comunitária, em 
função do tipo de relação existente entre vítima e agressor, incluindo 
atos de natureza física, sexual, psicológica e sob a forma de 
negligência e privação  



+
Violência contra crianças: 
diferentes espaços 

n  A casa, a escola, ambientes de trabalho, as instituições de justiça e 
outras instituições de custódia e a comunidade  
(ONU, 2006; UNICEF, 2006; 2013; Movimento Mundial pela Infância, 
2011; 2012).  

todos os tipos de violência – física, psicológica, sexual e na forma de negligência – 
podem ocorrer, em maior e menor grau, em cada um desses espaços. A composição 
dos perpetradores também é diversa e inclui os pais, cuidadores, familiares, 
professores, autoridades responsáveis pela aplicação da lei e até mesmo outras 
crianças.  

Vitimização fatal infantil decorrente da violência interpessoal 
comunitária que se desenvolve no espaço da comunidade 



+
Tipos de violência  mais comuns às 
diferentes faixas de idade  

n  Primeira infância (0 a 5/6 anos): violência ocorrida no ambiente 
doméstico por parte de cuidadores e membros da família. 

n  Infância do meio (entre 5/6 e 10/11 anos):  período de crescente 
independência, o que pode criar conflitos e consequente punições 
“disciplinares; passam a frequentar os ambientes escolares, sujeitos 
a novas formas de vitimização.  

n  Infância tardia e adolescência (entre 11/12 e 18 anos): mais 
propensas a desenvolverem comportamentos de risco. Maior 
interação social, maior risco de VIC, e morte por homicídio 
(UNICEF, 2014a). 

Tipos de violência por  faixa etária à importância de características 
contextuais para a vitimização infantil 



+ Fatores estruturais/contextuais que tornam as 
crianças mais vulneráveis à vitimização fatal em 
decorrência da VIC na AL 

FONTE: Dados referentes ao 
ano de 2014 de população total, 
extensão territorial, densidade 
populacional  e de PIB per capita 
obtidos do World Bank 
(endereço: www.worldbank.org). 
Taxas de mortalidade por 
homicídio: Global Status Report 
on Violence Prevention (WHO, 
2014).  



+
n   Altos níveis de violência na Região: Exclusão e 

desigualdade sociais,  a dimensão cultural do machismo, 
débil legitimidade do monopólio estatal da violência, 
insuficiência do Estado de Direito, práticas corruptas 
difundidas entre a polícia, com um importante crescimento e 
consolidação de grupos de criminalidade organizada  

(IMBUSCH, MISSE & CARRIÓN, 2011; UNICEF, 2006). 



+
Violência institucional praticada 
por autoridades policiais 
 
n  espancamentos, furtos e abuso sexual por parte da Polícia e de guardas 

de segurança privada  

n  participação de autoridades policiais no assassinato de adolescentes em 
bairros pobres ou que vivem nas ruas  

n  execuções sumárias extrajudiciais  

n  crime de tortura contra crianças e adolescentes  no interior de 
instituições de custódia 

n  Crianças executadas ilegalmente por agentes do Estado no interior de 
presídios 

n  Crianças assassinadas na luta contra o crime organizado  

n  “Desaparecimentos” 
 

UNICEF (2006), MOVIMENTO MUNDIAL PELA INFÂNCIA (2012); HUMAN RIGHTS WATCH, (2001; 2011) Jesus & Jesus 
Filho (2012), Peres e cols, 2006; Emmerich (2011) 



+
Gangues e grupos de 
criminalidade organizada 
 
n  Grande parte de todos os assassinatos possuem relação com gangues 

ou quadrilhas, envolvidas de alguma forma com o tráfico de drogas ou 
outras mercadorias ilegais (UNICEF, 2014).  

n  Na América Latina, os adolescentes têm sido as vítimas mais frequentes 
deste tipo de violência.  

n  Anos 1990: inserção de membros muito jovens em gangues na América 
Latina. (Imbusch, Misse e Carrión, (2011)   

n  Condições de pobreza e falta de opções de trabalho e estudo entre as 
crianças e jovens  à atividades ilegais (Unicef, 2006; MOVIMENTO 
MUNDIAL POR INFANCIA, 2012). 

n  Embora se reconheça a participação, cada vez mais precoce, de 
crianças em grupos de criminalidade organizada e gangues, não 
existem dados que permitam estimar a extensão desse problema e nem 
o quanto são vitimadas fatalmente ou não, pela violência. 



+
Crianças em situação de rua  
 

n  As crianças de rua são vulneráveis porque são jovens, muitas 
vezes, pequenas, pobres, não conhecem os seus direitos e 
frequentemente não estão sob a tutela de um adulto que seja 
responsável por elas  

n  Vitimas de violência policial, execução extrajudicial, chacinas, 
ação de grupos de extermínio 

n  Violência sexual 

 



+
Crianças em locais de conflito 
armado 
 
n  Em situações de conflito, as crianças são os alvos mais 

frequentes de ações violentas brutais e indiscriminadas 

n  Vitimas da atuação de grupos armados 

n  Torturadas 

n  Recrutamento “soldados” 

n  Violência sexual   

 



+
Crianças refugiadas em locais 
de fronteira 
 
n  Situação crônica de pobreza; 

n  Busca por oportunidades de emprego ou educação, 
n  status, acesso a bens de consumo ou por oportunidades de entretenimento; 

n  abuso ou violência doméstica;  

n  conflitos, por catástrofes naturais;  

n  Maioria de crianças desacompanhadas que ingressaram ilegalmente nos 
EUA: México, Honduras, Guatemala e de El Salvador.  

n  68.541 crianças apreendidas desacompanhadas na fronteira sudoeste dos 
EUA (out 2013 e set 2014):  27% de Honduras, 25% da Guatemala, 24% de El 
Salvador e 23% do México (AMERICAN IMMIGRATION COUNCIL, 2014).  

n  Trânsito de pessoasde El Salvador, Guatemala e Honduras, em busca de 
refúgio no México, na Nicarágua, no Panamá, na Costa Rica e em Belize. 



+ A VITIMIZAÇÃO FATAL: HOMICÍDIOS DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES NA AMÉRICA LATINA 
 

n  América Latina: região com os maiores níveis de violência, 
quando comparada às demais regiões do mundo.  

n  Entre 2000 a 2012, conforme relatório da UNODOC, grande 
parte dos países dessa região, além de terem altas taxas 
durante todo o período, apresentaram incremento ao longo 
do tempo, alguns acima de 100% (como no caso de Belize e 
México). Quedas foram observadas em três países: 
Colômbia, Equador e Paraguai.  
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Honduras							
Venezuela						
Belice												
El	Salvador								
Guatemala						
Colômbia							
México											
Panamá												
Guiana													
Equador										
Nicarágua									
Paraguai										
Peru																				
Costa	Rica								
Uruguai			

	
77,6	
63,2	
159,9	
4,8	
54,1	
-53,7	
108,7	
75,5	
71,7	
-15,1	
21,5	
-47,8	
92,0	
32,8	
23,4											

Fonte:	UNODOC,	2013.	
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+
n  Hidden in plain sight: a statistical analysis of violence against 

children” (UNICEF, 2014a).  

n  Seção especial dedicada a dimensionar os homicídios contra 
as crianças (0 a 19 anos): 

n  2012: quase 95.000 crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos 
foram vítimas de homicídio no mundo inteiro (quase uma em 
cada cinco vítimas de homicídios, nesse ano, pertencia a essa 
faixa-etária)  
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+
n  a maior parte das crianças vitimas de homicídios reside em  

países com renda baixa ou média, com destaque para a América 
Latina e o Caribe. 

n  25.400 mortes por homicídios entre crianças e adolescentes de 
0 a 19 anos, o que constitui uma taxa de 12 homicídios por 
100.000 habitantes.  

n  O maior risco recai sobre os meninos 

n  Panamá, Venezuela, El Salvador, Brasil, Guatemala, e Colômbia:  
o homicídio é a principal causa de mortes entre adolescentes do 
sexo masculino na faixa etária de 10 a 19 anos.  
 

n  Meninos: maior probabilidade do envolvimento em atividades 
criminosas, gangues ou conflitos interpessoais em espaços 
públicos; Meninas: os principais perpetradores são membros da 
família ou parceiros íntimos  
 (UNICEF, 2014a)  
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Evolução das taxas de 
homicídio (em 100 mil) 
de crianças e 
adolescentes (<1 a 19 
anos) por idades 
simples. Brasil, 
2000-2010. 
 
Fonte: Waiselfisz, Mapa 
da Violência, 2012.  
 
 



+
n  “Índice de homicídios na Adolescência” (IHA): número 

esperado de vidas de adolescentes de 12 a 18 anos, perdidas 
por causa dos homicídios para cada grupo de mil adolescentes 
de 12 anos. 
n  Municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes 

n  homicídios representaram 44% dos óbitos entre os adolescentes, no 
ano de 2008, enquanto esse valor foi de 6% para a população geral  

n  IHA: 2008 (2,27); à 2012 (3,32) 

n  Negros/brancos: Em 2008:  (4); Em 2012 (2,96) 

n  Arma de fogo/outras: em 2008 (6); Em 2012 (4,67) 

papel central das armas de fogo na violência letal contra esse grupo 
etário  



+
Considerações Finais 

n  Apesar de esforços recentes para dimensionar e dar 
visibilidade ao problema, a vitimização fatal de crianças em 
decorrência da VIC ainda é um problema de difícil 
mensuração.  

n   Os dados sobre o impacto da violência comunitária na 
vitimização fatal de crianças e adolescentes são escassos.  
Não é possível estimar, com precisão, o número ou a taxa de 
mortalidade de crianças em decorrência deste tipo de 
violência.  

n  O uso de armas de fogo e o enorme crescimento da TMH 
com a entrada na adolescência, constituem-se em indícios 
importantes dessa relação, no mundo e na América Latina.  



+
n  Desde a década de 1990 a América Latina é reconhecida como uma das 

áreas mais violentas do mundo. A violência, na Região, é endêmica. As TMH 
na faixa etária de 0 a 19 anos são bastante expressivas, especialmente no 
grupo entre 10 e 19 anos.  

n  Poucos estudos desagregam a taxa por faixas etárias menores, dificultando 
um diagnóstico mais preciso do problema.  

n  Poucos os estudos apresentam TMH por tipo de arma, principalmente se 
consideramos as fases de primeira infância e infância do meio, embora se 
reconheça a importância das armas de fogo para a mortalidade violenta.  

n  Embora existam, com vimos, diferenças importantes entre os países, um 
conjunto de fatores permite explicar os altos níveis de violência 
encontrados. A forte presença do crime organizado e gangues, a violência 
policial, crianças em situação de rua, migração e conflitos armados 
emergem em um cenário de pobreza e desigualdade que, juntos, tornam as 
crianças particularmente vulneráveis à violência comunitária com desfecho 
letal. 
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n  O nosso objetivo foi sistematizar as informações existentes, 
dispersas em diferentes relatórios, sobre a vitimização fatal de 
crianças no espaço público em decorrência da VIC nos países 
da AL.  

n  Os resultados encontrados, apesar das limitações dos dados 
existentes, permitem afirmar que este é um problema grave na 
região, assim como a complexidade dos fatores envolvidos . 

n   Cabe ressaltar ainda que o impacto da violência interpessoal 
comunitária na infância não se limita à morte. Os dados sobre 
vitimização não fatal são ainda mais escassos, assim como a 
vitimização indireta pela exposição à situações violentas no 
espaço público. 


