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Resumo: A história da infância e adolescência no Brasil é permeada por ações e estratégias 
de caráter assistencial incapazes de suprir uma política social efetiva. A pesquisa tem como 
objetivo refletir sobre a violação dos direitos contra crianças e adolescentes, 
compreendendo o fenômeno da violência, a partir do entendimento do papel do Estado na 
efetivação das políticas públicas para este segmento etário. O estudo foi realizado tendo por 
base o levantamento do número de violações de direitos fundamentais registrados no sítio 
do Sistema de Informações para Infância e Adolescência - SIPIA, do município de Londrina-
PR, dos anos de 2013 e 2014.  
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Abstract: The story of childhood and adolescence in Brazil is permeated by actions and aid-
oriented strategies incapable of supplying an effective social policy. The research aims to 
reflect on the violation of rights of children and adolescents, including the phenomenon of 
violence, from the understanding of the state's role in the execution of public policies for this 
age group. The study was conducted based on the survey of the number of violations of 
fundamental rights recorded in the Site Information System for Children and Adolescents - 
SIPIA, the city of Londrina-PR, the years 2013 and 2014. 
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I – INTRODUÇÃO 
 

A questão da assistência à crianças e adolescentes no Brasil é marcada pelo Código 

de Menores de 1927, em que o Estado assume a responsabilidade legal de tutela às 

crianças e adolescentes órfãos e abandonados, iniciando o processo de institucionalização. 

Para Pereira (1998, p. 33), o código era entendido como “instrumento de proteção e 

vigilância da infância e adolescência, vítima da omissão e transgressão da família, em seus 

direitos básicos”.  

Nesta perspectiva, evidencia-se o ideário de que a família era a única responsável 

pela condição de vida do “menor”, sendo este objeto de vigilância da autoridade local. 

Apesar disso, o cenário político e econômico do país sofreu alterações, as quais incidiram 

na insuficiência de instituições capazes de cercear esta população do convívio social.  
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Partilhando do pensamento de Rizzini e Pilotti (2011, p.27), com o modelo de 

crescimento adotado no país na década de 60 pelos governos militares, “a infância “material 

ou moralmente abandonada” transformou-se, desse modo, em motivo e canal legítimos de 

intervenção do Estado”. 

Desta forma, foi criado através da Lei Federal n. 6.697/79 o reconhecido Código de 

Menores, sendo este um “instrumento de controle social da infância e da adolescência 

vítima da omissão e transgressão da família, da sociedade e do Estado em seus direitos 

básicos” (PEREIRA, 1998, p.33). 

Ao fazer um comparativo com a legislação anterior, compreende-se que surgem 

novos atores responsáveis pela condição de vida das crianças e adolescentes, entretanto, 

os que apresentavam características que afrontavam a moral e a ordem social eram vistos 

como “menores em situação irregular”, legitimando o poder do juiz frente às 

problemáticas identificadas.  

Sendo assim, o Estado e a sociedade ainda encontravam-se alheios à questão da 

infância e adolescência no Brasil, haja vista que os mecanismos de participação eram 

restritos ao Poder Judiciário, utilizando-se este do cerceamento e repressão ao segmento 

infantojuvenil como justificativa de garantir proteção.  

É necessário dizer que, concomitante a esta questão, o cenário brasileiro enfrentava 

situações extremas de desigualdades sociais em meio a um período ditatorial, trazendo 

conseqüências ao contexto político, social e econômico do país. Além de que havia um 

processo de ascensão do ideário neoliberal em âmbito internacional, que trouxe 

conseqüências em diversos aspectos para o Brasil, determinando um Estado mínimo 

através das seguintes proposições: 

ser parco para os gastos sociais e regulamentações econômicas; [...] uma forte 
disciplina orçamentária, diga-se, contenção dos gastos sociais e restauração de uma 
taxa natural de desemprego; [...] o desmonte dos direitos sociais, implicando na 
quebra da vinculação entre política social e esses direitos. (BEHRING, 2006, p. 12). 
 

Neste sentido, aplica-se a receita desregulamentadora das funções do Estado, 

tornando-se evidentes ações descontínuas no intuito de incidir na mudança de paradigmas 

quanto às mazelas sociais que atingiam grande parte da população brasileira, e desta 

forma, também resultou em agravos quanto à situação da infância e adolescência no Brasil. 

Todavia, a década de 1980 é reconhecida historicamente por seu quadro político 

inovador devido a presença acentuada das mobilizações sociais, bem como a resistência de 

novos atores, que possibilitou alterações na pauta dos direitos civis, sociais e políticos da 

sociedade brasileira, legitimando também “o processo de reivindicação dos direitos de 

cidadania para crianças e adolescentes”. (RIZZINI e PILOTTI, 2011, p.27).  

Diante dos ditames repressivos e o fortalecimento das organizações populares, foi 

instituído o Estado Democrático de Direitos através da promulgação da Constituição Federal 
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de 1988, que valoriza o exercício da cidadania, descentralizando a responsabilidade da 

questão da infância e juventude no Brasil entre Estado e sociedade civil, incorporando a luta 

por direitos como uma luta coletiva. 

Houve avanços legítimos nas prerrogativas legais no que concerne aos direitos de 

crianças e adolescentes. A proposta dos direitos a este segmento foi inclusa no artigo 227 

da Constituição Federal, assegurando que 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 
2010). 

  

A Lei Federal n. 8.090/1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

assegura e regulamenta à população infantojuvenil os direitos individuais e sociais, estes na 

condição de sujeitos de direitos e reconhecidos como pessoas em situação de 

desenvolvimento. 

É interessante dizer que o Estatuto conta com a descentralização da 

responsabilidade em efetivar os direitos supramencionados entre família, sociedade e 

Estado, e, além disso, contempla toda a população infantojuvenil, independente da condição 

social e pessoal, diferentemente dos Códigos de Menores, em que as ações incidiam 

majoritariamente sobre as crianças e adolescentes em situação de pobreza. 

Nesta medida, o atendimento a crianças e adolescentes é inserido como parte 

integrante das polícias sociais, sendo primazia do Estado implementar políticas públicas 

voltadas a este segmento. Contudo, a partir de toda a discussão acerca da dinâmica 

estrutural econômica, cabe-nos indagar a natureza e o processo de configuração das 

políticas sociais no Brasil.  

Partilhando do pensamento de Pereira (2008, p. 27), 

em se tratando de política social, como de resto de toda e qualquer política, a 
história tem mostrado que, em qualquer tempo e contexto sócio-cultural, a política 
social tem procurado satisfazer necessidades sociais, mas sem deixar de atender 
“objetivos egocêntricos, como o controle social e político, a doutrinação, a 
legitimação e o prestígio” (Casado, 1998) das elites no poder. 

 
Neste sentido, compreende-se que as políticas sociais, no que diz respeito à história 

da formação das classes sociais no país, vêm sendo configurada a partir dos conflitos de 

interesses de diversos sujeitos, visto que 

seus impactos não produzem invariavelmente a melhoria das condições humanas 
[...]. Para que isso aconteça de alguma forma, há que existir contínuo controle de 
parcelas organizadas da sociedade sobre atos e ações dos governos, bem como 
sobre demandas ou imposições do capital, que também são acatadas e 
processadas pelo Estado. (PEREIRA, 2008, p. 28). 

 

A partir disso, é de extrema importância nos referir ao processo de democratização e 

elaboração de políticas sociais específicas para a população infantojuvenil, com a 
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participação de novos atores, sendo materializada por meio da criação e ampliação dos 

canais previstos constitucionalmente, conhecidos como Conselhos de Gestão de Políticas 

Públicas e Conferências, nos âmbitos federal, estadual e municipal. 

Com relação às políticas sociais de atendimento ao segmento infantojuvenil, dispõe-

se dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), órgãos 

permanentes, autônomos e deliberativos, de caráter paritário, compostos por organizações 

representativas da sociedade civil e representantes do poder público. 

É compreendido como um espaço público de tomada de decisões, que dispõe de 

competências como avaliar e formular uma Política de Proteção e Defesa da Criança e do 

Adolescente, discutir, elaborar e fiscalizar a proposta orçamentária dos municípios, elencar 

demandas e prioridades para a execução das ações e também receber petições, denúncias, 

representações ou queixas por desrespeito aos direitos assegurados, tomando as 

providências cabíveis.  

Para além do CMDCA, têm-se os Conselhos Tutelares, que de acordo com o art. 131 

do Estatuto, “é órgão permanente e autônomo, não juridiscional, encarregado pela 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente”. As 

atribuições referentes ao Conselho Tutelar estão afixadas no art. 136 da mesma Lei, que 

discorre sobre o atendimento à criança, ao adolescente, aos pais ou responsáveis, visto que 

é o órgão reconhecido por efetuar denúncias, reclamações e aplicar medidas de proteção às 

crianças e adolescentes quando estes tiveram seus direitos ameaçados ou violados: 

I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
II – por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 
III – em razão de sua conduta; (BRASIL, 2012, p. 50)  

 

O Conselho Tutelar detêm características diferenciadas do CMDCA, não tem o poder 

de deliberação e controle acerca dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, no entanto deve subsidiar através da abertura de canais de participação e 

controle social, o processo de priorização e demandas de políticas públicas para crianças e 

adolescentes. 

Entretanto, limites e dificuldades se perpetuaram apesar das conquistas do processo 

de efetivação dos direitos assegurados pelos documentos legais. Rizzini e Pilotti (2011, 

p.30), se tratando de espaços públicos, têm como “sua principal virtude – a de permitir o 

surgimento e resolução de conflitos – esbarra na precariedade de sua infraestrutura, tanto 

como sua dificuldade de reconhecer e aceitar diferenças, inerentes a todos os espaços 

democráticos”.  

Cabe-nos questionar sobre a possibilidade de discutir a importância das ações e 

registros dos Conselhos, do conhecimento de seus representantes e a configuração atual do 

Estado frente ao compromisso e responsabilidade no processo de efetivação dos direitos da 



 

5 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

criança e do adolescente.  O estudo ainda permitirá o confronto de interesses no sentido de 

potencializar o enfrentamento das situações de ameaças e violações dos direitos através da 

implementação de políticas sociais efetivas, visto que “a política social está, portanto, no 

centro do embate econômico e político”. (BEHRING, 2006, p. 23). 

 
II – DESENVOLVIMENTO 
 
 O estudo é constituído pelo levantamento dos dados quantitativos acerca das 

violações referentes aos direitos fundamentais da criança e do adolescente registrados no 

Sistema de Informação para Infância e Adolescência (SIPIA). A pesquisa está vinculada ao 

Projeto de Pesquisa e Extensão “Juventude e Violência: da violação à garantia de direitos”, 

do Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina. 

De acordo com o sítio do SIPIA, este se fundamenta no Estatuto e possui três 

objetivos primordiais: 

Operacionalizar na base a política de atendimento dos direitos, ou seja, possibilitar a 
mais objetiva e completa leitura possível da queixa ou situação da criança ou 
adolescente, por parte do Conselho Tutelar; Encaminhar a aplicação da medida 
mais adequada com vistas ao ressarcimento do direito violado para sanar a situação 
em que se encontra a criança ou adolescente; Subsidiar as demais instâncias - 
Conselhos de Direitos e autoridades competentes - na formulação e gestão de 
políticas de atendimento. 

Para tanto, fez-se um recorte dos dados do município de Londrina-PR, com o 

objetivo de dar visibilidade às violações dos direitos fundamentais ao segmento 

infantojuvenil, nos anos de 2013 e 2014.  

É importante dizer que os Direitos Violados encontram-se divididos no sítio do SIPIA 

para que os Conselheiros Tutelares possam indicar as ocorrências de acordo com as 

categorias, sendo estas: Direito à vida e saúde; Direito à liberdade, respeito e dignidade; 

Direto à convivência familiar e Comunitária; Direito à educação, cultura, esporte e lazer; 

Direito à profissionalização e proteção do trabalho. 

No sentido de elucidar a problemática sobre crianças e adolescentes que tiveram 

seus direitos violados, tendo por base a realidade do município de Londrina-PR, a partir dos 

dados registrados no sítio do SIPIA.  

 
Tabela 1 – Número de violações por direito fundamental no município de Londrina-PR, no 

período de 2013 e 2014. 

 

Direito Violado 2013 2014 Variação 

Vida e saúde 7 17 142,85% 

Liberdade, respeito e 
dignidade 

52 95 82,69% 

Convivência Familiar e 
Comunitária 

17 35 105,88% 
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Educação, cultura, 
esporte e lazer 

32 163 409,37% 

Profissionalização e 
Proteção do trabalho 

2 3 50,00% 

Total de violações 110 313 184,54% 

Fonte: Sistema de Informações para Infância e Adolescência – SIPIA. 

 

Conforme a tabela 1, a incidência de violações em todas as categorias de direitos 

violados tem sofrido um aumento significativo de acordo com as variações apresentadas. 

Somando-se as violações dos anos de 2013 e 2014, as categorias que possuem maior 

índice são referentes ao direito à educação, cultura, esporte e lazer e, liberdade, respeito e 

dignidade, totalizando 195 ocorrências, no referido período. 

Considerando que a violação de direito é uma forma de violência à todos, é 

necessário compreender o significado de violência neste trabalho, sendo reconhecida como 

um fenômeno social que permeia o ambiente familiar, grupos, instituições de caráter público 

e privado e o próprio Estado. 

 
Tabela 2 – Quantidade de violações por subcategorias referentes ao Direito à Vida e Saúde, 

no município de Londrina-PR, no período de 2013 e 2014. 

 

Direito à Vida e Saúde 2013 2014 

Práticas irregulares em 
estabelecimentos de saúde 

0; 14% 0; 0% 

Atendimento inadequado em 
saúde 

1; 15% 5; 62% 

Não atendimento em saúde 1; 14% 2; 25% 

Insegurança alimentar e 
nutricional 

0; 0% 1; 13% 

Ausência de ações específicas 
para prevenção de enfermidades 

e promoção da saúde 

1; 14% 0; 0% 

Prejuízo a vida e saúde por ação 
ou omissão 

0; 0% 0; 0% 

Atos atentatórios a vida e a 
saúde 

4; 57% 9; 53% 

Fonte: Sistema de Informações para Infância e Adolescência – SIPIA. 

 

De acordo com o art. 7º do Estatuto, “a criança e o adolescente têm direito a 

proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam 

o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”. 

(BRASIL, 2012, p. 16). 

No entanto, com relação ao Direito à Vida e Saúde, composto pelas sete 

subcategorias que podem ser visualizadas no gráfico acima, o município de Londrina-PR 
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tem apresentado o registro de violações. Os dados nos remete quanto à efetividade das 

ações das políticas públicas de atendimento ao segmento infantojuvenil. Quanto aos atos 

atentatórios a vida e saúde fizeram-se predominantes, sendo a primeira categoria 

representada com 15% e 62% e a segunda categoria com 57% e 53% do total de 

ocorrências nos anos de 2013 e 2014, respectivamente. 

 

Tabela 3 – Quantidade de violações por subcategorias referentes ao Direito à Liberdade, 
respeito e dignidade, no município de Londrina-PR, no período de 2013 e 2014. 

 

Direito à Liberdade, respeito e 
dignidade 

2013 2014 

Atos atentatórios a cidadania 37; 71% 74; 78% 

Negação do direito a liberdade e 
respeito 

2; 4% 1; 1% 

Restrições ao direito de ir e vir 0; 0% 1; 1% 

Discriminação 1; 2% 0; 0% 

Violência psicológica 1; 2% 2; 2% 

Violência física 3; 6% 5; 5% 

Submissão de crianças ou 
adolescentes a atividades ilícitas ou 

contravenções sociais 

2; 4% 2; 2% 

Violência sexual – Exploração 
sexual comercial 

0; 0% 0; 0% 

Violência sexual - abuso 6; 11% 10; 11% 

Fonte: Sistema de Informações para Infância e Adolescência – SIPIA. 

  

Diante deste quadro, evidencia-se que as violações referentes aos atos atentatórios 

a cidadania fizeram-se mais expressivas, com 37 e 74 ocorrências nos anos de 2013 e 

2014, respectivamente. Em seguida, tem-se a violência sexual – abuso, com 6 e 10 

notificações nos referidos anos.  

Não é possível analisar relações violentas sem reconhecer o contexto social no qual 
elas se dão, pois se a violência fosse própria da natureza humana, pouco poderia 
ser feito para transformar as ações e relações entre os homens. (SUGUIHIRO et. al, 
2010, p. 2)  

 

Através disso, cabe-nos questionar acerca das ações desenvolvidas pela família, 

sociedade e Estado no processo de desenvolvimento deste segmento. Segundo Candau (et. 

al 1995, p. 13), a questão dos direitos de crianças e adolescentes “exige superar uma visão 

puramente individual [...], afirmando uma perspectiva social e planetária”. Isto é, a efetivação 

dos direitos à população infantojuvenil não pode ser tratada apenas no âmbito individual, 

mas sim objeto de discussão e luta coletiva. 
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Tabela 4 – Quantidade de violações por subcategorias referentes ao Direito à Convivência 
Familiar e Comunitária no município de Londrina-PR, no período de 2013 e 2014. 

 

Direito à Convivência Familiar e 
Comunitária 

2013 2014 

Privação ou dificuldade de convívio 
familiar 

3; 18% 10; 29% 

Inadequação do convívio familiar 8; 47% 19; 54% 

Violações a dignidade/negligência 
familiar 

6; 35% 4; 11% 

Ausência de programas e ações 
específicas para aplicação de 

medidas de proteção 

0; 0% 1; 3% 

Atos atentatórios ao exercício da 
cidadania 

0; 0% 1; 3% 

Fonte: Sistema de Informações para Infância e Adolescência – SIPIA. 

 

Com relação às violações sobre o Direito à Convivência Familiar e Comunitária, tem-

se a inadequação do convívio familiar como principal ocorrência, com 47% e 54% no total de 

violações nos anos de 2013 e 2014, respectivamente. Em seguida, tem-se as violações de 

dignidade/negligência familiar (35%) em 2013 e privação ou dificuldade de convívio familiar 

(29%) em 2014.  

É necessário analisar as ocorrências acima, considerando que o discurso de 

culpabilização das famílias tornou-se comum. No entanto, a postura que o Estado vem 

assumindo frente aos direitos fundamentais às crianças e adolescentes no cenário atual 

evidencia-se pelo fenômeno da violação sobreposto ao da efetivação.  

Diante disso, é essencial romper com a falácia de que a violência vivenciada por 

crianças e adolescentes ocorre exclusivamente no âmbito das famílias, até mesmo por esta 

encontrar-se inserida em um contexto social marcado por violações reiteradas. 

 
Tabela 5 – Quantidade de violações por subcategorias referentes ao Direito à Educação, 

cultura, esporte e lazer, no município de Londrina-PR, no período de 2013 e 2014. 

 

Direito à Educação, cultura, esporte 
e lazer 

2013 2014 

Inexistência de ensino médio ou 
dificuldade no acesso 

0; 0% 2; 1% 

Inexistência de ensino fundamental 
ou dificuldade no acesso 

5; 16% 19; 12% 

Ausência de educação infantil ou 
impedimento de acesso 

20; 62% 136; 84% 

Impedimento de permanência no 
sistema escolar 

5; 16% 2; 1% 

Inexistência ou impedimento de uso 
de equipamento para cultura, 

esporte e lazer 

0; 0% 0; 0% 
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Atos atentatórios ao direito à 
educação 

1; 3% 2; 1% 

Falta de condições educacionais 
adequadas 

1; 3% 2; 1% 

Fonte: Sistema de Informações para Infância e Adolescência – SIPIA. 

  

 A realidade apresentada pelo município sobre o Direito à educação, cultura, esporte 

e lazer é preocupante face aos dados expressivos, os quais majoritariamente se concentram 

na ausência de educação infantil ou impedimento de acesso, com 20 e 136 ocorrências nos 

anos de 2013 e 2014, representados pela porcentagem de 62% e 84%, respectivamente. 

 Para além disso, contata-se que a falta de acesso ao ambiente escolar se perpetua 

para o ensino fundamental, comprometendo o desenvolvimento integral da criança e do 

adolescente.  

 Apesar dos avanços legítimos através das legislações, vê-se de modo recorrente a 

desresponsabilização do Estado no desenvolvimento de ações via políticas públicas que 

correspondem ao direito à educação, cultura, esporte e lazer, haja vista que o município 

apresenta dificuldades de acesso a um ensino público de qualidade, bem como a utilização 

de espaços para o desenvolvimento de atividades culturais, esportivas e de lazer.  Sendo 

assim, a partir dos dados registrados, percebe-se que crianças e adolescentes de qualquer 

faixa etária são prejudicados em decorrência da ineficiência das políticas públicas. 

De acordo com Faleiros (2011, p. 35), devido à cultura e estratégias de poder 

centralizado 

a questão da infância não se tem colocado na perspectiva de uma sociedade e de 
um Estado de direitos, mas na perspectiva do autoritarismo/clientelismo, 
combinando benefícios com repressão, concessões limitadas, pessoais e arbitrárias, 
com disciplinamento, manutenção da ordem, ao sabor das correlações de forças 
sociais ao nível da sociedade do governo. 

 
  

Tabela 6 – Quantidade de violações por subcategorias referentes ao Direito à 

Profissionalização e Proteção do trabalho, no município de Londrina-PR, no período de 2013 
e 2014. 

 

Direito à Profissionalização e 
proteção do trabalho 

2013 2014 

Inexistência ou insuficiência de 
condições para formação técnica e 

profissional 

1; 50% 3; 100% 

Condições impróprias de 
remuneração ou imposição de 

trabalho ao adolescente 

0; 0% 0; 0% 

Condições irregulares de trabalho  1; 50% 0; 0% 

Fonte: Sistema de Informações para Infância e Adolescência – SIPIA. 
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A respeito dos registros de violações sobre o Direito à profissionalização e proteção 

do trabalho o número é baixo. Entretanto, não devemos naturalizá-lo, visto que 

cotidianamente crianças e adolescentes tem enfrentado condições de trabalho irregulares, 

que em sua grande maioria atua na informalidade.   

A situação acima pode ser compreendida pela insuficiência de escolas de formação 

técnica e profissional, bem como a ausência de vagas para todos os interessados, fazendo 

com que crianças e adolescentes encontram-se cada vez mais a mercê de condições 

irregulares de trabalho em troca de remuneração. 

 Face aos dados apresentados, entende-se que o Estado apresenta a sua face 

violentadora legitimada por meio de ações que não condizem com as prerrogativas legais 

existentes, interferindo na garantia da prioridade a crianças e adolescentes, que 

compreende: 

a) a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 
c) preferência na formulação e execução das políticas sociais públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 
proteção à infância e à juventude. (BRASIL, 2012, p. 15) 
 

Quando se fala em política de cidadania, cabe ao Estado garantir os direitos 

fundamentais de crianças e adolescentes por meio da efetivação das políticas públicas, no 

entanto, “a relação entre ordem e cidadania se expressa [...] nas políticas repressivas, seja 

com ênfase na tutela pessoal da criança seja com ênfase na ordem geral a ser preservada”. 

(FALEIROS, 2011, p. 35)  

 
III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao analisar os dados gerais acerca das ocorrências registradas no sítio do SIPIA, 

contata-se que o índice de violações tem sofrido alterações acentuadas em todas as 

categorias de direitos fundamentais, haja vista que o total corresponde a 110 e 313 

violações nos anos de 2013 e 2014, respectivamente, apresentando um aumento de 

184,54%. 

Quanto aos direitos violados, nota-se que o número de registros que envolvem as 

violações do direito à educação, cultura, esporte e lazer apresentou a maior variação, com 

409,37%, representando o aumento de 32 para 163 ocorrências no referido período.  

Diante deste quadro, faz-se necessário propor novas formas de enfrentamento da 

violação de direitos fundamentais de crianças e adolescentes pela sociedade e pelo Estado, 

de modo a superar o discurso reiterado de culpabilizar apenas as famílias pobres pela 

situação de violência vivenciada pelas crianças e adolescentes. A partir do resgate histórico 

do atendimento ao segmento infantojuvenil, bem como dos dados gerais deste estudo, o 
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que se tem presenciado são ações violentadoras do Estado para com as crianças e 

adolescentes, anulando a condição de sujeitos de direitos conquistada através da carta 

constitucional. A perspectiva da naturalização das violações dos direitos à população 

infantojuvenil precisa ser superada, no sentido de romper com as políticas sociais de caráter 

menorista, pontual e assistencialista que pouco tem contribuído na melhoria da condição de 

vida desta população etária. 
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