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1. ApresentAçAo

Este trabalho integra a consultoria por modalidade produto do Projeto 
BRA/13/017, denominado “Proteção Integral de Crianças e Adolescentes 
Fortalecida”. A consultoria tem como objetivo prestar assessoria técnica para o 
desenvolvimento de estratégias voltadas à disseminação de conteúdos referentes 
aos direitos das crianças e dos adolescentes, produzidos no âmbito da Secretaria 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA).

Neste sentido, serão realizadas as seguintes atividades no âmbito desta 
consultoria: mapear e avaliar as ações e políticas desenvolvidas na área da 
criança e do adolescente, que representem oportunidade institucional de 
divulgação à sociedade; desenvolver proposta de estratégia para orientar as 
ações de comunicação a serem desenvolvidas pela Secretaria como advocacy para 
formulação, aprovação e execução de políticas públicas sobre direitos da criança e 
do adolescente; desenvolver conteúdos informativos sobre ações e os processos 
de trabalho da rede de proteção integral para disseminação aos atores do Sistema 
de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e a sociedade em geral; e 
elaborar propostas de ações de mobilização da sociedade para a proteção dos 
direitos de crianças e adolescentes.

O quarto produto listado no Edital N° 001/2017 está descrito nos seguintes 
termos:

Documento técnico contendo proposta de conteúdo referente às 
ações nacionais para a promoção de uma mudança cultural no 
país em relação à necessidade de uma educação sem violência.

Com essa perspectiva, esta consultoria sistematizou as principais informações 
disponíveis sobre a atuação da SNDCA em relação a este tema. O presente 
documento trouxe, por exemplo, uma síntese das disposições previstas na a Lei 
13.010, de 26 de junho de 2014, conhecida como Lei Menino Bernardo, que alterou 
o Estatuto da Criança e do Adolescente para definir o direito a uma educação livre 
de violência. Também foi produzido no âmbito deste trabalho um relatório, a partir 
dos dados do Disque Direitos Humanos (Disque 100), sobre o atual cenário de 
violação de direitos da população infantojuvenil no Brasil, que poderá subsidiar 
diversas atividades da SNDCA de enfrentamento à violência contra crianças e 
adolescentes, especialmente a intrafamiliar. Outro tópico abordado foi a escuta 
protegida de meninas e meninos vítimas ou testemunhas de violência. Em relação 
a este tópico foram abordadas as seguintes ações: aprovação e sanção da Lei 
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13.431/2017, que estabelece mecanismos para a escuta protegida de crianças e 
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência; produção dos “Parâmetros de 
escuta de crianças e adolescentes em situação de violência”; e disseminação dos 
Centros de Referência Integrada de Atendimento de Crianças e Adolescentes.
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2. educação sem violência - um direito de 
crianças e adolescentes

No Brasil, as crianças e adolescentes conquistaram o direito de serem educados 
e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante 
com a Lei 13.010, de 26 de junho de 2014. Foram quatro anos de tramitação no 
Congresso Nacional até a sua sanção pela Presidenta Dilma Rousseff. Nesse período, 
a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério 
dos Direitos Humanos (SNDCAYMDH) atuou intensamente na aprovação desse 
importante marco legal por meio da mobilização de redes e parceiros estratégicos.

Na data em que foi sancionada, a então Ministra dos Direitos Humanos, Ideli 
Salvatti, destacou o caráter educativo da legislação. “A Lei Menino Bernardo é 
uma mobilização educativa e um alerta à sociedade para que nossas crianças 
sejam educadas com o máximo de respeito, cuidado e carinho em seus lares. A 
Constituição garante a proteção integral da infância e este é mais um instrumento 
legal para assegurar esse direito”, disse. Na época, a então Secretária Nacional de 
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, Angelica Goulart, considerada 
uma das grandes militantes no combate à violência no âmbito familiar, também 
comemorou a entrada em vigor da Lei Menino Bernardo. “O primeiro aspecto 
importante é o reconhecimento da criança como sujeito de direito, sendo colocada 
em patamar de igualdade como todos os demais integrantes da sociedade. Em 
segundo lugar, a Lei irá contribuir a médio e longo prazo para a diminuição da 
violência nas relações familiares e sociais”, avaliou a Secretária.

A nova legislação, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei no 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, marcou um importante avanço na promoção 
dos direitos de crianças e adolescentes ao reconhecer que o uso de castigo físico 
ou de tratamento cruel ou degradante não são formas de correção, disciplina e 
educação de meninas e meninos, pretextos muitas vezes utilizados tanto pelos 
pais quanto pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos 
agentes públicos executores de medidas socioeducativas e por qualquer pessoa 
encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.

Esse é um tema que vem ganhando destaque não apenas no Brasil. De acordo 
com a Rede Não Bata Eduque, 52 países no mundo já estabeleceram leis que 
protegem as crianças contra os castigos em todos os ambientes de socialização, 
incluindo lares. Na América Latina, além do Brasil, outros nove países estão nessa 
lista: Argentina, Bolívia, Costa Rica, Honduras, Nicarágua, Paraguai, Peru, Uruguai 
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e Venezuela.

A Lei Menino Bernardo tem um apelo mais educativo do que punitivo. Portanto, 
não tem a pretensão de tirar a autoridade dos pais e responsáveis nem os 
criminalizar. O objetivo principal é romper com a aceitação e banalização do uso 
dos castigos físicos e humilhantes contra crianças e adolescentes pela sociedade. 
No entanto, parte da população desconhece essa informação.

Enquanto estava em discussão no Congresso Nacional, o Projeto de Lei, que 
inicialmente ficou conhecido como a “Lei da Palmada” causou polêmica e dividiu a 
opinião dos brasileiros. Segundo pesquisa Data Folha1, divulgada em 27 de julho de 
2010, mais da metade (54%) dos 10.905 entrevistados de todo o Brasil se disseram 
contrários à proposta, 36% favoráveis, 6% indiferentes e 4% não souberam se 
posicionar. Os Estados que apresentam as maiores taxas de contrários à medida 
foram Distrito Federal (60%), Minas Gerais (58%), Rio Grande do Sul (57%), Paraná 
(56%), São Paulo e Pernambuco (52%, cada), Bahia (51%) e Rio de Janeiro (49%). Em 
relação ao perfil dos que eram contrários ao projeto, as mulheres representavam 
a maior taxa, 55%. Entre os entrevistados com nível superior, 59% não aprovavam 
a medida, da mesma forma que 61% das pessoas com renda familiar mensal de 
mais de dez salários mínimos. Entre aqueles que têm filhos, 56% são contrários 
ao projeto de lei e 6 são indiferentes. Os dados refletem o desconhecimento das 
pessoas em relação ao conteúdo da lei, que mesmo após a sanção ainda é cercada 
por “mitos” e falta de informação. É nesse contexto que a SNDCA tem o desafio 
de informar e sensibilizar a sociedade sobre a importância da nova legislação, para 
que ela seja eficiente e, de fato, consiga provocar uma mudança cultural no país.

Diversas pesquisas já comprovaram os prejuízos do uso dos castigos físicos 
no desenvolvimento de crianças, especialmente na primeira infância, quando o 
sucesso do seu desenvolvimento cognitivo e emocional tem ligações profundas 
com as relações de afeto estabelecidas com seus cuidadores principais. Segundo 
coordenadora-geral de Promoção de Direitos da SNDCA, Heloiza Egas, a violência, 
além de não ser considerada uma forma de educação, correção e disciplina de crianças, 
pode afetar inclusive a vida adulta. “A criança aprende pelo exemplo que recebe, e 
uso de castigos físicos a ensina somente que a violência pode ser, sim, um recurso 
para a resolução de conflitos. Além de ineficaz em coibir eventuais atos das crianças 
reprovados pelos adultos, a dinâmica das relações familiares estabelecida com base 
no medo pode, no longo prazo, acarretar em dificuldades de estabelecer vínculos 
afetivos, correndo-se o risco, inclusive, de que quando adulta, venha a reproduzir 
esse padrão de cuidado, conformando um ciclo intergeracional de violências”.

1 http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2010/07/1223479-54-dos-brasile-
iros-sao-contra-a-lei-da-palmada.shtml 

http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2010/07/1223479-54-dos-
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2.1 Lei Menino Bernardo - o que mudou no país após a nova 
legislação

Quando foi sancionada, a Lei 13.010, de 26 de junho de 2014, recebeu o nome 
de Lei Menino Bernardo, em substituição à expressão “Lei da Palmada” atribuída 
ao projeto durante sua tramitação no legislativo. A mudança foi uma homenagem 
a Bernardo Boldrini, um menino de 11 anos que foi assassinado em Três Passos, 
no Rio Grande do Sul, em um crime com a participação do pai e da madrasta. O 
caso chocou a opinião pública, principalmente quando vídeos do acervo pessoal 
da família mostraram Bernardo sendo maltratado dentro de casa, o que levantou 
o debate sobre a prevenção das violências contra crianças e adolescentes no seio 
familiar.

A norma representou um importante avanço do Brasil, capaz de estimular a 
educação de crianças e adolescentes sem o uso da violência. “A lei insere uma 
mudança de abordagem e entendimento sobre a forma de criação dos filhos, ao 
assegurar o direito de crianças e adolescentes de serem educados sem o uso 
da violência física. Trata-se de uma distinção importante no campo da proteção 
integral desses indivíduos, na medida em que contribui para uma mudança 
cultural na sociedade, incentivando o estabelecimento de relações entre pais e 
filhos pautadas pelo diálogo, o afeto e a empatia”, explica a coordenadora-geral de 
Promoção de Direitos da SNDCA, Heloiza Egas.

O primeiro aspecto abordado na Lei Menino Bernardo é o conceito de castigo 
físico e tratamento cruel ou degradante.

Tabela: Conceitos definidos na Lei Menino Bernardo

Castigo físico
Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o 
uso da força física sobre a criança ou o adolescente que 
resulte em sofrimento físico ou lesão.

Tratamento cruel ou degradante
Conduta ou forma cruel de tratamento em relação 
à criança ou ao adolescente que humilhe, ameace 
gravemente ou ridicularize.

Segundo a Lei 13.010Y2014, os pais, demais integrantes da família, responsáveis 
e agentes públicos executores de medidas socioeducativas que descumprirem 
a legislação, ou seja, utilizarem castigos físicos e humilhantes contra crianças e 
adolescentes serão encaminhados para um programa oficial ou comunitário de 



10

proteção à família, tratamento psicológico ou psiquiátrico e advertência. Os casos 
de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de 
maus- tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados 
ao conselho tutelar mais próximo. É fundamental o apoio e o incentivo às práticas 
que permitam a resolução pacífica desses conflitos.

O texto prevê ainda que a União, os estados e os municípios deverão atuar 
de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações 
destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, 
difundindo formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes. 
Destaca como necessária a integração dos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública, com os Conselhos Tutelares, os Conselhos de 
Direitos da Criança e do Adolescente e as entidades não governamentais que 
atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Outra proposta apresentada na Lei é a capacitação e a formação continuada 
dos profissionais de saúde, educação e assistência social e dos demais agentes que 
atuam no atendimento a crianças e adolescentes. Eles devem ser preparados para 
atuar na prevenção, identificação de evidências, diagnóstico e enfrentamento de 
todas as formas de violência.

Além de ações voltadas ao Sistema de Garantia de Direitos, a Lei Menino Bernardo 
trouxe medidas de prevenção que devem ser implementas junto às família. Nesse 
sentido, determinou a inclusão desse tema nas políticas públicas desde o pré-natal 
e a realização de atividades junto aos pais e responsáveis que possam promover 
a informação, a reflexão e a orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico 
no processo educativo. Outra iniciativa é a promoção de espaços intersetoriais 
locais para a articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta 
focados nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais 
de saúde, de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção 
e defesa dos direitos da criança e do adolescente. A referida lei ainda traz em seu 
escopo a promoção de campanhas educativas permanentes como instrumentos 
para conscientização das famílias e da sociedade em geral.

2.2 Implementação da Lei Menino Bernardo - Quais as ações da 
SNDCA

A responsabilidade pela implementação da Lei Menino Bernardo é da União, 
estados e municípios, que podem atuar de forma articulada. Considerando que a 
SNDCA é o órgão do governo federal responsável pelas políticas públicas de âmbito 
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nacional voltadas à promoção e à defesa dos direitos de crianças e adolescentes, 
tem a atribuição de trabalhar com essa temática. De modo geral, a secretaria tem 
dois fatores que devem ser considerados em seu planejamento: a necessidade de 
envolver os integrantes do Sistema de Garantia de Direitos, que tem um papel 
importante na implementação da lei, e alcançar os lares brasileiros, o que num país 
com dimensões tão grandes como o Brasil é algo ainda mais complexo. É nesse 
contexto que a secretaria e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda) apoiam diversos projetos sobre o tema. Uma das inciativas 
é qualificar a rede de políticas sociais, o que inclui a definição de parâmetros de 
atendimento para os casos de violência e a sensibilização dos profissionais do 
Sistema de Garantia de Direitos sobre a legislação e o seu significado na vida 
prática.

Atualmente, a Coordenação-geral de Promoção dos Direitos da Criança e do 
Adolescente é a área da secretaria responsável pelas ações que promovam uma 
educação sem violência no país. O planejamento da área incluiu como prioridades 
a realização de duas ações:

Seminário e Capacitação: A proposta é ampliar a capacitação de profissionais 
de saúde, educação e assistência social, além dos demais membros do Sistema de 
Garantia de Direitos, que são atores importantes devido à facilidade no contato 
com a criança e o adolescente e suas famílias. Tais profissionais podem tanto 
identificar e denunciar a violência, quanto trabalhar preventivamente com as 
crianças e adolescentes, os pais e responsáveis, no intuito de minimizar a violência.

Campanha de sensibilização: Quanto às famílias de crianças e adolescentes, 
propõe-se a elaboração de campanha educativa para sensibilizar e demonstrar 
a possibilidade de uma educação não violenta dentro das famílias, público alvo 
prioritário dessa estratégia. A proposta é produzir uma campanha de nível nacional 
composta por material gráfico como banner, cartazes, spot de rádio e vídeo e 
cards para redes sociais. O conteúdo seria disseminado, por um lado, nos meios de 
comunicação oficial e comercial, como rádios, TVs, redes sociais, entre outros. O 
material ficaria disponível ainda para download e reprodução impressa das peças 
em nível local por gestores estaduais e municipais e organizações da sociedade 
civil. Outro material necessário é uma cartilha ou folder informativo para que os 
serviços e equipamentos do território, incluindo os profissionais que realizam 
visitas domiciliares, como agentes de saúde, conselheiros tutelares e visitadores 
do Programa Criança Feliz, possam trabalhar com as famílias.
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2.3 Primeira mobilização nas redes sociais sobre a Lei Menino 
Bernardo

Nesses três anos de vigência da lei, a SNDCA ainda não promoveu nenhuma 
campanha publicitária. Apenas apoio as atividades realizadas pelas organizações 
da sociedade civil e promoveu ações pontuais nas redes sociais, conforme imagens 
abaixo:

A campanha foi feita na página https://www.facebook.com/
DireitosdaCriancaedoAdolescenteBrasil. entre os dias 26 e 29 de junho, em 
comemoração aos três anos da lei. No total foram publicados quarto cards e um 
álbum 
 

Post publicado em 26 de junho de 2017.

Fonte: https://www.facebook.com/DireitosdaCriancaedoAdolescenteBrasil/photos/a.158834717
1466692.1073741828.1586065521694857/1697452383889503/?type=3&theater

 

https://www.facebook.com/DireitosdaCriancaedoAdolescenteBrasil
https://www.facebook.com/DireitosdaCriancaedoAdolescenteBrasil
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Post publicado em 27 de junho de 2017.

Fonte: https://www.facebook.com/DireitosdaCriancaedoAdolescenteBrasil/photos/a.158834717
1466692.1073741828.1586065521694857/1697584987209576/?type=3&theater

 
Post publicado em 28 de junho de 2017.

Fonte: https://www.facebook.com/DireitosdaCriancaedoAdolescenteBrasil/photos/a.158834717
1466692.1073741828.1586065521694857/1697587813875960/?type=3&theater
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Post publicado em 29 de junho de 2017.

Fonte: https://www.facebook.com/DireitosdaCriancaedoAdolescenteBrasil/photos/a.158834717
1466692.1073741828.1586065521694857/1698870443747697/?type=3&theater

 
A Lei Menino Bernardo, em vez de prender, prevê a apresentação de medidas para interromper e 
prevenir a violência contra a criança, como:

Imagens: Campanha replicada da Rede Não Bata, Eduque.

 Î Encaminhamento a programas oficiais e comunitários de apoio às famílias;

 Î tratamento psicológico ou psiquiátrico;

 Î cursos ou programas de orientação;

 Î encaminhamento da criança a tratamento especializado e 
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 Î advertência.

#MitoOuVerdade #3AnosdaLeiMeni noBernardo#NãoBataEduque

Sim! A criança, assim como o adulto, tem o direito de manter sua integridade. 
Como diz a Lei Menino Bernardo, de ser educada e cuidada “sem o uso de castigo 
físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, 
educação ou qualquer outro pretexto”.

 

A “palmada pedagógica” também viola esse direito. Se você pode utilizar 
recursos realmente efetivos para educar, fazendo com que o próprio indivíduo veja 
as conseqüências dos atos e exaltando os aspectos positivos de forma a contribuir 
para que cresça com uma auto-estima saudável, por que bater ou desmerecer? Por 
que fazer com que ele entenda as coisas da vida somente pela dor?

Esse é um dos motivos pelo qual a Rede Não Bata, Eduque reforça tanto em 
seu trabalho a disciplina positiva, em que são destacadas a conversa, o afeto, o 
respeito e a empatia.

#MitoouVerdade #3AnosLeiMenino

Berna rdo#NãoBataEduque

A Lei prevê a garantia de um direito e estabelece as medidas a serem tomadas 
em caso de violação. Trabalhando pela prevenção de violências, a Rede Não Bata, 
Eduque sugere formas positivas de educação para ajudar a construir uma relação 
saudável, cheia de conversa, entendimento e carinho. O objetivo não é impor 
a maneira mais correta de educar. É pensar junto caminhos diferentes aos da 
violência.
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Lembre-se: não apanhar é um direito de toda criança e de todo adolescente 
brasileiro.

#MitoOuVerdade #3AnosdaLeiMeninoBernardoffNãoBataEduque

Como já dissemos em outro post, a Lei Menino Bernardo não vai prender 
ninguém. Não se enquadra à modalidade penal. Então, a polícia jamais vai entrar na 
casa de um suspeito de agressão. O órgão responsável por encaminhar as medidas 
apropriadas é o Conselho Tutelar.

 

#MitoOuVerdade #3AnosdaLeiMeni noBernardo#NãoBataEduque

Sim! A criança, assim como o adulto, tem o direito de manter sua integridade. 
Como diz a Lei Menino Bernardo, de ser educada e cuidada “sem o uso de castigo 
físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, 
educação ou qualquer outro pretexto”.
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A “palmada pedagógica” também viola esse direito. Se você pode utilizar 
recursos realmente efetivos para educar, fazendo com que o próprio indivíduo veja 
as conseqüências dos atos e exaltando os aspectos positivos de forma a contribuir 
para que cresça com uma autoestima saudável, por que bater ou desmerecer? Por 
que fazer com que ele entenda as coisas da vida somente pela dor?

Esse é um dos motivos pelo qual a Rede Não Bata, Eduque reforça tanto em 
seu trabalho a disciplina positiva, em que são destacadas a conversa, o afeto, o 
respeito e a empatia.

#MitoouVerdade #3AnosLeiMenino Bernardo#NãoBataEduque
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3. ViolênciA contrA criAnçAs e 
Adolescentes - dAdos do diques 100

As crianças e adolescentes são as principais vítimas de violações de direitos 
humanos no Brasil, de acordo com os dados do Disque Direitos Humanos (Disque 
100). Das 133.061 denúncias recebidas pelo serviço em 2016, 76.171 - o que 
representa 57% do total - travam de violações de direitos de pessoas com menos 
de 18 anos.

 
Gráfico: Denúncias Crianças e Adolescentes e Geral, período 2011 – 2016.

Fonte: Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos.

Historicamente, o grupo crianças e adolescentes concentra a maioria das 
demandas que chegam ao serviço. Esse cenário se deve principalmente à origem 
do Disque 100, que foi criado, em 2003, com o objetivo inicial de receber somente 
denúncias de violações de direitos da população infantojuvenil. A partir de 2011, 
o canal foi ampliado e passou a registrar denúncias envolvendo também outros 
grupos vulneráveis, como pessoas idosas, pessoas com deficiência e LGBT.

Apesar da inclusão de outros segmentos, o grupo crianças e adolescentes continua 
concentrando a maior parte das demandas, reflexo também das campanhas de 
divulgação do canal de denúncia e de conscientização da população sobre a importância 
de denunciar casos de violação de direitos desse segmento. Verifica-se, entretanto, 
uma oscilação nos registros. Entre 2015 e 2016, por exemplo, o Disque 100 registrou 
um recuo de 4,3% no total de denúncias do grupo crianças e adolescentes.
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Gráfico: Denúncias Crianças e Adolescentes, período 2011 – 2016.

Fonte: Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos.

As denúncias referentes a crianças e adolescentes apresentaram diminuição 
em 19 estados e no Distrito Federal. O maior recuo foi no Rio Grande do Sul, 
com a queda de 20,897%, seguido do Piauí (19,79%), e do Maranhão (18,89%). 
Em contrapartida, os locais com aumento de denúncias foram: Roraima (33,33%), 
Amazonas (12%), Acre (11,16%), Amapá (8,7%), Minas Gerais (7,24%), São Paulo 
(0,61%) e Sergipe (0,23%).
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Disque 100 – Comparativo de denúncias 2015/2016, por Unidade da Federação.
Disque 100 - Ano 2016 - Comparativo 2015/2016, aumento do n° 
denúncias por UF
UF 2015 2016 % de aumento

AC 251 279 11,16%

AL 1133 1126 -0,62%

AM 2292 2567 12,00%

AP 138 150 8,70%

BA 5447 5115 -6,10%

CE 3030 3001 -0,96%

DF 2118 1908 -9,92%

ES 1468 1294 -11,85%

GO 2614 2210 -15,46%

MA 2494 2023 -18,89%

MG 6295 6751 7,24%

MS 1798 1564 -13,01%

MT 1218 1102 -9,52%

PA 2534 2084 -17,76%

PB 2022 1757 -13,11%

PE 2969 2564 -13,64%

PI 1334 1070 -19,79%

PR 3485 3230 -7,32%

RJ 9367 8486 -9,41%

RN 1936 1877 -3,05%

RO 769 766 -0,39%

RR 72 96 33,33%

RS 4566 3612 -20,89%

SC 2823 2741 -2,90%

SE 852 854 0,23%

SP 16095 16193 0,61%

TO 244 214 -12,30%

NA 171 1537 798,83%

TOTAL 79535 76171 -4,23%

Fonte: Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos.

Na análise por Unidade Federação, verifica-se que o maior quantitativo de 
denúncias ocorre nos seguintes locais: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 
No entanto, quando se considera o total de denúncias em relação ao tamanho da 
população, o Distrito Federal e os estado de Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro 
lideram o ranking. O calculo é baseado no total de habitantes de 0 a 17 anos do 
estado.
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Disque 100 – Ranking de denúncias 2016, por habitantes.

Disque 100 - Ano 2016 - Número de denúncias por UF, por mês

Ranking* UF Denúncias
População 0 a 17 
anos

Denúncias por 100 mil 
habitantes

1º DF 1908 740095 257,80

2º MS 1564 750128 208,50

3º RJ 8486 4158826 204,05

4º RN 1877 970827 193,34

5º AM 2567 1383457 185,55

6º SC 2741 1688501 162,33

7º PB 1757 1168690 150,34

8º SP 16193 10851165 149,23

9º RO 766 520214 147,25

10º ES 1294 994278 130,14

11º RS 3612 2761171 130,81

12º GO 2210 1763950 125,29

13º SE 854 681430 125,32

14º MG 6751 5435591 124,20

15º BA 5115 4410633 115,97

16º MT 1102 954140 115,50

17º CE 3001 2713883 110,58

18º PR 3230 2957412 109,22

19º PI 1070 1014185 105,50

20º AL 1126 1105605 101,84

21º AC 279 295179 94,52

22º PE 2564 2751289 93,19

23º MA 2023 2451464 82,52

24º PA 2084 2839227 73,40

25º AP 150 267274 56,12

26º RR 96 178020 53,93

27º TO 214 483534 44,26

28º NA 1537

TODOS 76171 56290168 135,32

Fonte: Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos.



22

3.1 Perfil das Vítimas

As denúncias registradas em 2016 estavam relacionadas a violações de direitos 
de 120.308 crianças e adolescentes. Destaca-se que em cada ligação para o serviço, 
pode haver o registro de mais de um tipo de violência e de vítimas. Em relação 
ao gênero das vítimas, a maior parte são meninas. Elas representam 44,34% das 
denúncias, os meninos somam 39,22% e 16,44% sãos casos em que o sexo não 
foi informado. Ao analisar somente os registros em que o gênero das vítimas foi 
informado, as meninas somam 53% e os meninos, 47%.

Quando se analisa os dados de orientação sexual e identidade de gênero das 
vítimas, considerando somente os casos em que esta informação foi passada pelo 
denunciante (0,15% - 190 vítimas), 76 são gays, 54 são lésbicas, 13 são travestis, 
9 são transexuais e 38 bissexuais.

Disque 100 - Perfil da Vítima, por Gênero - 2016.

Fonte: Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos.

Em relação à faixa etária, a maioria das vítimas está na primeira infância (0 a 7 
anos), com destaque para a faixa etária de 4 a 7 anos. Esse grupo soma 38,80% 
das denúncias relacionadas à violação de direitos de crianças e adolescentes. As 
meninas e meninos entre 8 e 11 anos representam 20,49% e os adolescentes (12 
a 17 anos) são 30,04%.
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Disque 100 - Perfil da Vítima, por faixa etária - 2016.

Fonte: Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos.

No que se refere ao recorte por raça/cor dessas denúncias, verifica-se que as 
maiores vítimas são crianças e adolescentes negros. De acordo com os dados, 
43.291 das vítimas são pretas e pardas, o que representa 35,98% do total. Já os 
brancos somam 31.046 (25,81%), amarelos 434 (0,36%) e indígenas 265 (0,22%). 
O quesito raça/cor de 37,63% das vítimas não foi informado. Quando se considera 
somente os casos em que essa informação foi confirmada, meninas e meninos 
negros/pardos somam 58% e brancos 41%.

Disque 100 - Perfil do Suspeito, por Gênero - 2016.

Fonte: Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos.
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3.2 Perfil dos suspeitos e locais da violação

As denúncias do módulo “crianças e adolescentes” recebidas pelo Disque 100 em 
2016 contabilizam 111.721 suspeitos. De acordo com os dados, a maioria (45,02%) 
dos suspeitos de cometerem violações de direitos de crianças e adolescentes, são 
mulheres. Os homens correspondem a 33,56%. Em 21,41% das denúncias o sexo 
do possível agressor não foi identificado, conforme gráfico abaixo.

Disque 100 - Perfil do Suspeito, por Gênero - 2016.

Fonte: Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos.

Em relação à idade, 36,34% dos suspeitos não tiveram a idade informada no 
momento da denúncia. No entanto, quando comunicado esse item do perfil, a 
faixa etária entre 25 e 30 anos concentra a maior parte dos suspeitos.
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Disque 100 - Perfil do Suspeito, por faixa etária – 2016.

Fonte: Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos.

Dos agressores, 27.151 não tiveram a relação com a vítima informada, o que 
representa 15,30% do total. Ao analisar somente os casos em que essa informação 
foi repassada ao Disque 100, constata-se que a mãe é a principal suspeita de 
cometer a violência; elas representam 41,25% dos supostos agressores. Em 
seguida, aparecem o pai, o padrasto e a avó. Somente 1,87% dos agressores são 
desconhecidos das vítimas.

Disque 100 – Relação do Suspeito com a Vítima – 2016.

Fonte: Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos.
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Acompanhando a relação do agressor com as vítimas, o principal local onde 
ocorrem as violações de direitos de crianças e adolescentes é na casa da própria 
vítima. De acordo com as denúncias recebidas pelo Disque 100 em 2016, 44,68% 
dos casos acontecem dentro deste ambiente. Em seguida está a casa do agressor, 
respondendo por 26,54%.
Disque 100 – Local da Violação – 2016.

Local TOTAL %

Casa da Vítima 35668 44,68%

Casa do Suspeito 21189 26,54%

Outros 6469 8,10%

Casa 6447 8,08%

Rua 5920 7,42%

Escola 2799 3,51%

Local de trabalho 630 0,79%

Hospital 213 0,27%

Delegacia de Polícia 146 0,18%

Igreja 85 0,11%

Ônibus 74 0,09%

Órgão da Administração Municipal 68 0,09%

Delegacia de Polícia como Unidade Prisional 34 0,04%

Albergue 24 0,03%

Unidade Prisional – Presídio 21 0,03%

Órgão da Administração Estadual 16 0,02%

Unidade Prisional - Cadeia Pública 16 0,02%

Transporte Coletivo Rodoviário 7 0,01%

Órgão da Administração Federal 4 0,01%

Transporte Coletivo Metroviário 3 0,00%

Fonte: Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos.

3.3 Tipos de Violação

No ano de 2016, as principais violações de direitos de crianças e adolescentes 
foram negligência, violência psicológica, violência física e violência sexual. É 
importante destacar que em cada denúncia é possível o registro de mais de uma 
violação. Dessa forma, as denúncias são referentes a 144.580 casos.
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Disque 100 – Denúncias por tipo de violação – 2016.

Tipo de violação Total de casos

NEGLIGÊNCIA 54304

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA 33860

VIOLÊNCIA FÍSICA 32040

VIOLÊNCIA SEXUAL 15707

EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 4690

VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL 1230

OUTRAS VIOLAÇÕES / OUTROS ASSUNTOS 
RELACIONADOS A DIREITOS HUMANOS

887

ABUSO FINANCEIRO E ECONÔMICO/ VIOLÊNCIA 
PATRIMONIAL

874

DISCRIMINAÇÃO 721

TRABALHO ESCRAVO 112

TRÁFICO DE PESSOAS 76

TORTURA 67

DIREITO À MEMÓRIA E À VERDADE 6

FALTA DE ACESSIBILIDADE AO MEIO 
FÍSICO(EDIFICAÇÕES OU VEÍCULOS)

5

OUTRA FALTA DE ACESSIBILIDADE 1

Fonte: Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos.

A negligência é caracterizada principalmente por situações de abandono, 
autonegligência, descuido com a alimentação, higiene e saúde das crianças e 
adolescentes, bem como a falta de amparo e responsabilização. Os principais 
casos de violência psicológica são: ameaça, calúnia, injúria, difamação, chantagem, 
hostilização, humilhação, infantilização, perseguição e subtração de incapaz. Na 
categoria violência física, foram registrados autoagressão, cárcere privado, chacina, 
homicídio, latrocínio, lesão corporal e maus tratos.

Já as denúncias de violência sexual incluem o abuso sexual, estupro, exploração 
sexual, exploração sexual no turismo, grooming, sexting e pornografia infantil. Segue 
abaixo a descrição das violações classificadas como subtipos da violência sexual, 
de acordo com a Sistematização da Metodologia do Disque Denúncia Nacional - 
DDN 100:

Abuso sexual: É qualquer ato de natureza sexual cometido contra crianças 
ou adolescentes, imposto pela força física, pela ameaça ou por outras formas de 
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coerção. Pode também acontecer entre adolescentes ou entre um adolescente e 
uma criança. É nessa categoria que geralmente estão associados crimes como o 
estupro, o assédio sexual, dentre outros.

Exploração sexual

Pressupõe uma relação de mercantilização, em que a utilização sexual 
da criança é permeada por uma troca, seja ela financeira, de favores 
ou presentes. Esse tipo de violação é mais visivelmente presente nos 
contextos de prostituição.

Sexting

Consiste na troca de fotos e vídeos de nudez, eróticas ou pornográficas, 
de si mesma (as) ou de outras pessoas, por meio de aparelhos de telefonia 
celular, webcams ou outros meios eletrônicos. Se as imagens produzidas 
envolverem crianças e adolescentes, pode ser caracterizada a pornografia 
infantil Se as imagens envolverem adultos, para caracterizar uma violação 
de direitos humanos deve haver a troca não autorizada de fotos e vídeos 
de terceiros.

Grooming

Assédio sexual na Internet (por meio de chats, comunicadores 
instantâneos, comunidades de relacionamento ou mesmo SMS) e que vai 
do assédio inicial à exploração ou abuso sexual de crianças e adolescentes.

Pornografia infantil

Qualquer representação, por qualquer meio, de uma criança ou 
adolescente envolvida em atividades sexuais explícitas, reais ou 
simuladas, ou qualquer representação dos órgãos sexuais de uma criança 
ou adolescente para fins primordialmente sexuais.

Exploração sexual no turismo

Exploração de crianças e adolescentes por visitantes, envolvendo a 
cumplicidade, por ação direta ou omissão, de agências de viagem e 
guias turísticos, hotéis, bares, lanchonetes, restaurantes e barracas de 
praia, garçons e porteiros, postos de gasolina, caminhoneiros e taxistas, 
prostíbulos e casas de massagens, além da tradicional cafetinagem.
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3.4 Encaminhamentos

As denúncias que chegam ao Disque 100 são encaminhadas para os órgãos 
responsáveis pela apuração do caso e proteção das vítimas no prazo máximo de 
24 horas. No caso de crianças e adolescentes, as denúncias são direcionadas, 
preferencialmente, para o Ministério Público, por meio das Promotorias de Infância 
e Juventude, e Conselhos Tutelares.

Disque 100 – Encaminhamento das Denúncias – 2016.

Tipo de Serviço Encaminhamentos Respondidas

Ministério Público 74275 8013

Conselho Tutelar 72738 8307

Delegacia de Política 10838 1343

Delegacia de Proteção a Criança e ao  
Adolescente

5827 457

Ouvidorias 3314 210

Outros serviços 8794 4203

Total 175786 22533

Fonte: Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos.

Do total de demandas encaminhadas pelo Disque 100 aos órgãos competentes, 
somente 13% foram respondidas. O percentual representa um aumento em relação 
a 2015, quando a taxa de resposta foi de 5,9%. No entanto, o número ainda é 
considerado baixo pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Destaca-se ainda 
que a ausência de retomo para a Ouvidoria não significa necessariamente a falta de 
apuração e tratamento das denúncias pelos órgãos que receberam a denuncia.
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Disque 100 -Denúncias Respondidas e Não Respondidas - 2016.

Fonte: Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos.

O Disque Direitos Humanos (Disque 100) é o principal canal do governo federal 
para receber denúncias e reclamações sobre violações de direitos humanos, em 
especial as que atingem populações com maior vulnerabilidade, como crianças e 
adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e LGBT.

Coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos, o serviço funciona 24 
horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações são feitas de 
qualquer telefone fixo ou móvel. As denúncias podem ser anônimas e o sigilo das 
informações é garantido, quando solicitado pelo demandante.

Além do Disque 100, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos conta com 
canais on-line para receber denúncias de violações que ocorrem dentro e fora 
do ambiente virtual, são eles a Ouvidoria On-line e o Clique 100, ambos fazem 
parte do Pacto Nacional de Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos na 
internet - Humaniza Redes -, criado em 2015. A iniciativa é composta por três 
eixos de atuação: denúncia, prevenção e segurança, que garantirá aos usuários 
brasileiros, priorizando as crianças e adolescentes, uma internet livre de violações 
de Direitos Humanos.
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4. escuta de crianças e adolescentes em 
situação de violência

A escuta protegida de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de 
violência se tomou um tema prioritário na área de proteção e defesa da infância 
e adolescência no Brasil nos últimos anos. Diversas instituições que atuam com 
esse tema, inclusive a SNDCA, reconheceram a importância de definir um sistema 
de escuta e tomada de depoimentos de meninas e meninos capaz de proporcionar 
atendimento humanizado às vítimas, evitando que elas sejam submetidas a 
repetição desnecessária dos fatos vivenciados, e a coleta de evidências para a 
investigação e o processo judicial.

Em âmbito nacional, destacam-se algumas ações destinadas a concretização 
desse objetivo: aprovação e sanção da Lei 13.431/2017, que estabelece 
mecanismos para a escuta protegida de crianças e adolescentes vítimas ou 
testemunhas de violência; produção dos “Parâmetros de escuta de crianças e 
adolescentes em situação de violência”; e disseminação dos Centros de Referência 
Integrada de Atendimento de Crianças e Adolescentes.

4.1 Parâmetros de escuta de crianças e adolescentes em 
situação de violência

A Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente lançou no dia 
10 de agosto de 2017 os “Parâmetros de escuta de crianças e adolescentes em 
situação de violência”, que traz orientações para a atuação do Sistema de Garantia 
de Direitos em relação ao atendimento das vítimas de violência. O documento 
foi elaborado no âmbito da Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes, colegiado vinculado à Secretaria. O objetivo 
é qualificar o serviço prestado por profissionais da segurança pública, justiça e da 
rede de proteção social durante a escuta e a coleta do depoimento de crianças e 
adolescentes, evitando que eles sejam submetidos à repetição desnecessária dos 
fatos vividos e a conseqüente revitimização.

O documento propõe a padronização de procedimentos e a atuação integrada 
dos órgãos responsáveis por esse atendimento. Segundo a diretora de Políticas 
Temáticas da SNDCA, Fabiana Gadelha, a proteção das crianças e adolescentes 
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que sofreram violência envolve a garantia de um atendimento humanizado às 
vítimas e a coleta de evidências para subsidiar a responsabilização judicial do 
suposto agressor.

Segundo a publicação, o atendimento protetivo é composto pela Escuta 
Especializada, que é feita pelo pela rede de proteção nos campos da educação, da 
saúde, da assistência social, da segurança pública e dos direitos humanos; e pelo 
Depoimento Especializado, realizado pelos órgãos investigativos de segurança 
pública e pelo sistema de Justiça. A primeira modalidade tem a finalidade de 
acompanhar a vítima em suas demandas, enquanto a segunda busca a apuração 
da materialidade e autoria dos fatos criminosos no âmbito de um processo 
investigatório e de responsabilização judicial do suposto autor da violência. Os 
parâmetros definem também atribuições específicas para os órgãos do Sistema de 
Garantia de Direitos:

Escola: 

Deve auxiliar na identificação dos casos e acompanhamento no âmbito 
escolar, prevenindo conseqüências como a evasão;

Sistema Unico de Saúde: 

Pode adotar medidas profiláticas, tratamento de agravos e 
acompanhamento do quadro de violência (anteriores e seqüelas), além 
da notificação compulsória;

Sistema Unico de Assistência Social: 

Presta atendimento especializado com foco em demandas específicas 
(suporte social, emocional, jurídico-social etc.);

Conselho Tutelar: 

Atua na aplicação de medidas de proteção definidas no artigo 101 
do Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, pode escutar 
o relato espontâneo da vítima, recebe denúncias para verificação e 
encaminhamento aos órgãos do SGD conforme as atribuições específicas 
que cada caso demanda.

Segurança Pública: 

A polícia ostensiva atua na prevenção e no flagrante de situações e a 
polícia investigativa é responsável pela apuração da materialidade e 
autoria. Nesse caso realiza tanto a escuta especializada como depoimento 
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especializado

Sistema de Justiça: 

Sua na atuação deve ser baseada na observância aos ritos e procedimentos 
estabelecidos no direito processual brasileiro. Deverá priorizar a produção 
antecipada de provas, a garantia de consulta a advogado ou defensor e 
audiências adaptadas ao ritmo e capacidade de atenção da criança.

4.2 Implementação da Lei 13.431/2017

O presidente Michel Temer sancionou no dia 4 de abril o Projeto de Lei que 
alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente para ampliar a proteção a meninos 
e meninas que sejam testemunhas ou vítimas de violência. A sanção ocorreu na 
abertura do 9o Global Child Forum on South America, com a presença do casal real 
da Suécia, Carlos Gustavo e Sílvia. O evento foi realizado na sede da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na capital paulista.

Imagem: Presidente Temer sanciona Lei da Escuta Protegida

Fonte: Agência Brasil

A Lei 13.431/2017estabeleceu dois novos procedimentos para ouvir crianças 
e adolescentes durante inquéritos e processos judiciais que envolvam crianças 
e adolescentes: a escuta especializada e o depoimento especial. O primeiro 
deve ser realizado perante órgão da rede de proteção e limitado estritamente ao 
necessário para o cumprimento de sua atribuição. O segundo é o depoimento 
especial, quando a criança é ouvida perante a autoridade judicial ou policial. Esse 
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depoimento será intermediado por profissionais especializados que esclarecerão à 
criança os seus direitos e como será conduzida a entrevista. Quando a criança tiver 
menos de sete anos e no caso de violência sexual a tomada de novo depoimento 
especial só será permitida com autorização da autoridade competente e se houver 
a concordância da vítima ou da testemunha. A escuta especializada e o depoimento 
especial devem ser realizados em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura 
e espaços físicos que garantam a privacidade da criança ou adolescente vítima ou 
testemunha de violência.

Por ser um tema recente para a área da infância e adolescência, a SNDCA 
apoiou a realização de um seminário sobre a implementação dessa lei que 
reuniu, no dia 8 de agosto, em Brasília, representantes do Sistema de Garantia 
de Direitos, do governo e da sociedade civil. Ao participar da abertura do evento, 
a diretora de Políticas Temáticas da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, Fabiana Gadelha, destacou que a essa legislação foi resultado 
de uma construção coletiva e que a união de esforços de toda a rede de proteção 
também será fundamental para sua efetivação. CA intenção dessa Lei é garantir 
que a criança não seja revitimizada, que a coleta de elementos de investigação 
ocorra com cautela e respeito, e que a rede de atendimento seja qualificada e 
preparada para ouvir essa criança em qualquer situação. A rede está madura para 
que possamos nos unir nessa missão de implementar a lei”, defendeu.

Imagem: Seminário debate implementação da Lei da Escuta Protegida.

Foto: SNDCA/MDH
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4.3 Centros de Referência Integrada de Atendimento de 
Crianças e Adolescentes - CRIANCA

Uma das propostas da SNDCA para a implementação da Lei da Escuta Protegida 
é a criação nos municípios brasileiros dos Centros de Referência Integrada de 
Atendimento de Crianças e Adolescentes (CRIANCA), que permitirá a integração 
das políticas de atendimento executadas hoje nos territórios. Esses espaços, que 
já existem em algumas cidades brasileiras, reúnem profissionais de áreas como 
assistência social, psicólogos e segurança pública para realizar a escuta e tomada 
de depoimentos das crianças e adolescentes, além de fazer o encaminhamento e 
acompanhamento das vítimas pelos serviços da rede de atendimento.

Um dos modelos considerados exitosos atualmente é o desenvolvido pelo Distrito 
Federal, inaugurado em outubro de 2016. Batizado de “Centro de Atendimento 
Integrado 18 de Maio”, o espaço conta com uma equipe multidisciplinar de 
atendimento, que elabora o boletim de ocorrência, realiza a escuta e tomada de 
depoimentos e faz encaminhamento e acompanhamento da vítima pelos serviços da 
rede de atendimento, como hospitais e IML, quando necessário. Ao visitar o local em 
julho deste ano, a então secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
Claudia Vidigal, avaliou a possibilidade de transformar a experiência da capital federal 
em um projeto que pode ser implementado nos demais municípios brasileiros.

Para Vidigal, a criação de centros de atendimento não é o único caminho para 
os gestores municipais conseguirem aprimorar a escuta de crianças e adolescentes 
expostos à violência, mas é um excelente exemplo de integração da rede de 
proteção, capaz de evitar a revitimização das crianças e adolescentes e fortalecer 
a responsabilização do agressor. Com base na experiência da capital federal, a 
SNDCA desenvolveu um projeto de implementação dos Centros de Referência 
Integrada de Atendimento de Crianças e Adolescentes (CRIANCA), que deve ser 
executado com a indicação de emendas parlamentares. A estimativa é de que cada 
centro tenha um custo de R$500.000.

A expectativa é que os municípios possam utilizar esse recurso para implementar 
os centros integrados, que ofereçam salas humanizadas e adaptadas para a 
realização das escutas e devem contar com estrutura física que comporte uma 
equipe multidisciplinar qualificada, com TV, câmeras, computadores, entre outros 
equipamentos, que permitam a execução da metodologia da escuta qualificada e 
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a gravação da entrevista com o objetivo de anexá-la ao processo. A implantação 
dos Centros Integrados em todo o país podem oferecer condições mais dignas às 
vítimas da violência (física, sexual, psicológica) e melhorar, inclusive, o andamento 
processual, já que a escuta qualificada garante maior agilidade e cuidado na 
apuração dos fatos.
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5. considerações

A Lei Menino Bernardo é considerada um grande avanço para a promoção de 
uma educação livre de violência no Brasil ao garantir às crianças e aos adolescentes 
o direito de serem educados sem o uso de castigos físicos e de tratamento cruel 
ou degradante. Segundo o texto, pais, demais integrantes da família, responsáveis 
e agentes públicos executores de medidas socioeducativas que descumprirem a 
legislação devem ser encaminhados para programas oficiais ou comunitários de 
proteção à família, tratamento psicológico ou psiquiátrico e advertência. Portanto, 
a Lei Menino Bernardo tem um apelo mais educativo do que punitivo, estimulando 
a educação sem o uso da violência e inserindo uma mudança de abordagem e 
entendimento sobre a forma de criação dos filhos. No entanto, parte da população 
desconhece essa informação. É nesse cenário que se recomenda a produção de 
uma campanha publicitária que tenha como foco a divulgação da nova lei, bem 
como a conscientização dos integrantes do Sistema de Garantia de Direitos, das 
famílias e da população em geral sobre a importância de coibir todas as formas de 
violência contra crianças e adolescentes, incluindo no âmbito doméstico.

Além de ser um importante instrumento para a promoção de uma mudança 
cultural no país, a promoção de campanhas educativas está expressa na Lei 
Menino Bernardo. Ao ser responsável pela promoção dos direitos de crianças 
e adolescentes em âmbito nacional, a SNDCA tem competência e os meios 
necessários para assumir esta responsabilidade e estimular estados, municípios e 
a sociedade civil a atuar em conjunto no fortalecimento das ações de mobilização 
que serão produzidas.

O Brasil tem atualmente um cenário alarmante de violação de direitos de crianças 
e adolescentes. Segundo os dados do Disque 100 esse é o principal segmento da 
população que mais sofre com a violência. Das 133.061 denúncias recebidas pelo 
serviço em 2016, 76.171 - o que representa 57% do total - travam de violações 
de direitos de pessoas com menos de 18 anos. A maioria das vítimas (44,34%) são 
meninas. No que se refere ao recorte por raça/cor dessas denúncias, crianças e 
adolescentes negros e pardos somam 58% das vítimas, considerando somente os 
casos em que essa informação foi confirmada.

Em relação aos suspeitos das agressões, a maioria (45,02%) são mulheres na 
faixa etária entre 25 e 30 anos. Constata-se ainda que a mãe é a principal suspeita 
de cometer a violência; elas representam 41,25% dos supostos agressores. Em 
seguida, aparecem o pai, o padrasto e a avó. Somente 1,87% dos agressores são 
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desconhecidos das vítimas. O principal local onde ocorrem as violações de direitos 
de crianças e adolescentes é na casa da própria vítima. De acordo com as denúncias 
recebidas pelo Disque 100 em 2016, 44,68% dos casos acontecem dentro deste 
ambiente. Em seguida está a casa do agressor, respondendo por 26,54%. No ano 
de 2016, as principais violações de direitos de crianças e adolescentes foram 
negligência, violência psicológica, violência física e violência sexual. Os números 
do Disque 100 evidenciam o quadro de violência doméstica que afeta a população 
de crianças e adolescentes no país.
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