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Eu sou contra a violência porque parece fazer bem, mas o bem só é temporário; o 

mal que faz é que é permanente. 

Mahatma Gandhi 
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RESUMO 

A violência é uma das principais preocupações da sociedade contemporânea, pois, 
atinge a vida e a integridade física das pessoas. E esta, contra a criança e o 
adolescente compreende todas as formas de maus tratos perpetrados por familiares 
ou outrem que resultem em danos físicos, sexuais e/ou psicológicos às vítimas. Cujo 
objetivo foi: Avaliar no tempo e espaço a prevalência da violência contra crianças e 
adolescentes na região urbana do município de Feira de Santana-Ba nos anos de 
1998 a 2009. Tratou-se de um estudo ecológico, descritivo de desenho misto, 
exploratório e pesquisa documental que adotou como unidade de análise a zona 
urbana do município de Feira de Santana na sua desagregação por bairros. Observou-
se que 52,4% das vítimas de violência entre 1998 e 2009 na zona urbana do município 
de Feira de Santana, foram do sexo masculino e 47,6% feminino. Ambos 
predominantemente negros (91%), adolescentes (87,8%) e com 1º grau completo ou 
em andamento (49,2%). Identificou-se também que relacionado à faixa etária, 
crianças de 6 a 9 anos (12,6%) e adolescentes de 17 a 19 (76%) foram os mais 
vitimados. A média de idade das vítimas é de aproximadamente 14 anos, com uma 
variação relativa em torno da média de 28,9% e assimetria negativa -1,56 masculino 
e -1,27 feminino denotando concentração de valores abaixo da média. A violência 
física, sexual e os acidentes foram os tipos de maior prevalência (98,4%). Dentre os 
casos, observou-se também que a mãe aparece como principal agressora, 
principalmente de crianças nas faixas etárias de 2 a 5 anos (28,4%), já o pai tem 
predominância em se tratando de crianças e adolescentes de modo geral. A análise 
histórica por meio da Variação Percentual Anual (VPA) do período em estudo, mostrou 
que todos os resultados observados apresentaram tendência crescente (β1 > 0). A 
taxa de violência contra crianças e adolescentes apresentou uma VPA de 13,5% (β1 

> 0; p-valor ˂ 0,05) passando de 11,4% em 1998 para 37,4% em 2009. Verificou-se 
que o sexo masculino teve uma VPA 19,7% e o feminino 7,7% e que referente à 
raça/cor negra, a VPA foi de 13,1% já a raça/cor branca, apesar de ter apresentado 
uma VPA, maior que a negra (15,2%) não apresentou significância estatística (p-valor 
> 0,05). A análise espacial da violência contra crianças e adolescentes na zona urbana 
do município de Feira de Santana entre 1998 e 2009, observa-se que existe algum 
grau de relação entre os bairros mais populosos e os mais violentos e os menos 
populosos e menos violentos. Contudo, encontram-se dentre estas localidades os que 
se destacam por serem pouco populosos e com índices elevados de violência, 
merecendo destaque os bairros: Capuchinhos, Sobradinho, Sim, Campo do Gado 
Novo e Chácara São Cosme. De modo geral, os bairros que registraram as maiores 
taxas de violências contra crianças e adolescentes foram: Tomba, Campo Limpo, Rua 
Nova, Queimadinha, Mangabeira, Calumbi, Muchila, Jardim Cruzeiro, Pedra do 
Descanso e Conceição, sete destes encontram-se dentre os dez mais populosos. 
Espera-se que os resultados explanados nesta pesquisa possam subsidiar ações 
mais elaboradas para enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes com 
vistas aos aspectos urbanísticos e socioeconômicos que integram a cidade de Feira 
de Santana. Além disso, possa contribuir com estudos voltados para esta temática por 
parte da comunidade acadêmica, gestores públicos e privados.  

Palavras-chave: Violência. Criança e adolescente. Análise espaço-temporal. 
Geotecnologias. 

 



 

 

ABSTRACT 

Violence is one of the main concerns of contemporary society, as it affects the lives 
and physical integrity of people. And this, against the child and the adolescent 
understands all forms of mistreatment perpetrated by relatives or others that result in 
physical, sexual and / or psychological damages to the victims. The objective of this 
study was to evaluate the prevalence of violence against children and adolescents in 
the urban area of the municipality of Feira de Santana-Ba between 1998 and 2009. 
It was an ecological study, descriptive of mixed design, exploratory and documentary 
research that adopted as an analysis unit the urban zone of the municipality of Feira 
de Santana in its disaggregation by neighborhoods. It was observed that 52.4% of the 
victims of violence between 1998 and 2009 in the urban area of the municipality of 
Feira de Santana were male and 47.6% female. Both were predominantly black (91%), 
adolescents (87.8%) and with a full or in progress degree (49.2%). It was also identified 
that related to the age group, children from 6 to 9 years (12.6%) and adolescents from 
17 to 19 (76%) were the most victimized.The mean age of the victims is approximately 
14 years, with a relative variation around the mean of 28.9% and negative asymmetry 
-1.56 males and -1.27 females denoting a concentration of values below the mean. 
Physical and sexual violence and accidents were the most prevalent types (98.4%). 
Among the cases, it was also observed that the mother appears as the main aggressor, 
mainly of children in the age groups of 2 to 5 years (28.4%), whereas the father has a 
predominance in dealing with children and adolescents in general.The historical 
analysis using the Annual Percentage Variation (VPA) of the study period, showed that 
all observed results showed an increasing tendency (β1> 0). The rate of violence 
against children and adolescents presented a VPA of 13.5% (β1> 0, p-value ˂0.05), 
rising from 11.4% in 1998 to 37.4% in 2009. It was verified that the males had a VPA 
of 19.7% and a female of 7.7%, and that of the race / black color, the VPA was 13.1% 
already the race / white color, although it presented a VPA, (15.2%) did not present 
statistical significance (p-value> 0.05). The spatial analysis of violence against children 
and adolescents in the urban area of the city of Feira de Santana between 1998 and 
2009 shows that there is some degree of relationship between the most populous and 
violent neighborhoods and the less populous and less violent neighborhoods. 
However, among these localities are those that stand out because they are sparsely 
populated and with high rates of violence, with emphasis on the neighborhoods: 
Capuchinhos, Sobradinho, Sim, Campo do Gado Novo and Chácara São Cosme. In 
general, the neighborhoods that recorded the highest rates of violence against children 
and adolescents were: Tomba, Campo Limpo, Rua Nova, Queimadinha, Mangabeira, 
Calumbi, Muchila, Jardim Cruzeiro, Pedra do Descanso and Conceição, seven of 
these are among the ten most populous. It is hoped that the results explained in this 
research may support more elaborate actions to address violence against children and 
adolescents with a view to the urban and socioeconomic aspects that integrate the city 
of Feira de Santana. In addition, it can contribute with studies focused on this subject 
by the academic community, public and private managers. 
 

Keywords: Violence; Children and adolescents; space-time analysis; Geotechnology. 
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1 INTRODUÇÃO 

           

        Ao longo da existência humana, a violência obteve espaços e se instalou na 

sociedade como produto do meio, ou seja, tornou-se algo cultural e banalizado, onde 

não mais é visto como problema social. Surgiram então nesse meio, mesmo que 

inconscientemente, condições que permitiram a incorporação da violência nas suas 

mais variadas formas, como comportamento válido e, até mesmo naturalizado pela 

maioria das pessoas (FACHINETTO, 2010). 

        Este fenômeno que atualmente representa o maior componente de 

morbimortalidade por causas externas no mundo e traz consigo uma carga histórica 

que faz jus à sua dimensão, ainda encontra-se disposto nas relações familiares, nas 

escolas, nas ruas, nos meios de comunicação, nas filas, nas relações institucionais e 

até mesmo no lazer (LEVISKI, 2000). 

        Essa terminologia ainda que incompreendida em sua totalidade tem o poder de 

adentrar o âmago da psique humana, servindo de ponte para os mais variados tipos 

de relação que o ser humano pode estabelecer com o mundo e consigo. Tem sua 

origem etimológica no “latim = violentia = que denota ato de violentar, constrangimento 

físico ou moral, ao qual pode-se acrescentar a coação ou coerção psicológica” 

(LEVISKY, 2000, p.27; MEIRELLES, 2008). 

        Contudo, Dadoun (1998), foi além da perspectiva da significância ao declarar a 

violência como um marcador, uma espécie de natureza fundamental intrínseca da 

raça humana, não descartando que esta mesma violência tenha sua parcela de 

influência externa. Onde a mesma apresenta-se de forma imposta ou reacionária às 

ações que de alguma forma limitem sua liberdade. 

         Evidencia-se o que foi dito anteriormente, na teoria do poder idealizada 

inicialmente por Foucault (1999), a qual pressupõe que o exercício do poder detém de 

um gerador, seja este uma pessoa, uma instituição ou outrem, onde essa potência 

dita seu modo de agir, impondo ou não limites a suas ações, tornando-o refém, uma 

mera marionete dos seus atos. Assim, o poder exige do seu possuidor alguma forma 

de superioridade, ou seja, na visão do poder-soberania precisa haver dependência. 

        Camargo et al (2005), discorrem que esta dinâmica declarada como poder, 

justifica a diferenciação e criação de classes em níveis e esta desigualdade destaca-
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se como pré-condição essencial para a violência. Visto que, em razão da natureza 

humana descrita anteriormente, o homem é um ser dotado de racionalidade instintos, 

incoerência, contraditoriedade, não harmonioso e desequilibrado, desde os 

primórdios, vivendo sempre em constante conflito com outrem e com ele próprio 

(ODÁLIA, 1985; CORBISIER, 1991; CAMARGO, 2005). 

        Atribui-se culturalmente a teoria do poder como marco teórico adotado na 

conceituação da violência contra crianças e adolescentes, sendo necessário dizer que 

nem todo poder está associado à violência, mas que quando este está pautado numa 

relação de força de alguém sobre os demais, visando alcançar objetivos e obter 

vantagens (dominação, prazer sexual, lucro), previamente definidos, passa a ser uma 

relação desigual, dominante e, portanto, violenta. A relação violenta nega os direitos 

do dominado e desestrutura sua identidade (FALEIROS; FALEIROS, 2007). 

        Independente de origem, conceitos ou significados atribuídos a este fenômeno, 

o que se pode afirmar de fato é que a violência, concretiza-se nas ações que 

intencionalmente subjugam, prejudicam, subestimam e subtraem sob uma concepção 

poderio, de forma política, intelectual, física e econômica os seres vistos como mais 

vulneráveis, sejam mulheres, crianças ou adolescentes, não se limitando, porém a 

estes grupos (SANTANA, 2005). Nessa perspectiva, dentre as multifaces que o 

fenômeno apresenta, interessou nesse estudo apenas a violência perpetrada contra 

crianças e adolescentes, que para o Estatuto da Criança e do Adolescente define-se 

como: 

Criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até doze anos de idade 
incompletos e adolescentes aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente 
este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade (BRASIL, 
2012, p. 11). 

        Já para a OMS (WHO, 1986) e a SBP (SBP, 2000) a adolescência é 

caracterizada como fase compreendida na faixa etária entre 10 e 19 anos. Esta 

caracterização se mostra mais condizente com a perspectiva do estudo, frente às 

modificações biológicas e psicossociais características deste período designadas 

como assincronia de maturação. Por isso, a idade cronológica mesmo estabelecida 

no ECA e mais frequentemente utilizada, por vezes não traduz os padrões descritivos 

em estudos clínicos, antropológicos e populacionais (EISENSTEIN, 1999). 

        A violência contra a criança e o adolescente compreende todas as formas de 

maus tratos perpetrados por familiares ou outrem que resultem em danos físicos, 
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sexuais e/ou psicológicos às vítimas. Implica, por um lado, numa violação do 

poder/dever de proteção do adulto e da sociedade em geral; e de outro, numa 

objetificação da infância. Ou seja, numa negação do direito que crianças e 

adolescentes têm de serem tratados como sujeitos e pessoas em condições especiais 

de crescimento e desenvolvimento (ASSIS,1994; DESLANDES,1994a GUERRA, 

1996). 

        Desse modo, a boa educação, é vista como suporte importante na formação dos 

indivíduos que segundo Freire (1991, p.84), é “traduzida no amor, no diálogo e nos 

limites”. Assim, crianças e adolescentes como pessoas em crescimento devem ser 

guiadas e conduzidas para que possam se tornar adultos saudáveis. Contudo, devem 

ser reconhecidos como sujeitos de direitos e terem respeitados seus desejos. Sendo 

essas as condições para construção do seu desenvolvimento pessoal bem como suas 

responsabilidades (COSTA, 2006).  

        Crescer e ter educação de qualidade em países estabelecidos socialmente, tal 

qual o Brasil torna-se cada vez mais difícil com o passar dos anos, principalmente 

para as crianças e adolescentes de todas as classes que hoje, formam o grupo que 

mais sofre com o impacto da violência em suas vidas. Contudo, as que residem em 

locais socialmente vistos como de risco constante, desenvolvem desordens ainda 

mais agravantes de origem psicológica, física e social.  

        Assim, a ação desta violência, que tanto influencia no espaço social acaba 

interferindo no desenvolvimento de muitas crianças e adolescentes, exigindo o 

estabelecimento de critérios de enfrentamento, sob diversos olhares. Neste aspecto, 

cada órgão de recepção e registro de denúncias apresenta diferentes formas de ação 

que pode variar dependendo do grau de violência envolvida e do local onde ocorreu a 

situação. 

        O ato violento também aumenta o risco para outros problemas de saúde e o 

atendimento imediato pode prevenir as condições mais graves que ocorrem depois do 

ato. Contudo, precisamos compreender os dois lados da violência, onde a vítima, pode 

também vir a ser o agressor, já que, as crianças e adolescentes que vivenciam a 

violência em seu cotidiano, acabam incorporando essa prática como algo naturalizado 

(ASSIS, 1994).  

        Ultimamente é corriqueiro falar de crianças e adolescentes e o tema violência 

aflorar, o que indica que esses dois grupos são os mais expostos e estão mais 
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vulneráveis a sofrer violações dos seus direitos, afetando sua saúde física, mental e 

emocional, visto que, a submissão prematura aos atos violentos associa-se ao 

surgimento de doenças no decorrer do seu desenvolvimento (SOUZA E JORGE, 

2006). E as consequências desta violência podem desencadear-se de formas 

diferentes em cada fase do crescimento. Ou seja, quanto mais prematura, excessiva 

e duradoura é a situação da violência, mais definitivas serão as sequelas para a 

criança (BRASIL, 2010). 

Sendo assim, variáveis como: idade, o tipo de violência sofrida, a frequência, 
a duração, a natureza, a gravidade da agressão, o vínculo afetivo entre o 
autor da violência e a vítima, ou ainda as medidas em curso para a prevenção 
de agressões futuras, determinam o impacto da violência na saúde, para esse 
grupo etário (BRASIL, 2010, p.32). 

        Sob esta perspectiva, vê-los, reconhecê-los e respeitá-los como sujeitos sociais 

e dotados de direitos e deveres é importante para que a sociedade de um modo geral, 

bem como instâncias e instituições passem a praticar com frequência e assim 

amadureçam seu código de direitos tanto humanos quanto sociais (MINAYO, 1999). 

        Para tanto faz-se necessária a construção de um modelo de atenção que 

estabeleça como prioridade a qualidade de vida. Assim, a Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS), lançada em 2006, introduziu ações de combate e 

prevenção às violências e estímulo à cultura de paz. Objetivando atuar sobre os 

determinantes das doenças e agravos, investindo em políticas indutoras de modos de 

vida promotores de saúde e ambientes saudáveis (BRASIL, 2006). 

        Dessa forma, as linhas de cuidado (acolhimento, atendimento, notificação e 

seguimento na rede de cuidado e de proteção social) são classificadas atualmente 

como o melhor investimento na atenção integral à saúde das crianças e adolescentes, 

bem como suas familiares vítimas de violência. Visto que o cuidado pode ser 

produzido em todos os níveis de atenção favorecendo a inter-relação de todos os 

componentes que atuam em prol da garantia de direitos, proteção e defesa de 

crianças e adolescentes (BRASIL, 2010; 2015). 

        Diante das inquietações mencionadas até aqui, o estudo proposto teve como 

problema de pesquisa, o seguinte questionamento: Qual a influência do tempo e 

espaço na prevalência de violência contra crianças e adolescentes na região urbana 

do município de Feira de Santana-BA? 
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1.1 OBJETIVOS 

        Para responder ao questionamento realizado, foram propostos os seguintes 

objetivos: 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

          Analisar no tempo e espaço a prevalência da violência contra crianças e 

adolescentes na região urbana do município de Feira de Santana-Ba nos anos de 

1998 a 2009. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

a) Caracterizar a violência contra crianças e adolescentes de acordo com dados 

das vítimas e dos agressores. 

b) Analisar a dinâmica espaço temporal das ocorrências de violência contra 

crianças e adolescentes no município de Feira de Santana-BA. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

        O estudo justifica-se pela relevância do tema, bem como sua magnitude e 

transcendência. Também pela importância de se investigar as diferenças entre os 

espaços urbanos e seu impacto sobre a violência praticada contra crianças e 

adolescentes. 

         A motivação em pesquisar e escrever sobre a temática violência relacionada a 

crianças e adolescentes, surgiu também das experiências da autora com esta, na 

graduação em Enfermagem como bolsista de Iniciação Científica e na elaboração do 

seu Trabalho de Conclusão de Curso na Universidade Estadual de Feira de Santana, 

bem como na coleta dos dados que foram utilizados, no Departamento de Polícia 

Técnica do município. O interesse também, esteve baseado no conhecimento da 

realidade desse fenômeno na região de Feira de Santana. E, pelo desejo de contribuir 

com o crescimento do conhecimento acerca da Violência e da dimensão que esta vem 

tomando não só nesta região, mas em todo o país. 

        Também pela importância de se investigar as diferenças entre os espaços 

urbanos e seu impacto sobre a violência praticada contra os jovens na cidade, pois, 

muito se fala a respeito do teor de crimes e atos violentos cometidos contra crianças 

e adolescentes, principalmente se estes são oriundos de bairros pobres, periféricos e 
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assim, mal vistos socialmente, porém, não é observado que estes podem apresentar 

números elevados relacionados à criminalidade e ao tráfico de drogas, porque pode 

ser que estes também sejam pontos de desfecho das ocorrências cruéis que ocorrem 

em outros bairros.   

        Visto que, o objetivo da saúde pública é a prestação do atendimento adequado, 

alívio do sofrimento e a prevenção dos atos violentos com vistas a atenção à saúde 

de forma ampliada e multidisciplinar. E que a violência enquanto problema de saúde 

pública definido pela OMS dissemina-se em todo mundo, causando graves 

consequência a longo prazo, classificando-a então enquanto “doença” e passível de 

vigilância epidemiológica é válido neste estudo investigar a prevalência das 

ocorrências desta. 

        Dessa forma, o olhar para as crianças e adolescentes vítimas da violência, tem 

como objetivo a promoção de uma sociedade saudável (SOUZA; JORGE, 2006). 

Assim, sob os olhares da saúde e da educação, a pesquisa pode colaborar para a 

elaboração de propostas e de ações de promoção à saúde, atenuando os danos 

causados às vítimas, trazendo mais visibilidade aos tipos de violência ocorridos contra 

as fases mais frágeis da vida humana. 

        Nesse contexto, a saúde, a enfermagem, a segurança pública e a educação, 

podem também contribuir para que se estabeleçam planos e políticas de prevenção à 

violência, atuando diretamente nas ruas e escolas, realizando parcerias entre as 

Unidades de Saúde da Família (USF), as Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde, Educação e a Secretaria de Prevenção à Violência (SEPREV), bem como a 

Prefeitura do Município de Feira de Santana e as autoridades policiais, assegurando 

dotação de recursos para as ações preventivas sobre o tema, caminhadas em favor 

da paz nas escolas e nas comunidades bem como atividades educativas em que haja 

interação dos atores envolvidos e também elaboração de propostas de intervenção 

(DAHLBERG; KRUG, 2007). 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

        Essa dissertação está dividida em seis capítulos, dos quais o primeiro é 

introdutório contextualizando o trabalho. O segundo, destina-se à revisão bibliográfica 

a qual aborda as circunstancias, histórico, contextos e epidemiologia da violência 

contra crianças e adolescentes com uma breve descrição dos pressupostos 



16 

 

 

metodológicos e geográficos que embasaram o estudo. O terceiro capítulo, trata das 

considerações metodológicas gerais da pesquisa.  

        Já os capítulos posteriores, estão escritos em formato de artigo e discutem os 

resultados encontrados nesta pesquisa, e respondem ao objetivo geral e específicos 

da mesma. O capítulo 4, “Perfil da violência contra crianças e adolescentes na 

zona urbana do município de Feira de Santana-BA no período de 1998 a 2009”, 

apresenta e discute a caracterização da violência contra crianças e adolescentes de 

acordo com dados das vítimas e dos agressores na zona urbana no município de Feira 

de Santana. E o capítulo 5 intitulado “Dinâmica espaço-temporal da violência 

contra crianças e adolescentes na zona urbana do município de Feira de 

Santana-Ba entre 1998 a 2009”, Analisa a dinâmica espaço temporal das ocorrências 

de violência contra crianças e adolescentes na zona urbana do município de Feira de 

Santana. E o último capítulo apresenta as considerações finais desta dissertação. 

        Nas seções subsequentes serão caracterizados os conceitos básicos, 

abordagem histórica, epidemiologia, tipos e contexto da violência contra crianças e 

adolescentes bem como descrição dos procedimentos, métodos e mecanismos 

adotados para coleta, armazenamento, processamento e análise dos dados utilizados. 

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

2.1 A CULTURA DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 

CONTEXTO HISTÓRICO E ATUAL. 

        A violência, provavelmente, sempre fez parte da experiência humana e há muito, 

é objeto de investigação dos mais variados campos (DAHLBERG, 2007). Contudo, 

enquanto a sociologia considera o ato violento uma questão social e complexa a 

antropologia relaciona a mesma aos diversos aspectos da natureza humana e nesta 

perspectiva passa a ser questionada, pois, sua inserção num modelo social lhe atribui 

valores gerados nos processos que neste ocorrem. Assim, seu impacto pode ser 

mundialmente verificado de várias maneiras (DAHLBERG, 2007; BONETTI, 1999). 

        Recentemente, atos violentos vêm se tornando desafios a serem superados em 

decorrência da sua disseminação, tal qual uma epidemia. No entanto, observa-se que 

este mesmo fenômeno se constitui como importante fator histórico, pois se destaca 

em todos os principais acontecimentos de épocas distintas, sejam elas na idade 



17 

 

 

Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea, podendo ser relatadas desde o início 

da comunicação escrita (MINAYO, 2006). 

        Assim, mesmo tão antiga quanto à própria história humana, a violência contra 

crianças e adolescentes sempre foi socialmente aceita. Contudo, o reconhecimento à 

cidadania da infância e adolescência consagrou-se apenas a partir da Revolução 

Francesa, em 1789, quando esta foi contaminada pelas reivindicações ativas dos 

sujeitos em prol da coletividade, dos grupos sociais específicos com o apoio da grande 

corrente social do feminismo (MINAYO, 2001). 

        Desde então, os olhos do mundo voltaram-se para o reconhecimento social da 

infância e juventude. Entidades Internacionais como a Organização das Nações 

Unidas para Educação Ciência e Cultura (UNESCO), o Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF) e a Save the Children - organização não governamental de 

defesa dos direitos da criança no mundo – lutam para prevenir a violência e proteger 

os direitos das crianças e adolescentes no mundo (UNICEF, 2003).  

        No Brasil colonial, por volta dos anos 1.500, as crianças e adolescentes 

indígenas eram submetidas à domesticação física e psicológica pelos jesuítas, 

estabelecendo entre eles uma relação de medo a qual objetivava domar seu 

comportamento. Subsequentemente ao consolidar-se o modelo escravocrata, período 

em que foram realizadas as mais brutais e terríveis formas de violência contra crianças 

e adolescentes negros desde a concepção à morte (ARAGÃO et al., 2004). 

        Posteriormente, no período Imperial, por volta dos anos 1800, a violência já 

estabelecida destacava-se ainda em função do cunho educativo sob a forma dos mais 

variados castigos. Práticas estas impostas por um modelo dominador e patriarcal que 

se estenderia até o século XX onde estabeleceu-se o conceito de menoridade e a 

consolidação do menor abandonado como problema social (FERRARI, 2002; 

ALGERI; SOUZA, 2005). 

        Então, somente a partir do século XX, começaram a surgir legislações para a 

promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente (FALEIROS, 1998). Por 

volta da década de 1980 a sociedade brasileira começou a dar sinais quanto às 

questões que tratavam da violência doméstica, fato que ocorreu de forma simultânea 

à redemocratização do Brasil. As vivências quanto a violência infantil, despertaram 

um maior interesse pelo tema, onde a sociedade civil e o Estado, desenvolveram 

propostas de intervenção na área (AZEVEDO,1997; MINAYO,1999). Destacam-se 
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nesse caso os Ministérios da Saúde, da Educação e da Justiça e Cidadania nas ações 

de Prevenção e Combate à violência contra crianças e adolescentes. 

        Na conjuntura atual, teoricamente passamos do desvalor à valorização da 

infância e adolescência como etapas singulares, a partir do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, ficou estabelecido que 

Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais, pois é dever da família, da comunidade, da sociedade 
em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 2012, p.12).  

        No entanto, podemos observar que as crianças e adolescentes, do mundo em 

especial do Brasil, representam a parcela mais exposta às violações de direitos, pela 

família, pelo Estado e pela sociedade, contrariando nossa Constituição Federal 

(VOLPI, 2006). 

        Talvez o fato de que as crianças por serem menores e mais indefesas e os 

adolescentes pela sua falta de perspectivas e a condição de querer sempre se colocar 

como protagonistas de sua própria história acabem se tornando as principais vítimas 

e alvos mais fáceis, em decorrência de um baixo poder de luta e da dependência dos 

adultos para assegurarem seus direitos e ensinarem sobre os seus deveres. 

2.2 EPIDEMIOLOGIA DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

        Os estudos epidemiológicos de modo geral servem como ferramenta de apoio 

na identificação e frequência dos vários tipos de violência contra crianças e 

adolescentes. Ainda auxilia o poder público na criação de medidas protetivas voltadas 

para esta finalidade (ABRASCO, 1997). 

        Anualmente, quase 3.500 crianças e adolescentes no mundo, evoluem para o 

óbito em decorrência de maus-tratos, (físico ou negligência). Nesse aspecto, cada 

morte de menores de 15 anos, equivale a 150 casos de abusos físicos. De fato, a 

população infantojuvenil apresenta diversos critérios de mortalidade, que variam em 

decorrência da faixa etária e mais de 1,6 milhão dessas mortes/ano e mais de 16 

milhões de internações hospitalares por ano são causadas pela violência; mais de 

4.000 pessoas morrem, por dia, por homicídio ou suicídio. Segundo dados da OPAS, 
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só no Brasil as causas externas vitimaram no ano de 2006, aproximadamente 800.000 

mil pessoas (UNICEF, 2008; OPAS, 2010).  

        No último relatório da UNICEF, Hidden in plain sight: A statistical analysis of 

violence against children (Escondida em plena vista: Uma análise estatística da 

violência contra as crianças) que teve como base dados estatísticos de 190 países 

revelou que aproximadamente 1 bilhão  de crianças e adolescentes no mundo, com 

idades compreendidas em os 2 e os 14 anos, estão condicionadas à violência por 

seus cuidadores. O que se torna incoerente ao ter sido observado também que apenas 

um terço dos adultos acredita que este mesmo ato violento seja necessário na 

perspectiva da boa educação destes (UNICEF, 2014). 

        O mesmo relatório ainda expõe que crianças e adolescentes menores de 20 anos 

consistem de um quinto das vítimas de homicídio, o que resultou em 2012 em cerca 

de 95 mil óbitos. Já com relação a violência sexual, cerca de 120 milhões de mulheres 

com menos de 20 anos no mundo, o que caracteriza aproximadamente um em cada 

dez foram forçadas a manter relações sexuais ou outro tipo de ato que compunha 

atentado violento ao pudor. E, um em cada três adolescentes de 15 aos 19 anos 

casadas foram vítimas de violência emocional, física ou sexual por parte dos seus 

maridos ou parceiros (UNICEF, 2014). 

        Ainda na perspectiva mundial e, tomando como exemplo o Estados Unidos 

observou-se que este segue uma caminhada árdua na luta contra a violência 

perpetrada contra crianças e adolescentes desde 1990 quando se teve início a 

pesquisa intitulada Pesquisa Nacional de exposição infantil à violência (NatSCEV) que 

é um estudo nacional para documentar a incidência e prevalência da exposição das 

crianças à violência nos Estados Unidos. Esta pesquisa avalia de forma abrangente a 

exposição à violência que incorpora uma ampla variedade de experiências de 

vitimização e incluem crianças em todas as etapas de desenvolvimento. Uma 

variedade de possíveis preditores e resultados da exposição das crianças à violência 

são medidas (FINKELHOR, 2016). 

        Já no Brasil, os Mapas da Violência nacional mostram que em 1980 as causas 

externas (ocorrências acidentais ou intencionais) de mortalidade no país, 

simbolizavam 6,7% do número total de óbitos entre crianças e adolescentes na faixa 

etária de 0 a 19 anos. Em 2010, este percentual atingiu o patamar de 26,5%. Já em 

2013 essa participação se eleva para 29%, isto significa dizer que os atos violentos 

http://www.unicef.org/endviolence/
http://www.unicef.org/endviolence/
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foram causadores de 56,6% (mais da metade) do número total de óbitos juvenis, na 

faixa de 1 a 19 anos de idade nas últimas décadas (WAISELFISZ, 2012; WAISELFISZ, 

2015).  

        Dessa forma, no conjunto, as causas externas tornaram vítimas cerca de 689.627 

crianças e adolescentes, entre 1980 e 2013, o que caracterizou um aumento de 22,4% 

no número de vítimas na década de 80 tomando-se em conta o aumento da população 

nesse período. Na década de 90 esse foi menor, visto que as taxas de óbitos por 

causas externas cresceram 4,3%. Já na primeira década deste século essa redução 

ocorreu em apenas 1%, contudo, entre 2012 e 2013 o incremento das mortes foi 

elevado em 7,1 (WAISELFISZ, 2015). 

        Em estudo de tendência temporal, realizado a nível de Feira de Santana para um 

período mensal num intervalo quatro anos, identificou-se que a violência voltada para 

a classe infantojuvenil em Feira de Santana, apresenta um comportamento persistente 

para o ano de 2008, ou seja, caso exista uma tendência de crescimento desta 

violência espera-se a longo prazo um crescimento (AMARAL. Et al, 2015).  

        Em outro estudo feito por Carvalho (2005), o qual contou com uma série temporal 

mais extensa (20 anos), ficou evidente que existe um declínio nas ocorrências de 

causas externas infantojuvenis. Em contrapartida os homicídios apresentam 

tendência crescente, o que pode ser justificado pelo aumento da criminalidade e do 

tráfico de tóxicos e entorpecentes (CARVALHO, 2005). 

2.3 CARACTERIZANDO A VIOLÊNCIA NOS DIVERSOS AMBIENTES 

        O cenário de violência, muitas vezes, se estabelece no próprio âmbito familiar, 

passa por escolas e suas redondezas, pela comunidade, por outras instituições 

apoiado nas relações sociais. E, além das sequelas físicas, quando estas não 

resultam em morte, os atos violentos, como dito anteriormente, deixam principalmente 

efeitos emocionais que podem comprometer de forma permanente este grupo tão 

vulnerável. Ela prejudica o aprendizado, a socialização e o pleno desenvolvimento. 

Seus efeitos podem desencadear-se, ainda, na construção de um círculo reprodutivo 

de práticas violentas, em que, essas crianças e adolescentes serão as principais 

vítimas (POIRIER, 2006). 

        Na família, a violência tem repercussão significativa sobre a população infanto-

juvenil a ela submetida. Se dá por vezes de forma omissa, o que acaba prejudicando 
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o bem-estar, a liberdade e a integridade física e psicológica desta parcela da 

população. Pois, esta é o primeiro núcleo de socialização do indivíduo e, ao 

presenciar, sofrer e coadjuvar com o conflito familiar a criança e/ou o adolescente, 

aprende a lidar de forma apática, com desprezo e até mesmo produzindo atos 

violentos cruéis, sofrendo ou exercendo-os (BRASIL, 2003). 

        No ambiente escolar, o comportamento violento recebe o nome de Bullying, que, 

apesar de ser visto como algo novo devido ao termo mais atual, trata-se tão somente 

de mais uma denominação para os diversos tipos de violência (GUIMARÃES, 2009). 

O que não deixa de ter relevância, pois, tudo que é visto como novo costuma mobilizar 

mais as massas. Nesse aspecto, o ato em si passa a ser mais difundido, o que acaba 

sensibilizando todos os setores governamentais e não governamentais a propor 

estratégias de enfrentamento. 

        Contudo,  

a própria escola também acaba se tornando gestora da violência, quando 
reveladas desigualdades sociais, situações de carência física e estrutural e 
de condições básicas ou mínimas de alimentação que cotidianamente 
professores e alunos vivenciam, criando novas formas de violência e/ou 
reproduzindo-as (OLIVEIRA, 2015, p. 123).  

 

        No município de Feira de Santana-Ba, de acordo com registros do Centro de 

Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), Conselhos Tutelares I e II 

e Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana, somente no período de 

janeiro a dezembro de 2010 foram realizadas 2.405 denúncias, dessas 199 estiveram 

relacionadas a crianças e adolescentes que foram agressores e/ou vítimas da 

violência ocorrida dentro da escola (OLIVEIRA, 2012). 

        Dessa forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a Declaração 

Nacional dos Direitos Humanos, deveriam ter suas alíneas praticadas e respeitadas 

principalmente na escola. É na escola que as crianças e os adolescentes são 

ensinados a por em prática o exercício de sua cidadania. Porém, numa realidade não 

distante da que vivemos, presenciamos comportamentos lesivos, criminosos, 

ameaçadores e ofensivos nesta população, que levam o ambiente escolar a lidar com 

problemas como o Bullying, o tráfico de drogas, a corrupção, o desrespeito e o 

preconceito. Atitudes que acabam desconstruindo sua representação enquanto 

instituição educativa (SOUZA, 2011). 
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Szadkoski (2010) conclui que existe apenas uma fórmula para que vençamos a 

violência na escola:  

a aproximação dos pais dos alunos; o estreito convívio entre a escola e as 
famílias; tratamento digno independente de cor, raça, credo ou faixa social; 
trabalho em conjunto pais-professores-comunidade escolar. Sem essa 
parceria a chance de uma escola sem violência é mínima e o objetivo principal 
da escola que é o ensino e a aprendizagem não será atendido (SZADKOSKI, 
2010). 

 

        Nas relações sociais, os atos violentos se vestem de rivalidade entre os grupos, 

principalmente dos adolescentes o que se torna um fator que contribui para a 

disseminação da violência. Dessa forma, em busca de uma realidade fantasiosa, por 

vezes social e midiaticamente imposta, os jovens adentram o mundo da criminalidade 

e das drogas na tentativa de suprir necessidades reais e ilusórias (MIRANDA, 2011). 

        No meio urbano, as várias formas de violência e criminalidade se apresentam de 

forma mais clara, pois, as relações de disputa que este local impõe, de maneira tão 

agressiva e desigual, somente os mais fortes e mais influentes podem sobreviver. 

Segundo entidades internacionalmente reconhecidas, esse aspecto da violência que 

pode ser encontrado nos ambientes citadinos é semelhante aos locais marcados e 

flagelados pelas guerras (MOURA, 2011). 

        Assim, combater a violência nos ambientes supracitados que deviam proteger 

integrar, acolher, amparar e oferecer educação, tem se tornado tarefa árdua e 

preocupante. Tentativas de suicídio, homicídios e até mesmo outras causas violentas 

crescem assustadoramente. Sob este ponto de vista, os profissionais e serviços de 

saúde desempenham um papel de extrema importância para lidar com esses tipos de 

violência que hoje são as principais causas de morte entre crianças e adolescentes, 

pois, além de reconhecerem e ter o primeiro contato com as vítimas após o fato 

também podem ajudá-las (DESLANDES, 2015). 

2.4 EXPRESSÕES DA VIOLÊNCIA 

2.4.1 Quanto ao tipo  

        O Relatório da Organização Mundial da Saúde em seu capitulo escrito por Krug 

et al (2006), propôs uma reclassificação para o fenômeno da violência segundo as 

características de quem comete os atos violentos (Figura 1), são elas: 
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        _ Auto Infligida ou voltada para si, subdivide-se entre comportamento suicida 

(pensamentos ou tentativa de suicídio) e auto-abuso (inclui atos como mutilação). 

        _ Violência Interpessoal Aquela que advém da família ou do parceiro (a), 

porém, não se restringe ao ambiente doméstico. 

        _ Violência Comunitária Ocorre entre pessoas sem qualquer grau de 

parentesco que se conheçam ou não. 

        _ Violência Coletiva Pode ser social, política ou econômica e sugere a 

existência de motivo. Inclui crimes de ódio, atos terroristas, obtenção de lucro 

econômico. 

2.4.2 Quanto à natureza 

        Segundo Lara (2000), o tipo mais frequente de violência perpetrada contra 

crianças e adolescentes é a doméstica, uma vez que ocorre dentro dos lares e/ou no 

convívio familiar. Prolonga-se por bastante tempo, pois, a família nesse caso, 

considerada responsável protetora da criança e do adolescente, tende a ocultar o ato 

violento por cumplicidade por parte de outros adultos e ainda pelo medo, às vezes 

disfarçado de respeito que as vítimas tem de denunciar o abusador. 

        Contudo, estudos afirmam que a valorização da infância e da adolescência, tem 

ocorrido em decorrência das mudanças culturais no país, causando diminuição do 

poder dos cuidadores sobre elas e distorcendo a percepção da violência como algo 

natural e direito dos responsáveis (BRASIL, 2001; CAVALCANTE, 2009; 

DESLANDES, 2008). 

        Nesse aspecto, tentar propor formas de definição para os diferentes tipos de 

violência ou maus-tratos é visto apenas como uma maneira didática para 

compreensão da mesma, pois esta, muitas vezes, apresenta-se dinâmica e 

simultaneamente. Contudo, para esclarecimentos futuros, denomina-se às 

representações violentas passíveis de notificação como: Negligência ou abandono, 

abuso físico, abuso sexual e abuso psicológico (PIRES; MIYAZAKI, 2005). 

        Negligência e Abandono. Englobam displicência acerca da proteção e de 

cuidados básicos fundamentais em decorrência de situações evitáveis, apresentando 

como consequência a não assistência às necessidades físicas e emocionais 
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prioritárias das crianças e adolescentes (LOPES, 2000). Uma unidade familiar 

negligente apresenta geralmente um grande número de filhos, consumo elevado de 

álcool e drogas, baixa renda, desemprego e pobreza, bem como desestruturação 

(HILDYARD, 2002). 

        Abuso físico. Trata-se do uso da força física de forma intencional e objetiva 

lesar, ferir ou destruir a vítima para intimidar, obter disciplina e obediência (BRASIL, 

2002). Este tipo de violência quase sempre deixa sequelas físicas, isso faz com que 

este seja o abuso de maior visibilidade e, portanto, o mais fácil de ser diagnosticado. 

Apresenta-se com maior frequência em grupos mais vulnerabilizados do ponto de 

vista socioeconômico, porém, é um fenômeno que abrange todos os grupos sociais 

(DAVIS, 1992). 

         Estes traços abrangem escoriações, hematomas, lacerações, queimaduras e 

contusões variando em grau, desde tapas e beliscões e socos até o espancamento, 

mutilação e a morte (PRESSEL, 2000; BACKES, 1999). 

         Abuso sexual. É identificado quando crianças e adolescentes são submetidos 

a estímulos sexuais, ocorre quando esta vítima tem desenvolvimento psicossexual 

inferior ao do agressor, que a expõe a estímulos sexuais impróprios para a idade ou 

a utiliza para sua satisfação sexual ou de outra pessoa (SEABRA; NASCIMENTO, 

1998).  

         Estas práticas apresentam determinantes desconhecidos e são realizadas 

através de ameaças, mentiras, aliciamento e violência física onde a vítima é forçada 

a manter práticas sexuais ou eróticas, não dispondo de teor psicoemocional para 

consentir ou avaliar a situação (SANTORO, 2002). 

         Facuri et al (2013), amplia este conceito estabelecendo que  

A violência sexual é um fenômeno universal, em que não existem restrições 

de sexo, idade, etnia ou classe social. Embora atinja homens e mulheres, as 

mulheres são as principais vítimas, em qualquer período de suas vidas. E as 

mulheres jovens e adolescentes apresentam risco mais elevado de sofrer 

esse tipo de agressão (FACURI, 2013). 

        Dessa forma os tipos ou formas de abuso sexual podem envolver contato sexual 

com penetração (oral, vaginal e anal), sem penetração (tentativa para ter sexo oral, 

vaginal e anal), atividade sexual envolvendo toque, carícias e exposição do genital, 

exploração sexual envolvendo prostituição, pornografia, voyeurismo e assédio sexual 

(SANTORO, 2002). 
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        Junqueira enfatiza a vulnerabilidade da criança ao defender que o abuso sexual 

seria uma “tentativa de anulação do sujeito por atacar sua vulnerabilidade [...] a 

criança abusada sexualmente deixa de ser sujeita e passa a ser submetida”.  

(JUNQUEIRA, 1999: 57). Ainda, no amplo sentido dessa vulnerabilidade a que 

crianças e adolescentes encontram-se expostos todos os dias, a mesma manifesta-

se dentre as mais variadas formas de violência corriqueira nos âmbitos familiar e 

escolar, onde a falta de estrutura social obriga-os a adentrarem o submundo do tráfico 

de drogas, bem como mercado de trabalho infantil e a exploração sexual dos mesmos 

(SIERRA VM, 2006; GONTIJO, DT, 2009).  

        Refere-se a um fenômeno abrangente, pois, não escolhe idade, sexo, classe 

social, etnia, cultura ou religião. Causa danos físicos e psicológicos nas vítimas, os 

quais podem ter efeitos devastadores se decorrentes de abusos persistentes durante 

o desenvolvimento da criança e/ou adolescente até a vida adulta. Estes danos tendem 

a ser repetidos aos filhos das vítimas, de forma intergeracional dentro de um ciclo de 

vitimização (BERLINER; CONTE 1995; HORNOR, 2002; PFEIFFER; SALVAGNI, 

2005). 

        Abuso psicológico. É visto como todo modo de desrespeito, depreciação, 

discriminação os quais envolvem agressão verbal, humilhação, cobranças 

exageradas em relação ao desempenho e comportamento escolar o que acaba 

privando a criança e o adolescente de desenvolver experiências comuns à sua idade, 

ter amigos, isolando-a e ainda induzindo ao uso de drogas e ao crime. É o tipo de 

violência mais difícil de ser identificado e combatido, pois, em decorrência da falta de 

materialidade e da sutileza com que ocorrem acabam ocorrendo com mais frequência. 

Contudo, as sequelas psicossociais podem ser graves (ASSIS, 1999; LARA, 2000; 

BRASIL, 2002a).  

        Estes atos violentos citados acima promovem consequências que geram danos 

à saúde, pois, traumatizam, desencadeiam sofrimentos físicos e emocionais quase 

sempre associados e que levam a morte. Assim, quando se fala em violência, aos 

olhos do setor saúde, esta deve ser entendida como o ato que lesa e que matam, 

incluindo aí os acidentes em decorrência das dificuldades de se estabelecer limites 

entre o que é intencional e o que é acidente propriamente dito (OMS, 1995; MELO 

JORGE et al,2002; SOUZA; MELO JORGE, 2006). 
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        Dahlberg e Krug (2007) estabeleceram um diagrama para melhor entendimento 

do ato violento quanto à natureza e ao tipo (Figura 1). Propuseram que a série 

horizontal indica quem é atingido e a vertical o modo, mostrando assim que cada umas 

das quatro categorias descritas acima (física, sexual, psicológica e abandono ou 

privação) bem como os tipos de violência (interpessoal e coletiva com exceção da 

auto infligida) estão interligados e podem acontecer em todos as classes, com 

qualquer pessoa. 

Figura 1 - Caracterização da Violência quanto à natureza. 

Por fim, independente da forma como se apresenta, a violência contra as crianças e 

os adolescentes é uma forma grave de desrespeito aos direitos fundamentais e ainda 

é tratada como um fato natural ou como apenas um modo particular que as pessoas 

utilizam para lidarem umas com as outras, sendo considerada como um grave 

problema de responsabilidade tanto do Estado, sociedade civil e principalmente das 

próprias famílias (NUNES, 2016). 

2.5 GEOTECNOLOGIAS 

        Ao desenvolverem-se, as variadas tipologias científicas contribuíram para a 

evolução da ciência e suas tecnologias. Contudo, não intencionalmente, 

descentralizou saberes em especializações, as quais têm como implicações o 
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comprometimento do próprio entendimento do mundo como um todo. Assim, estas 

novas metodologias, apresentam a possibilidade de fazer com que saberes pretéritos 

abstenham-se perante os novos, tornando as pessoas encarceradas por uma visão 

estática e, por fim, arriscando-se a vaguear diante da difícil tarefa de interpretar o 

presente (SANTOS, 2006). 

        Sob este prisma, não considerar as diversas perspectivas sob as quais se 

mostram uma mesma ótica pode desencadear a caracterização de uma totalidade 

invisual e equivocada. Entretanto, a necessidade de um olhar sistêmico da realidade 

não elimina a importância da especialização. Visto que, especificar algo permite a 

clara compreensão das peculiaridades que a integralidade não contempla (SANTOS, 

2006). 

        O uso das técnicas nos processos sociais evolutivos ajudou o homem a expandir 

seu trabalho, despertar sua percepção e transformar matérias-primas em 

mercadorias. Este movimento ocorre desde épocas remotas e a ciência transformou 

estas informações em conhecimento útil, modificando assim, as técnicas resultantes 

do processo. Surgiram então, as geotecnologias (SILVA; CARNEIRO, 2012). 

Também conhecidas como "geoprocessamento", as geotecnologias são o 
conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e oferta de 
informações com referência geográfica. As geotecnologias são compostas 
por soluções em hardware, software e peopleware que juntos constituem 
poderosas ferramentas para tomada de decisões. Dentre as geotecnologias 
podemos destacar: sistemas de informação geográfica, cartografia digital, 
sensoriamento remoto, sistema de posicionamento global e a topografia 
(ROSA, 2005, p.81). 

        Câmara e Medeiros (1998), classificam o geoprocessamento como uma 

disciplina do conhecimento a qual dispõe de técnicas matemáticas e computacionais 

para o tratamento da informação geográfica, e estas ferramentas computacionais 

denomina-se Sistemas de Informações Geográficas (SIG), as quais permitem a 

realização de análises complexas, integrando dados de diversas fontes e criando 

bancos de dados e tornando possível a automatização e produção de documentos 

cartográficos. 

        Compõe as geotecnologias: sistemas de informações georreferenciadas (SIG), 

cartografia digital, sensoriamento remoto, sistema de posicionamento global e a 

topografia (ROSA, 2005). Neste estudo, no entanto, será usado apenas e SIG como 

técnica de processamento dos dados. Apesar de vastamente confundidos, 
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geoprocessamento como conceito mais amplo, representando qualquer tipo de 

processamento de dados georreferenciados, enquanto o SIG trata dados gráficos e 

não gráficos, voltando-se para análises espaciais e modelagens de superfícies 

(BURROUGH, 1987). 

 

2.5.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS (SIG) 

        Também conhecido como Sistema de Informações Geográficas, o SIG é uma 

tecnologia que necessita usar meio digital e disponibiliza o suporte necessário à 

realização de apresentação e análise de dados espaciais, oferecendo assim, 

alternativas para a compreensão do uso e ocupação do meio físico. Contudo, a 

utilização dos SIGs não assegura que o produto final esteja correto, pois, toda esta 

segurança depende da qualidade do banco de dados, ou seja, um banco impreciso e 

cheio de erros não proporciona um bom resultado (SILVA, 1999). 

        Os elementos do SIG são caracterizados como: software (conjunto de programas 

que coletam, armazenam, processam e analisam os dados geográficos), hardware 

(equipamentos que permitem ao software realizar suas funções, ou seja, mecanismos 

físicos como: computador, impressora, etc.), dados (aparato bruto que alimenta o 

sistema e podem ter fontes primárias ou secundárias), usuários (pessoas que 

integram o processo de trabalho), metodologia ou técnica de análise (está diretamente 

ligada à experiência do profissional em submeter seus dados a tratamentos 

específicos) (ROSA, 2005). 

        Assim, o SIG se mostra de extrema importância como ferramenta de suporte para 

os estudos geográficos, oferecendo confiabilidade e melhor leitura do espaço 

potencializando sua análise. Esta ferramenta quando aplicada à gestão urbana, 

almeja não somente a cartografia automatizada, mas a obtenção de subsídios para o 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao benefício social através do 

processamento de dados (SOUZA, et al, 2005). 

2.6 ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL APLICADA AOS ESTUDOS SOBRE 

VIOLÊNCIA 

        A coletividade e a delimitação espacial são fatores extremamente decisivos na 
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propagação da violência em todos os aspectos, pois, tem influência direta sobre seus 

processos. Dessa forma 

a violência que ocorre no ambiente urbano é complexa porque nela estão 
envolvidos fatores que podem servir de mediadores ou modificadores da 
dinâmica social, destacando-se nesse caso as taxas de emprego e 
subemprego, pobreza, privação econômica, desorganização social e 
frustração entre grupos específicos da população, que podem provocar 
desintegração social e familiar (MOURA, 2011, p. 8366). 

 

           Santos (1978), atribui o conceito de espaço como um  

Conjunto de formas que representam as relações sociais que acontecem e 
manifestam-se através de processos e funções, “um verdadeiro campo de 
forças cuja formação é desigual. Eis a razão pela qual a evolução espacial 
não se apresenta de igual forma em todos os lugares (SANTOS,1978 p.122). 

 

       Assim, diferentes grupos ou comunidades apresentam também diferentes formas 

de pensar culturalmente impostas devido à convivência naquela determinada 

delimitação espacial. Cosgrove (1998), explica que, “o poder é expresso e mantido na 

reprodução da cultura. Isto é melhor concretizado quando menos visível, quando as 

suposições culturais do grupo dominante aparecem simplesmente como senso 

comum” (COSGROVE, 1998, p.105). 

        Francisco Filho atribui à espacialização o ato de  

Localizar os atos criminosos, agrupados em classes, através de tratamentos 
que representam fisicamente sua ocorrência no território e proceder a análise 
de como os mesmos se comportam territorialmente, fazendo-se uso do 
geoprocessamento (FRANCISCO FILHO, 2003, p. 78). 

 
 

        Santos (2008), qualifica o uso das ferramentas de geoprocessamento nas 

análises espaciais dizendo que nunca houvera historicamente tantas condições 

técnicas para que se desenvolvesse uma sociedade mais humana. O que significa 

dizer que nunca se teve conhecimento de tanta tecnologia utilizada em prol do 

salvamento de vidas e do bem-estar social quanto às conhecidas hoje em dia.  

        Ainda, dentro do processo de espacialização territorial tem-se a dependência 

espacial que se caracteriza pela representação de dados através de subdivisões 

territoriais e pode ser vista como a tendência a que o valor de uma variável combinada 

a uma determinada localização assemelha-se mais ao valor de suas amostras vizinha 

que ao restante dos espaços do conjunto amostral. Esta dependência pode ser 

medida de diferentes formas (RAMOS, 2002). 

        Sob esta perspectiva, entende-se que a violência imposta por certos grupos 

dentro de uma comunidade acaba alterando de forma negativa a dinâmica daquele 
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ambiente, ou seja, o determinado local (bairro, rua, caminho, avenida) passa a ser 

classificado pelo nível de violência, definindo assim o melhor lugar para se viver ou 

criar seus filhos, como aquele em que o índice de atos violentos, por causas externas 

ou não, seja baixo com relação aos demais. 

        Já a série temporal, também denominada série histórica, refere-se a uma 

sequência de dados adquiridos em intervalos de tempo regulares e um período 

específico (EVERIT, 1995). Ehlers (2009), em seu livro sobre séries temporais afirma 

que estas são uma coleção de observações feitas sequencialmente ao longo do 

tempo. O que se pode destacar de mais relevante nesse tipo de abordagem é que as 

observações vizinhas são dependentes e o interesse em estudar séries temporais é 

justamente analisar esta dependência, em que a ordem dos dados é crucial (EHLERS, 

2009). 

        Segundo Latorre (2001), ao analisar uma série temporal, deseja-se inicialmente 

modelar o objeto de estudo, para então explicar, estimar e avaliar o comportamento 

da série, identificando quais fatores influenciaram nesse comportamento para que se 

defina relações de causa e efeito entre mais de duas séries. Para que se chegue a 

estes fins há um conjunto de técnicas estatísticas disponíveis que variam, 

dependendo do modelo definido ou estimado, o tipo de série analisada e do objetivo 

do trabalho.  

        Barbeta, et al (2004) e Ehlers, (2009)  corroboram que grande parte dos métodos 

estatísticos foram desenvolvidos para analisar observações independentes, já o 

estudo de séries temporais requer o uso de técnicas descritivas específicas como a 

decomposição clássica, onde a série é dividida para a obtenção de previsões, a série 

com tendência que retrata mudanças de longo prazo no nível médio da série, as séries 

sazonais que trata da  tomada da media sazonal para que se elimine o efeito sazonal 

e a autocorrelação, que se mostra importante para identificar as propriedades de uma 

série temporal. Assim, o objetivo de se utilizar esses métodos pode ser, fazer 

previsões de valores futuros, descrever propriedades das séries, explicar variações 

nas séries ou mesmo para fins de controle e modelar o processo gerador da série 

(EHLESRS, 2009). 

3 MATERIAIS E MÉTODOS  

        Esta pesquisa envolveu a parceria do Programa de Pós-Graduação em 
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Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente (PPGM) e o Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva, assim como dois núcleos de pesquisa - o Núcleo 

Interdisciplinar de Estudos Sobre Desigualdades em Saúde (NUDES) e o Núcleo 

Interdisciplinar de Estudos Sobre Vulnerabilidade e Saúde (NIEVS) - do Departamento 

de Saúde da Universidade Estadual de Feira de Santana.  

3.1 TIPO DE ESTUDO 

        Tratou-se de um estudo ecológico, descritivo de desenho misto e exploratório, 

onde as variáveis utilizadas são medidas agregadas. Esse tipo de estudo por ser uma 

categoria de pesquisa que analisa grupos de indivíduos ou população delimitados em 

uma região geográfica definida, favorece a realização de diagnósticos de uma dada 

situação, em um dado local e período, fornecendo dados referentes à variação do 

evento em relação às características das pessoas envolvidas, do lugar e do tempo 

(MEDRONHO, 2006). 

        Busca também, avaliar como a saúde de grupos populacionais pode ser afetada 

em decorrência de fatores sociais e/ou ambientais. O que justifica o fato de os dados 

obtidos em nível individual não refletirem com clareza o decurso dos acontecimentos 

em nível coletivo. Objetiva então propor, testar e/ou avaliar hipóteses, intervenções e 

sua efetividade (MEDRONHO, 2006).  

        O estudo ecológico apresenta a vantagem de associar a exposição – 

doença/condição à coletividade, este atributo é de extrema importância ao se levar 

em consideração a expressão coletiva de um determinado fenômeno diferenciando 

da soma das partes do mesmo. Em contrapartida, embora esse tipo de associação 

ecológica reflita uma relação causal entre a exposição e a condição/doença, o viés 

ecológico é sempre visto como uma limitação, pois, uma associação verificada entre 

agregados não significa, obrigatoriamente, que a mesma ocorra em nível de 

indivíduos (SZKLO; NIETO, 2000; MORGENSTERN, 1998). 

        Segundo Rouquayrol; Almeida Filho, (2003), a abordagem epidemiológica 

descritiva, tem como objetivo principal a descrição das características de um 

fenômeno, estabelecendo a distribuição da ocorrência do problema, o diagnóstico de 

uma dada situação, em um dado local e período, e identificando as diversas 

características epidemiológicas. Estas, no entanto, podem ser representadas por uma 
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ou mais de uma variável circunstancial que estão ligadas a fatores de tempo, lugar ou 

pessoa. 

        Essa abordagem metodológica permite melhor compreensão sobre a natureza 

da violência, examinando a relação do agravo _violência_ e o contexto em que o 

fenômeno está inserido -história pregressa-, além de considerar a importância desse 

tipo de estudo para análise das desigualdades sociais sob a ótica da saúde (ARAÚJO, 

2007). 

        Dentro dos estudos descritivos, a análise de séries históricas é usual, porém 

observa-se com frequência deslizes na escolha da metodologia estatística adequada. 

Geralmente, tende-se comparar visualmente dois ou mais pontos, contudo, não são 

levadas em consideração as oscilações que podem existir devido ao acaso 

(LATORRE, 2001). 

        A escolha do desenho misto exploratório deve-se ao fato de o mesmo combinar 

as características essenciais dos estudos exploratórios de múltiplos grupos, tais quais: 

identificação dos padrões espaciais de determinados eventos, relacionados às 

características da população, bem como comparar entre si as taxas de agravos à 

saúde entre regiões em um determinado tempo, com os de séries temporais que visam 

avaliar o progresso das taxas de agravos de uma dita população em um espaço 

geográfico definido ao longo do tempo (MEDRONHO, 2006). 

        Já a escolha de variáveis de medidas agregadas justifica-se pelas características 

individuais mesmo dentro de grupos, por exemplo, dentro da violência perpetrada 

contra crianças tem-se a proporção de negros, de dependência total ou parcial dos 

responsáveis e as taxas de violência sofrida por estas características (MEDRONHO, 

2006). 

3.2 SUJEITOS DO ESTUDO 

        Os sujeitos do estudo foram crianças e adolescentes, com faixa etária de 0 a 19 

anos (WHO, 1986; SBP, 2000). Que passaram por exame de corpo de delito ou, caso 

óbito, exame cadavérico no Departamento de Polícia Técnica (DPT) do município 

entre 1998 e 2009, gerando assim um laudo descritivo. A população do estudo foi a 

que compôs os bairros da zona urbana do município de Feira de Santana. As 

informações referentes à distribuição espacial e quantitativo populacional dos bairros 

foram levantadas junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
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3.3 ÁREA DO ESTUDO  

        O estudo proposto foi realizado no município de Feira de Santana, sendo este 

reconhecido como Portal do Sertão, situa-se a leste da Bahia, a 109 km da capital, 

Salvador (Figuras 2 e 3). Possui uma área territorial de 1.337,993 km² numa região 

plana (IBGE, 2015). Apresenta uma população estimada de 627.477 mil habitantes 

(IBGE, 2017). E uma área urbana que compreende a unidade escalar desta pesquisa, 

contemplada 44 bairros e 62 sub-bairros (Figura 4), caracterizando uma área total de 

aproximadamente 163,2 Km² (FEIRA DE SANTANA, 2004). 

        Feira de Santana está situada entre a zona da Mata e o Sertão, numa área de 

transição denominada Agreste baiano, obtendo assim, boa parte do seu território 

(96%), inserida no Polígono das secas. O clima da região é predominantemente 

tropical subúmido e temperatura média anual em torno de 24 ºC e índice pluviométrico 

de 1.019 mm (INMET, 2016). 

        Encontra-se no município aspectos relevantes, pois, este é favorecido por estar 

próximo à capital do Estado, é um entreposto comercial, e geograficamente é um 

grande entroncamento rodoviário, o que acaba ocasionando dificuldades na 

fiscalização de mercadorias e pessoas. A cidade possui também a problemática do 

desemprego, da falta de infraestrutura urbana em várias áreas, econômica e social, 

do crescimento populacional desordenado, estes comuns a todas as grandes cidades 

brasileiras, e que acabam por produzir um cenário social injusto (ANJOS, 2005).  

        Principalmente em se tratando da organização dos bairros, onde os mais 

periféricos apresentam-se menos desenvolvidos se comparados aos mais centrais, 

com ruas sem pavimentação, ausência total ou parcial de esgotamento sanitário, o 

que acaba estigmatizando de forma negativa a população destas localidades 

(PAIXÃO, 2009). 

        Villaça (1998), contribui dizendo que o padrão de desmembramento mais 

conhecido nas cidades brasileiras é o do centro versus periferia, onde o primeiro 

concentra grande parte dos serviços urbanos públicos e privados ocupado pelas 

classes de maior renda, já o segundo e mais longínquo e povoado, 

predominantemente pelos exclusos. 

        Dessa forma, em decorrência desta subdivisão socialmente condicionada, o 

espaço urbano firma-se cada vez mais como produto social, visto que se mostra como 
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a finalidade de ações modificadoras e acumulativas transformadas por agentes 

produtores e consumidores do espaço e que através dos tempos vem refletindo as 

relações de conflito que existem entre estes agentes, desmascarando o preconceito 

voltado para estes lugares caracterizados como cenários sociais injustos (CORREA, 

1989). 

 

        CAPEL (2002), corrobora esta afirmação ao dizer que: 

os padrões de distribuição de usos da terra nas cidades são afetados pela 
evolução do crescimento populacional e atividades, em relação aos requisitos 
funcionais e pela necessidade de uma organização mais eficiente do sistema 
econômico e social. A organização do espaço urbano sofre modificações com 
o crescimento físico da cidade e com as mudanças técnicas e econômicas. 
Existe, portanto, uma expansão física no espaço periférico e uma 
reordenação dos usos da terra, modificando as relações entre eles dentro do 
espaço urbano, e especialmente nas áreas centrais, e pelo deslocamento de 
atividades e usos para a periferia (CAPEL, 2002 p.88). 

 

        Assim, em decorrência da ação dos grupos sociais excluídos enquanto agentes 

modeladores do espaço urbano do município, caracterizados por Correa (1989), como 

os que não possuem renda para pagar suas necessidades básicas. Têm-se como 

produto, ocupações irregulares em terrenos públicos e privados, dando brecha à 

criação de favelas sem planejamento compondo bairros estigmatizados pela 

aparência visual. Pode-se dizer então, que o espaço urbano feirense reflete áreas 

segregadas, com estrutura social em classes, promovendo desigualdades sociais e 

privação de direitos o que pode culminar em atos violentos (LIMA, 2014)
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                        Figura 2-  Mapa de Localização de Feira de Santana-BA 
                    Fonte: IBGE, 2007/ Elaboração: LIMA, G.M, 2014. 
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Figura 3- Representação da área de estudo – Zona Urbana do Município de Feira de Santana. 
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Figura 4-  Zona Urbana do Município de Feira de Santana – divisão por bairros. 
    Fonte: IBGE, 2007/ Elaboração: LIMA, G.M, 2014. 
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3.4 FONTE DE DADOS 

        Para a realização do estudo utilizou-se dados secundários do Banco de Dados 

do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Vulnerabilidades em Saúde (NIEVS), do 

Departamento de Saúde da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), 

oriundos dos laudos das perícias médicas realizadas no Departamento de Polícia 

Técnica (DPT) da cidade, coletados manualmente e posteriormente inseridos em um 

banco de dados criado para este fim, contabilizando 4.475 registros (dados diários de 

janeiro de 1998 a dezembro de 2009). Segundo Santana (2010), os dados 

secundários são aqueles provenientes de fontes escritas já produzidas e podem ser 

disponibilizados para os diversos fins de pesquisas científicas, a exemplo de 

relatórios, jornais, revistas e livros consultados durante a investigação. 

        Existiram, no entanto, percalços relacionados à base de dados utilizado pois ao 

se trabalhar com arquivos manuscritos, são evidentes que estes apresentem 

limitações, seja pela forma com que foram colhidas e registradas as informações 

periciais ou pelo próprio processo de arquivamento do material no DPT ou no NIEVS. 

         Sobre o processo de coleta das informações nos laudos periciais do DPT, 

apesar do estudo não ter sido elaborado com base neste método e sim com o banco 

já apresentado no NIEVS, mas, a mestranda enquanto bolsista de Iniciação Científica 

participou de forma direta na coleta dos dados a partir dos laudos e tem conhecimento 

de causa acerca das limitações e da qualidade dos dados colhidos. 

         No processo de coleta direta foi utilizada uma tabela criada pelo NIEVS, com 

informações muitos específicas relacionadas a vítima, ao agressor e sobre a 

agressão, cuja as mesmas informações encontram-se destrinchadas no Quadro 1. 

        Sobre a desagregação da zona urbana do município por bairros foi adotada a 

distribuição que se apresenta em conformidade com a Lei Complementar Nº 18 de 08 

de julho de 2004 (BRASIL, 2004) que define o perímetro urbano e delimita os bairros 

da cidade de Feira de Santana. A opção por utilizar esta Lei como referência se 

compatibilizou melhor para com período do estudo, visto que na legislação mais 

recente foram incorporados seis novos bairros à zona urbana do município que não 

existiam na época do registro das ocorrências de violências objeto dessa pesquisa. 
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3.5 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

        Foram utilizadas as seguintes variáveis classificadas de acordo com a descrição 

dos dados do NIEVS: Com relação a vítima: idade, sexo, cor e bairro onde reside. 

Sobre a agressão: natureza, tipo, data e horário. Referente ao agressor: sexo e tipo 

de relacionamento agressor/vítima, bem como data da denúncia e tipo de laudo 

gerado (exame de lesão corporal ou exame cadavérico), apresentados no Quadro 1. 

3.6 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

        Neste estudo foram utilizados como critérios de inclusão: as ocorrências de 

violência contra crianças e adolescentes, que as mesmas residiram dentro do espaço 

urbano de Feira de Santana, que os casos de violência tenham sido periciados por 

um perito médico, gerando assim um laudo descritivo. Foram utilizadas somente 

perícia médica, tendo em vista que cada caso passa primeiro pelo perito médico e, 

caso ele veja necessidade encaminha para o perito odontólogo. 

        A exclusão foi baseada nos dados incompletos ou com ausência dos critérios de 

inclusão. 
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Quadro 1: Descrição das variáveis do estudo. 

 
VARIÁVEL 

SOBRE A VÍTIMA 
DESCRIÇÃO INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

Sexo Feminino ou masculino Não apresenta 

Idade 0 a 19 anos Adotou-se o número 0 para 
descrição de crianças menores de 1 
ano devido ao fato do programa 
utilizado não apresentar opção para 
a diferenciação de meses. 
Utilizou-se o método de divisão por 
faixa etária da OMS (WHO, 1986) e 
da SBP (2000). 

Escolaridade 1º grau; 2º grau; Superior 
incompleto; Não 
alfabetizado e não 
informado 

Não apresenta 

Raça/cor Branco; Preto; Pardo  

Endereço Bairro em que reside Refere-se ao local de residência da 
vítima limitando-se à zona urbana 
do município. 

Natureza da violência 
 
  
 
 
 
 
Nota: O tipo de violência, 
enquadra-se nas várias 
formas inseridas na 
natureza. 

Abuso físico; Abuso sexual; 
Acidentes; Negligência e 
Abandono; Abuso 
Psicológico. 
Nenhuma das alternativas 
(NDA). 

Abuso Físico: Agressão direta; 
Homicídio; Tentativa de homicídio; 
Verificação de lesão corporal; Morte 
violenta. 
Abuso Sexual. 
Acidentes:Acidente automobilístico; 
Eletroplessão; Afogamento; 
Atropelamento. 
Negligência e Abandono. 
Abuso Psicológico. 
NDA: Morte a esclarecer 

Ano/data/horário da 
ocorrência 

Data, ano e horário do 
ocorrido. 

Não apresenta 

SOBRE O AGRESSOR   

Sexo Feminino, masculino ou 
ambos. 

Não apresenta 

Tipo de relacionamento 
com a vítima 

Pai; Mãe; Pai e mãe; 
Conhecido; Desconhecido; 
Parente; Padrasto; 
Madrasta; Companheiro; 
Companheira e Não 
informado. 

Pai; Mãe 
Conhecido: Vizinhos, cunhado etc. 
Desconhecido; Parente: Irmãos, 
tios, avós, etc. 
Padrasto; Madrasta; 
Companheiro (a): Namorado (a), 
marido, esposa, ex: companheiro 
(a); noivo (a) etc.  

SOBRE O ATENDIMENTO   

Data/ano Data e ano do atendimento Não apresenta 

Profissional atendente Perito Médico Não apresenta 

Conduta Exame Físico ou Laudo de 
Exame cadavérico. 

Não apresenta 

Fonte: NIEVS/UEFS. Dados processados pela autora. 
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3.7 FLUXOGRAMA METODOLÓGICO 

        Conforme disposto na Figura 5, a primeira fase do estudo consistiu no 

levantamento bibliográfico sobre a temática abordada. Foram realizadas consultas no 

acervo da biblioteca da UEFS, da biblioteca do PPGM e demais pesquisas disponíveis 

na internet nas bibliotecas online nacionais e internacionais para seleção de material 

embasador.  

        Na segunda, procedeu-se o levantamento dos manuscritos da base de dados 

que já se encontrava disponível no NIEVS, e, posteriormente, na terceira fase, 

realizou-se o armazenamento em ambiente SIG, utilizando-se o software estatístico 

livre R Commander idealizado por Fox (2005), bem como a classificação dos dados 

de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. 

        A terceira fase, já com a base de dados preparado, foi constituída da elaboração 

do produto final da dissertação, composto dos dois artigos. O primeiro artigo baseado 

na análise das estatísticas descritivas (cálculo de prevalência, medidas de tendência 

central, medidas de dispersão, assimetria, gráficos e tabelas), cálculo de Intervalos de 

Confiança (IC) e teste de hipótese. Já o segundo, na análise da dinâmica espaço 

temporal das ocorrências de violência contra crianças e adolescentes na zona urbana 

do município de Feira de Santana. 

3.8 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

        O estudo obedeceu aos aspectos éticos regularizados nas recomendações da 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996). Este estudo foi 

desenvolvido com os dados obtidos no NIEVS, anteriormente utilizados no estudo 

intitulado “Violência contra crianças e adolescentes em Feira de Santana-Bahia _ 

Brasil” (SANTANA; SOUZA, 2004) autorizado pelo CEP sob protocolo de número 

68/2004 (ANEXO A). 

        Solicitou-se a Coordenadora do NIEVS, uma autorização para ter acesso ao 

banco de dados utilizado nessa pesquisa. Nesse aspecto ainda, assegurou-se o sigilo 

e anonimato quanto aos dados informados das pessoas envolvidas no estudo, 

segundo estabelece a Resolução 466/2012 que está em vigor atualmente e versa 

sobre ética em pesquisa envolvendo seres humanos.  
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Figura 5 - Fluxograma Metodológico 

Fonte: Elaboração própria 
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4 ARTIGO 1: PERFIL DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

NA ZONA URBANA DE FEIRA DE SANTANA NO PERÍODO DE 1998 A 2009. 

 

RESUMO 

        A violência não se limita às questões sociais, raciais, parentais, políticas e 
culturais. É muito mais complexa e seu impacto na vida de crianças e adolescentes 
que a vivenciam em seu cotidiano podem trazer complicações severas na vida adulta. 
Objetivo: Caracterizar a violência contra crianças e adolescentes de acordo com 
dados das vítimas e agressores na zona urbana do município de Feira de Santana-Ba 
de 1998 a 2009. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, de caráter 
descritivo, baseado em dados secundários obtidos através das perícias médicas 
realizadas no Departamento de Polícia Técnica do município de Feira de Santana. 
Resultados: A amostra foi constituída de 4.475 casos de violência sofrida por 
crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Observou-se que 52,4% das vítimas foram 
do sexo masculino e 47,6% feminino, ambos predominantemente negros (90,7%), 
adolescentes (87,8%) e com 1º grau completo ou em andamento (49,2%). Identificou-
se que crianças de 6 a 9 anos (12,6%) e adolescentes de 17 a 19 (75,9%) foram os 
mais vitimados, com média para ambos os sexos de aproximadamente 14 anos de 
idade, variação relativa em torno da média de 28,9% e assimetria negativa  
aproximadamente -1,6 masculino e -1,3 feminino respectivamente, significando que 
mais que 50% das crianças e adolescentes que sofreram com violência no período 
estudado tinham 14 anos ou mais. Já na análise descritiva a partir dos percentis 
observou-se que em toda a série analisada o sexo feminino foi vitimado mais jovem 
que o masculino. E, as violências física, sexual e os acidentes foram os tipos de maior 
prevalência (98,4%). Dentre os casos, observou-se também que a mãe aparece como 
principal agressora, principalmente de crianças nas faixas etárias de 2 a 5 anos 
(28,4%), já o pai tem predominância em se tratando de crianças e adolescentes de 
modo geral. Conclusão: O estudo evidenciou que na zona urbana do município de 
Feira de Santana crianças e adolescentes do sexo masculino apresentaram maior 
frequência nas ocorrências de violência. Contudo, as meninas começam a ser 
vitimadas mais precocemente. Observou-se ainda que esta mesma violência é 
cometida, principalmente pelos pais ou parentes, ou seja, nesta pesquisa o núcleo 
familiar, do qual espera-se proteção, caracterizou-se como ameaça em potencial para 
a ocorrência do ato violento contra crianças e adolescentes. 

Palavras-chave: Violência. Infância e adolescência. Causas externas. 
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ABSTRACT 

Violence is not limited to social, racial, parental, political and cultural issues. It is much 
more complex and its impact on the lives of children and adolescents who experience 
it in their daily life can bring severe complications in adult life. Objective: To 
characterize violence against children and adolescents according to data from victims 
and aggressors in the urban area of the municipality of Feira de Santana-Ba from 1998 
to 2009. Methodology: This is a cross-sectional, descriptive, data-based study 
obtained through medical examinations carried out at the Department of Technical 
Police of the municipality of Feira de Santana. Results: The sample consisted of 4,475 
cases of violence suffered by children and adolescents aged 0 to 19 years. It was 
observed that 52.4% of the victims were males and 47.6% were females, both 
predominantly black (90.7%), adolescents (87.8%) and with a full or ongoing degree 
(49.2% %). It was identified that children from 6 to 9 years (12.6%) and adolescents 
from 17 to 19 (75.9%) were the most victimized, with a mean for both sexes of 
approximately 14 years of age, relative variation around of the mean of 28.9% and 
negative asymmetry approximately -1.6 males and -1.3 females respectively, meaning 
that more than 50% of the children and adolescents who suffered violence during the 
study period were 14 years or older. Already in the descriptive analysis from the 
percentiles it was observed that throughout the series analyzed the female sex was 
victimized younger than the male. And, physical, sexual and accident violence were 
the most prevalent types (98.4%). Among the cases, it was also observed that the 
mother appears as the main aggressor, mainly of children in the age groups of 2 to 5 
years (28.4%), whereas the father has a predominance in dealing with children and 
adolescents in general. Conclusion: The study showed that in the urban area of the 
city of Feira de Santana, children and adolescents of the male sex presented a higher 
frequency in the occurrence of violence. However, girls begin to be victimized earlier. 
It was also observed that this same violence is committed, mainly by parents or 
relatives, that is, in this research the family nucleus, from which protection is expected, 
was characterized as a potential threat to the occurrence of violent act against children 
and adolescents. 
 
Keywords: Violence. Childhood and adolescence. External causes. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

        A violência perpetrada contra crianças e adolescentes, considerada 

erroneamente como uma questão privada, está subjugada à simples medida 

disciplinar e a escassez de dados confiáveis bem como seus baixos índices de 

abrangência mostrados nas estatísticas oficiais contribuem ainda mais para essa 

realidade (OMS, 2000; FINKELHOR, 2009; APOSTÓLICO, 2012; UNICEF, 2017).  

        Esta violência, geralmente associada ao núcleo familiar, onde este, enquanto 

instância civilizadora que deveria a partir da formação de laços e vínculos, protegê-

las, estabelecendo confiança e estruturando-as socialmente, por vezes torna-se um 

local destituído dessas qualidades, tornando-se dominador, desrespeitoso e adverso, 

o qual suprime seus direitos, desprovendo-as de fatores essenciais ao seu 

desenvolvimento (MINAYO,2001; DELFINO,2005; BAPTISTA,2007; GUERRA,2008).  

        Schek (2016,781p), corrobora o trecho supracitado ao declarar que “existe 

aceitação social de algumas modalidades de violência como método utilizado para se 

disciplinar crianças e adolescente”. No entanto, esta mesma violência muitas vezes 

vista como necessária ou até mesmo inevitável, pode, mesmo que de forma implícita, 

ser aceita ou até mesmo subestimada em decorrência do grau de relacionamento dos 

atores envolvidos (UNICEF, 2017). 

        Nota-se então que mesmo iniciada no lar, a violência praticada contra crianças e 

adolescentes não se limita a este lugar. Apresenta-se nos meios de comunicação, nas 

relações institucionais, nas escolas, nas ruas e no lazer. E esta violência que ocorre 

de forma intencional e perpassa primordialmente sobre a população infantojuvenil, 

deixa sequelas físicas, cognitivas e principalmente psicológicas, estabelecendo 

ligação direta com o desenvolvimento desta classe tão exposta à violação de direitos, 

provocando manifestações futuras de reprodução desta vivência, dando continuidade 

a este ciclo (OMS,2000; LEVISKY,2000; ASSIS,2003; ASSIS,2004).   

        Vários contextos permeiam as razões pelas quais os atos violentos contra 

crianças e adolescentes acontecem. Alguns autores declaram que uma das possíveis 

causas pode ter relação com fatores psicológicos dos agressores tais como: 

dependência química, do álcool ou até mesmo doenças de ordem psíquica 

(ansiedade, depressão ou doença mental), abusos sofridos pela genitora, conflitos dos 

pais com a lei a vivência da violência transgeracional (pais/filhos), violência sexual, 

quando a criança foi fruto de uma gestação indesejada ou mesmo quando esta 
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ocorreu na adolescência paterna ou materna e a negligência (CAVALCANTI, 2001; 

VARGAS, 2005; DE ANTONI, 2007; CUEVAS, 2010). 

        Outras pesquisas acrescentam que alguns dos fatores de risco conhecidos para 

abuso infantojuvenil são: o sexo, a idade, o status socioeconômico da família, o nível 

de educação dos pais, a saúde mental, bem como o comportamento destes incluindo 

o uso e abuso de álcool e outras substâncias que provoquem dependência como as 

citadas anteriormente (PARK, 2001; LEUNG, 2008; FUHUA, 2009). 

        Finkelhor (2015), expõe que crianças e jovens são expostos à violência, abuso e 

crime de forma variada e extensiva, o que justifica o acompanhamento contínuo e os 

esforços de prevenção. É relevante relatar que além de sofrerem as várias formas de 

violência específicas da infância e juventude, também sofrem dos mesmos crimes que 

vitimam adultos (FINKELHOR, 2009). 

        Torna-se mais alarmante ainda o fato de que em decorrência desta violência se 

apresenta desde tenra idade, a memória pregressa do abusado bem como o ato da 

denúncia podem ser ocultadas tanto por pudicícia ou mesmo por receio de retaliação. 

Dessa forma o tempo de exposição e a impunidade dos autores levam o vitimado a 

visualizar o ato violento como algo corriqueiro o que acaba dificultando sua prevenção 

e superação (UNICEF, 2017). 

        Contudo, em meio a tantas informações, dados sobre violência, bem como meios 

de se detectar e combater, o Brasil ainda não dispõe de uma estrutura que consiga 

incorporar de forma fidedigna o cenário da violência, por isso, faz-se necessário 

buscar sempre outras fontes de dados e informações para uma melhor compreensão 

destes atos violentos (SOUZA; MELO JORGE, 2006; MARTINS; MELO JORGE, 

2009a).  

        Dessa forma a pesquisa justifica-se pela relevância do tema, por sua magnitude 

e transcendência, também pela tentativa de captar as estatísticas voltadas para a 

violência doméstica, visto que é nesse ambiente que pais ou parentes próximos por 

vezes podem oferecer risco onde deveria existir proteção, provocando sequelas 

irreparáveis nas crianças e adolescentes submetidas a tais atos. 

        Assim, o estudo propõe como problema de pesquisa: Qual o perfil da violência 

contra crianças e adolescentes na zona urbana do município de Feira de Santana-Ba 

de acordo com dados das vítimas e dos autores? 
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        Tendo como motivação a questão precedente, esse artigo tem como objetivo 

caracterizar a violência contra crianças e adolescentes de acordo com dados das 

vítimas e agressores na zona urbana de Feira de Santana-Ba no período de 1998 a 

2009. 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

       4.2.1 TIPO DE ESTUDO 

        O presente artigo foi desenvolvido como recorte de um estudo maior (Dissertação 

de mestrado) intitulada: Modelagem Espaço-temporal da violência contra crianças e 

adolescentes na cidade de Feira de Santana-ba entre 1998 e 2009. Trata-se de um 

estudo transversal, de caráter descritivo, baseado em dados secundários fornecidos 

pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Vulnerabilidade e Saúde (NIEVS), a 

partir de registros de perícias médicas realizadas no Departamento de Polícia Técnica 

(DPT) de Feira de Santana-Ba, no período de janeiro de 1998 a dezembro de 2009. 

        O Código de Processo Penal brasileiro em seu artigo 158 estabelece que, 

quando a ofensa deixa vestígios, o exame de delimitação de corpus torna-se 

obrigatório, em face a necessidade da verificação da existência de lesão, feito 

diretamente por especialistas (NUCCI, 2003). 

        Assim, o universo de ocorrências registradas no Departamento de Polícia 

Técnica de Feira de Santana, compôs 4.475 registros administrativos de casos de 

perícias simples (apenas para verificação da existência de lesão sob suspeita) e de 

morbimortalidade por violência e outras causas externas em crianças e adolescentes 

de 0 a 19 anos, ocorridas na zona urbana do município de Feira de Santana-Ba entre 

1998 e 2009. 

        4.2.2 VARIÁVEIS ESTUDADAS 

        Foram selecionados os seguintes dados das vítimas: sexo, idade, escolaridade 

e raça/cor. Sobre o ato violento: natureza, tipo, data e ano da avaliação pericial. E, 

referente ao agressor: sexo e tipo de relacionamento do mesmo com a vítima. 

        4.2.3 PLANO DE ANÁLISE DOS DADOS 

        Na elaboração do banco de dados foi utilizado o software estatístico livre R 

Commander idealizado por Fox (2005). No R-commander realizou-se as estatísticas 

descritivas (cálculo de prevalência, medidas de tendência central, medidas de 

dispersão, assimetria, gráficos e tabelas). 
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        Para o cálculo da assimetria, foi considerado o cálculo do coeficiente de 

assimetria (As) denotado pela seguinte expressão: 

                         

3

1







 


S

Xx

n
As i                           (1) 

        Em que n representa o número de observações na amostra, ix  a idade da vítima, 

X  a média de idade do grupo analisado e s o desvio amostral das idades das vítimas. 

        O banco de dados que deu origem a este estudo, foi previamente autorizado pelo 

Comitê de Ética sob protocolo de número 68/2004. 

4.3 RESULTADOS 

        4.3.1 PERFIL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 

        No período de 1998 a 2009, foram realizadas 4.475 perícias em crianças e 

adolescentes residentes na zona urbana do município de Feira de Santana vítimas ou 

com suspeita de terem sofrido algum tipo de violência. Desse quantitativo em 81,4% 

dos casos houve ocorrência de lesão, 17,4% a suspeita não foi confirmada e 1,2% o 

laudo pericial não informou a existência ou não da mesma, referindo não ter elementos 

para afirmar ou negar. Ainda assim, estes dados revelam altos índices de vitimização. 

        O perfil sociodemográfico das crianças e adolescentes que mais sofreram com a 

violência, apresenta as seguintes características: 52,4% são do sexo masculino e 

47,6% do sexo feminino, ambos predominantemente negros (90,7%), adolescentes 

(87,8%) e com 1º grau completo ou em andamento 49,2% (Tabela 1). Contudo, apesar 

da diferença entre os sexos não se apresentar tão significativa, ainda assim, o sexo 

masculino mostrou-se mais vulnerável. Visto que, cada tipo de violência poderá sofrer 

modificações em decorrência da faixa etária (Figura 7). 

        Entre as crianças a faixa etária de maior prevalência foi de 6 a 9 anos para ambos 

os sexos (5,9 % masculino e 6,7% feminino). Já em relação aos adolescentes foram 

vitimadas em maior frequência as meninas de 10 a 14 anos (30,2%). E de modo geral 

a faixa etária mais comprometida foi 17 a 19 anos, ainda tendo o sexo masculino 

(45,1%) como mais susceptível à violência (Tabela 1). 

 A média para ambos os sexos foi de aproximadamente 14 anos, com desvio 

padrão de 4,19 e assimetria negativa (-1,4) (Tabela 2). Já o sexo masculino 
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apresentou média de 14,9 anos e desvio de 4,2 o sexo feminino média de 14 anos 

com desvio de 4,2 (Tabela 2). Um desvio padrão relativamente semelhante entre as 

duas amostras indica que eles estão condensados próximos da média, ou seja, quanto 

menor o desvio padrão, mais homogênea é a amostra. 

 A assimetria (Equação 1) para os sexos masculino e feminino, apresentou 

valores negativos respectivamente (- 1,6 e – 1,3) (Tabela 2). Significando que, tendo 

como referência a mediana (50% da série) a classe infanto-juvenil que sofreu com 

violência no período estudado tinha 14 anos ou mais (Tabela 2 e Figura 6).  

 

         Tabela 1- Perfil sociodemográfico das vítimas de causas externas periciadas no 
departamento de polícia técnica de Feira de Santana, 1998 – 2009.   

Características 

Sexo 

Masculino Feminino 

 N % n % 

Faixa Etária (anos)         

0 a 1 25 1,1 31 1,5 

2 a 5 103 4,4 106 5 

6 a 9 139 5,9 143 6,7 

10 a 14 436 18,6 644 30,2 

15 a 16 585 24,9 551 25,9 

17 a 19 1.057 45,1 655 30,8 

Raça/cor          

Branco 86 3,7 113 5,6 

Preto 350 14,9 196 9,2 

Pardo 1.807 77,1 1.708 80,2 

Não Informado 102 4,3 113 5,3 

Negros 2.157 91,9 1.904 89,3 

Escolaridade        

1º Grau 1.291 55,1 915 43 

2º Grau 145 6,2 183 8,6 

Superior Incompleto 4 0,2 5 0,2 

Não Alfabetizado 50 2,1 18 0,8 

Não Informado 855 36,5 1.009 47,4 
                  Fonte: NIEVS/UEFS. Dados processados pela autora. 

        O coeficiente de variação (CV), usado para analisar esta a dispersão em torno da 

média descrita anteriormente mostra que, para o sexo masculino a dispersão relativa 

foi de 27,9% e o CV do feminino de 29,8% (Tabela 2). Dessa forma a partir dos valores 

destes dois coeficientes conclui-se que o sexo feminino teve maior dispersão. Porém, 

como estes se apresentam entre 15 e 30% avalia-se de modo geral que exista uma 
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distribuição com variação moderada ao redor da média, ou seja, há uma certa 

homogeneidade relativa sobre a faixa etária de meninos e meninas violentados 

(MEDRI, 2011).  

 

Tabela 2- Estatística descritiva da idade de crianças e adolescentes vítimas de 
violência no município de Feira de Santana, Bahia, 1998-2009. 

Sexo n 
Idade 
Média 

DP CV (%) Variância As Mediana 

        

Masculino 2.345 14,9 4,2 27,9 17,2 -1,56 16 

Feminino 2.130 14,0 4,2 29,8 17,5 -1,27 15 

Total 4.475 14,5 4,2 28,9 17,5 -1,40 16 
Fonte: NIEVS/UEFS. Dados processados pela autora.  
Nota: DP denota desvio padrão, CV: coeficiente de variação, As: coeficiente de assimetria. 
 
 

 

Figura 6 - Histograma da idade de crianças e adolescentes vítimas de violência no 
município de Feira de Santana, Bahia, 1998-2009. 
Fonte: NIEVS/UEFS. Dados processados pela autora.  
           

        A análise descritiva a partir dos percentis (Tabela 3) revelou que em toda a série 

analisada o sexo feminino foi sempre vitimado mais jovem que o masculino. Assim, 

pode-se perceber que desde os primeiros 10% (P10), da série, as meninas começam 

a sofrer violência mais cedo. Isto demonstra que, enquanto o sexo masculino tem ¼ 
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do segmento (P25) de distribuição na série aos 14 anos, a menina tem aos 12 (Tabela 

4). O que acaba sendo justificado pela mediana, ponto de corte que divide a 

distribuição em 50%, onde este apresenta-se de 16 anos para o sexo masculino e 15 

para o feminino. 

Tabela 3- Percentis da idade das crianças e adolescentes vítimas de violência no 
município de Feira de Santana, Bahia, 1998-2009. 
 

Sexo P5 P10 P25 P50 P75 P90 P95 

Feminino 5 8 12 15 17 18 19 

Masculino 5 9 14 16 18 19 19 
                   Fonte: NIEVS/UEFS. Dados processados pela autora. 

4.3.2 SOBRE A NATUREZA DOS ATOS VIOLENTOS 

        Ao proceder a análise relacionando a natureza do ato violento com o sexo das 

vítimas (Tabela 4), definiu-se que as violências física, sexual e os acidentes, na 

perspectiva do DPT, que avalia traços físicos, ou seja, presentes na constituição 

corporal humana, são os tipos de maior ocorrência (98,4%), em apenas 1 caso, a 

condição do ato violento não foi informada. Assim, percebeu-se o predomínio do 

abuso físico (72,4%) como principal forma de violência, mostrando-se mais evidente 

no sexo masculino (82,5%). 

        Para o sexo feminino, teve destaque o abuso sexual (30,6%) e foram observadas 

proporções similares para o sexo masculino. Já os acidentes mostraram números 

mais expressivos em se tratando do sexo masculino (12,8%), do que no feminino (4,2). 

        Ao cruzar a natureza do evento com a faixa etária (Figura 7), observou-se que a 

infância, período compreendido entre 0 e 9 anos o predomínio é da violência física 

(7,9%), acidentes (19,7%) e sexual (25,2%). Já na adolescência, a partir dos 10 anos 

a ocorrência maior é da violência física (92,1%), também seguida de sexual (74,8%) 

e dos acidentes (80,3%).  

        Tem destaque também a faixa de 17 a 19 (45%) para a violência física, 10 a 14 

(43,4%) para a violência sexual e 17 a 19 (40,6%) para os acidentes. Vale ressaltar 

que apesar de não ser foco de investigação no DPT o abuso psicológico aparece de 

forma considerável nas faixas entre 17 e 19 anos (96,7%).      

          Nos acidentes de modo geral (Tabela 4; Figura 9), os números mostram-se 

elevados, em que 12,8% das ocorrências foram voltadas para o sexo masculino, 

enquanto 5,49% para o feminino, sendo que estes resultados compreendem todas as 



52 

 

 

faixas etárias. Chama atenção também a faixa etária de maior frequência, que 

permeia dos 10 aos 19 anos, ou seja, ser adolescentes do ponto de vista 

epidemiológico, torna-se um fator que pode elevar as chances tanto das ocorrências 

de violência quanto de acidente. 

          Ainda para os tipos de violência, observou-se que o homicídio lidera o ranking 

de registros, apresentando uma tendência crescente, iniciando na faixa entre 10 e 14 

anos, com pico de 17 a 19 anos, seguido dos atropelamentos e das tentativas de 

homicídio que permeiam a mesma relação de faixa etária, apresentando oscilações 

(Figura 8 e Figura 9).  

 
Tabela 4 - Proporção dos casos por tipologia dos atos violentos segundo sexo da 
vítima no município de Feira de Santana, Bahia, 1998-2009. 
 

Natureza  Sexo   

  Masculino Feminino Total 

  n % n % N 

Abuso Físico 1934 82,5 1308 61,4 3242 

Abuso Sexual 94 4,0 652 30,1 746 

Acidentes* 299 12,8 117 5,5 416 

Negligência/Abandono 1 0,04 2 0,1 3 

Abuso Psicológico 2 0,1 28 1,3 30 

Outros** 14 0,6 14 0,7 28 
Total 2.344 100 2.130 100 4.474 

Fonte: NIEVS/UEFS. Dados processados pela autora. Notas: *Acidente automobilístico; 
atropelamento; afogamento; outros acidentes e eletroplessão. 
**Abuso sexual + psicológico; físico + sexual; físico + psicológico; sexual + psicológico; morte a 
esclarecer. 

          Em se tratando dos mesmos tipos com relação ao sexo das vítimas, prevalece 

o domínio do sexo masculino em todas as categorias de violência conforme 

demonstrado na Tabela 4. Contudo, destaca-se também à prevalência de casos 

relativos a acidentes automobilísticos, atropelamentos e homicídios (Figura 9). Dando 

margem a especulações voltadas para os tipos de atividades (lícitas ou ilícitas) que 

estas crianças e adolescentes praticam em decorrência deste grande número de 

ocorrências.  
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Figura 7- Natureza do ato violento segundo faixa etária de crianças e adolescentes 
na zona urbana município de Feira de Santana, Bahia, 1998-2009. 
Fonte: NIEVS/UEFS. Dados processados pela autora. Notas: * Acidente automobilístico; 
atropelamento; afogamento; outros acidentes e eletroplessão. ** Abuso sexual + psicológico; físico + 
sexual; físico + psicológico; sexual + psicológico; morte a esclarecer. 
 

 

 

Figura 8 – Tipos de agravos sofridos por crianças e adolescentes segundo faixa etária 
na zona urbana do município de Feira de Santana, Bahia, 1998-2009. 
Fonte: NIEVS/UEFS. Dados processados pela autora. Notas: * Outros acidentes; Morte violenta; 

Suicídio e Eletroplessão. 
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Figura 9 - Tipos de agravos sofridos por crianças e adolescentes segundo sexo na 
zona urbana do município de Feira de Santana, Bahia, 1998-2009 
Fonte: NIEVS/UEFS. Dados processados pela autora. Notas: * Outros acidentes; Morte violenta; 
Suicídio e Eletroplessão. 
 
 

 4.3.3 CARACTERÍSTICAS DOS AGRESSORES 

        As informações obtidas referentes ao sexo dos agressores de crianças e 

adolescentes mostraram que existe um predomínio do sexo masculino (45% -Tabela 

5). 

Tabela 5- Frequência do sexo mais recorrente dos agressores de crianças e 
adolescentes vítimas de causas externas no município de Feira de Santana, Bahia, 
1998-2009. 

Sexo do 
agressor n % 

Masculino 2.013 45 

Feminino 581 13 
Ambos 30 0,7 
Não informado 1.851 41,4 

Total 4.475 100 
                                                 Fonte: NIEVS/UEFS. Nota: Dados processados pela autora. 

        Com relação aos resultados da tabela 6, quando cruzadas informações do 

relacionamento agressor/vítima com faixa etária dessas crianças e adolescentes, 

observou-se que a mãe apresenta o maior número de ocorrências vitimando 

preferencialmente crianças nas faixas etárias de 2 a 5 anos (28,4%), já o pai tem 
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predomínio em todas as outras faixas, com maior proporção nos adolescentes, 

enquanto o padrasto mostra números significativos na faixa de 17 a 19 anos (1,9%).  

        Ainda nesta perspectiva (tabela 6), evidenciou-se um grande número de 

ocorrências perpetradas pelo companheiro (a) das vítimas, visto que iniciou a partir 

da faixa de 10 a 14 (14,3%), mostrando seu maior percentual de 17 a 19 anos (39,8%). 

Merecem destaque também os resultados voltados para agressores conhecidos das 

vítimas em todas as faixas com evidência para 15 a 16 anos (45,1%). 

         Ainda nessa perspectiva a tabela 6 expõe a prevalência das ocorrências de 

violência segundo tipo de relacionamento do agressor por faixa etária das vítimas, 

onde mostra que o genitor enquanto agressor apresentou maiores índices de atos 

violentos nas idades iniciais e no começo da adolescência. Enquanto a genitora 

cometeu agressão em crianças na faixa etária de 2 a 5 anos.  

 

Tabela 6-Prevalência das ocorrências de violência, segundo o agressor e a faixa 
etária das vítimas no município de Feira de Santana, Bahia, 1998-2009. 

Faixa 
etária 

N Pai Mãe Parente Padrasto 

Prev(%) Prev(%) Prev(%) Prev(%) 

0 a 1 56 50  18,8  18,8  0,00 

2 a 5 209 18,5   28,4  16,0 8,6  

6 a 9 282 23  14,2  8,0 8,8  

10 a 14 1.080 17,9 7,6 8,1  8,4  

15 a 16 1.136 8,8  1,3  6,5  2,3  

17 a 19 1.712 2,9  0,3  7,2  1,9  
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Faixa 
etária 

N 
Madrasta Companheiro Conhecido Outros 

Prev(%) Prev(%) Prev(%) Prev(%) 

0 a 1 56 0,00 0,00 12,5  0,00 

2 a 5 209 3,7  0,00 24,7  0,00 

6 a 9 282 1,8  0,9  39,8  3,5  

10 a 14 1.080 1,7  14,3  38,7  3,4  

15 a 16 1.136 0,00 26,0 45,1  10,1  

17 a 19 1.712 0,3  39,8  35,3  12,3  
Fonte: NIEVS/UEFS. Dados processados pela autora. Nota: IC denota o intervalo de confiança com 
95%, tendo como alicerce a distribuição normal de probabilidade e a distribuição amostral das 
proporções. 
 

        Ao se analisar o tipo de relacionamento do agressor com a vítima em 

agrupamento clusterizado (Figura 10), cujo objetivo é classificar os resultados de 

acordo com o valor mais próximo conectando-os de alguma forma, observou-se que 

existem particularidades para cada faixa etária. Na infância, quando equiparamos as 

faixas, de 2 a 5 anos verificamos um predomínio da genitora e de um conhecido 

enquanto principais agressores. Já a partir de 6 a 9 anos o pai ultrapassa a posição 

da mãe e cresce o número de ocorrências por parte de conhecidos. 

 

Figura 10 – Frequência das ocorrências de violência, segundo o agressor e a faixa 
etária das vítimas na zona urbana do município de Feira de Santana, Bahia, 1998-
2009. 
Fonte: NIEVS/UEFS. Dados processados pela autora.
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4.4 DISCUSSÃO 

        A caracterização da violência contra crianças e adolescentes em Feira de Santana 

entre 1998 e 2009 mostrou que existe uma predominância de vítimas negras e do sexo 

masculino. 

        Nessa perspectiva, o presente estudo ao identificar o sexo masculino como o de 

maior prevalência nas ocorrências de violência, corrobora os achados de vários outros 

autores como Santa Barbara (2006); Faleiros (2009); Cuevas (2010); Mascarenhas 

(2010); Apostólico (2012); Pimenta (2013); Sousa, (2015); Finkelhor, 2015; Calza (2016); 

Nunes (2016), A maior predominância de violência sexual perpetrada no sexo feminino 

é também corroborada por esses mesmos autores.  

          Guerra (2008), contribui esclarecendo que podem haver divergências nas formas 

de violência em se tratando de sexo relacionado ao espaço geográfico onde ocorreu o 

estudo. Por certo, o que poderia justificar esses altos números que vitimam mais o sexo 

masculino do que o feminino pode ser a relação da masculinidade com a violência, com 

a sensação de poder, bem como a encarnação do ser homem como dominador e 

detentor da força, visando a mulher na sua fragilidade como ser submisso. Visto que, 

todas essas feições mostram-se incorporadas desde cedo na pratica dos meninos, seja 

por meio de brinquedos, relações sociais e até mesmo no seu processo educacional 

(SOUZA, 2006; NUNES, 2016). 

        Relacionando a variável raça/cor, o estudo mostrou uma grande fragilidade 

(merecendo destaque as causas externas) voltadas para a população negra. Silva 

(2012), corrobora afirmando que este segmento étnico possui uma relação tênue com a 

vulnerabilidade e a violência, pois, não trazem dentro de si esta fragilidade e a violência, 

mas sim são vítimas do contexto sócio demográfico espacial a que estão submetidos.  

        Em um estudo de base nacional realizado por Oliveira (2014), foi observado que a 

idade média das crianças e adolescentes vítimas de violência foi de 14 anos com 

mediana de 16 anos, tal qual ocorreu no presente estudo. Nesta mesma pesquisa 

verificou-se também que entre as crianças (0-9 anos), os meninos foram as principais 

vítimas (65,0%), enquanto entre os adolescentes de 10 a 19 anos, houve predominância 

de vítimas femininas (60,1%). Na presente pesquisa, este aspecto se apresenta diferente 

em comparação a região urbana de Feira de Santana que expôs predominância do sexo 

feminino de 0 a 14 anos corroborando com Cezar (2017). 
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          O estudo mostra também que as violências física, sexual e os acidentes foram os 

tipos de maior predominância. Diante disso, na distribuição dos tipos de violência por 

sexo das vítimas, o abuso físico foi predominante e acometeu principalmente o sexo 

masculino, destacando-se como mais importante, em virtude da magnitude do trauma e 

das repercussões na vida dessas crianças e adolescentes e as literaturas produzidas 

com base regional (COSTA, 2008; CARVALHO, 2009; MARTINS; MELO JORGE, 2009b; 

GARBIN, 2011; SOUZA, 2014), estadual (GAWRYSZEWSKI, 2012; BARRETO, 2016), 

nacional (MASCARENHAS, 2010; OLIVEIRA, 2014) e internacional (AKMATOV, 2011; 

FINKELHOR, 2015). 

        Dessa forma, as repercussões provenientes da violência física, geralmente se 

apresentam com caráter punitivo e recorrente, seja dentro do contexto familiar ou não, 

muitas destas tendendo à morte variando de acordo com a intensidade da agressão.  

Segundo Mota (2002), grande parte dos maus tratos físicos e até mesmo psicológicos 

surgem em meio aos conflitos de pais e filhos, entre irmãos ou outros familiares, em 

decorrência da falta de diálogo e da ditadura de regras e normas impostas sem direito a 

questionamentos pelas crianças e adolescentes envolvidos. E tal afirmação foi 

averiguada nesta pesquisa com os maiores percentuais nos agressores pai, mãe e 

parentes. 

        Já a violência sexual, com a segunda maior ocorrência, tem o sexo feminino como 

principal vítima e o agressor geralmente é o pai ou outrem do seu convívio familiar. Como 

consequência destes atos, tem-se a gravidez infantojuvenil, os abortos provocados, as 

doenças sexualmente transmissíveis, o desprezo, o abandono por parte principalmente 

da genitora que muitas vezes enxerga a presença dessa criança ou adolescente na 

residência como uma ameaça (DE LORENZI, 2001; SADIGURSKY, 2002; 

MASCARENHAS, 2010; GAWRYSZEWSKI, 2012; SANTOS, 2015; FINKELHOR,2015; 

SOUSA, 2015; CEZAR, 2017).  

        Direcionando a análise para os acidentes ocorridos e após perceber que muitos 

desses permeiam a adolescência Waiselfisz (2014), afirma que no Brasil desde que foi 

publicado a primeira versão da série Mapa da violência em 1998 já se evidenciava que 

a mortalidade por causas externas sempre teve elevada incidência na juventude, 

mostrando-se subproduto de situações sociais e estruturais. Neste aspecto, os 
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resultados encontrados neste artigo apresentaram os acidentes que somam a terceira 

maior causa de perícias médicas.  

 E, como mencionando anteriormente que a faixa etária dos 10 aos 19 anos se 

observou maior prevalência em relação aos acidentes. Essa realidade é discutida com 

propriedade por Waiselfisz, 2013 e Waiselfisz, 2014, que evidenciam um crescimento 

dos homicídios geralmente iniciados a partir dos 13 anos de idade, em que as taxas vão 

de quatro homicídios por 100 mil habitantes para 75,0 na idade de 21 anos. Também é 

observado que no Mapa da violência elaborado em 2016 o que surpreende é a 

predominância de homicídios por armas de fogo e vítimas do sexo masculino na média 

nacional, e que existe uma homogeneidade nestes números entre os estados e regiões 

do país com flutuações entre 91% e 96% (WAISELFISZ, 2016).  

        Sob a ótica das ações implícitas na perspectiva dos agravos que não atingem o 

corpo físico, tem-se as negligencias e o abuso psicológico que em alguns estudos se 

destacam como as formas de violência que mais atinge crianças e adolescentes. 

Caracterizam as displicências com relação aos cuidados gerais: alimentação, 

vestimenta, saúde entre outras indispensáveis ao desenvolvimento infantojuvenil 

(SANCHEZ; MINAYO, 2006; GRANVILLE-GARCIA, 2008; MOURA, 2008; FALEIROS, 

2009; PFEIFFER, 2011; ASSIS, 2012; APOSTÓLICO, 2012; ZAMBON, 2012; MARTINS, 

2013; CALZA, 2016).  

        Alguns autores como Brenes (2001); De Lorenzi (2001); Assis (2003); Assis (2004); 

Hijar-Medina (2003) e Pires (2005), destacam que em decorrência da criança ainda não 

apresentar um desenvolvimento psicológico que lhe permita identificar e compreender a 

violência, esta, pode acabar desenvolvendo sequelas emocionais, psíquicas e afetivas, 

muitas vezes irreversíveis. Assim, vão adquirindo características próprias até 

alcançarem a fase adulta e desencadearem doenças mais graves como: depressão, 

ansiedade, riscos físicos para si, pessimismo, agressividade, isolamento social, timidez, 

dependência de álcool e outras drogas, e por fim, comportamentos que dão segmento 

ao ciclo da violência. 

        Ao se verificar a violência doméstica (agressor pai e/ou mãe) como o tipo mais 

frequente e se tratando de maus tratos infantojuvenis, pode-se perceber que este 

ambiente, por vezes dominador, submete a criança e o adolescente ao controle dos seus 

responsáveis, tornando a estrutura familiar desestabilizada e insegura em virtude da 
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intolerância e dos constantes abusos sofridos. Crianças e adolescentes, desta forma, 

são desprovidas de proteção e respeito (DELFINO, 2005; MINAYO, 2009). 

        Um estudo a nível local realizado por Costa (2008), corrobora com os resultados 

apresentados nesta pesquisa, ao constatar que em se tratando de Feira de Santana e 

com exceção da violência sexual, mãe e pai foram vistos como principais agressores nas 

diferentes formas de abuso, sejam eles, físico, psicológico ou nas negligencias.  E, 

expandindo esta concepção ao estado da Bahia, o quadro não se distancia da realidade 

de Feira de Santana. Barreto (2016), segue as afirmações de autores anteriores ao 

identificar que 21,9% da violência sofrida por crianças no Estado da Bahia é perpetrada 

pela genitora e logo em seguida o genitor com 14,8%, ou a ação se dá de forma conjunta, 

somando 7,9%. 

       Ainda sobre esta violência que acomete o ambiente familiar, a UNICEF (2017), 

expõe que esta informação ao expor que em todo o mundo aproximadamente 300 

milhões de crianças (três em cada quatro) sofrem, regularmente, disciplina violenta por 

parte de seus cuidadores; 250 milhões (cerca de seis em cada dez) são punidas com 

castigos físicos. Neste mesmo estudo foi constatado que “1,5 bilhão de cuidadores no 

mundo afirmam que o castigo físico é necessário para criar ou educar adequadamente 

as crianças” (UNICEF, 2017).          

        Algumas características são apontadas como fatores de risco para a ocorrência da 

violência no ambiente familiar: quando os genitores são jovens, solteiros ou possuem 

vários parceiros, novos relacionamentos, desemprego, desestruturação familiar, 

conflitos conjugais e pobreza. Esses fatores podem contribuir de forma significativa para 

os maus tratos (CAVALCANTI, 2001; LEE, 2010). A UNICEF (2017), acrescenta que em 

cada quatro crianças menores de 5 anos, uma vive com uma mãe vítima de violência 

doméstica correspondendo a aproximadamente 177 milhões. 

        A violência perpetrada contra crianças e adolescentes, que desconstrói seu 

pensamento social humanizado e contribui com a manutenção do ciclo reprodutivo da 

mesma, pode estar diretamente relacionada ao convívio intrafamiliar. E, em decorrência 

do compromisso estabelecido dentro desta unidade, os casos de maus tratos acabam 

ganhando um alto índice de subnotificação, que se acentua pelo medo de contar, pela 

relação de poder estabelecida neste ambiente e pelo grau de dependência que esta 

classe possa ter dos agressores (PEREIRA, 2005).  
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        O fato ainda de grande parte dos agressores serem do sexo masculino reforça os 

achados de Carvalho (2009); Mascarenhas (2010); Santos (2015); Barreto (2016), que 

também observaram ser o genitor o maior causador de violação da integridade física, 

sexual e psicológica entre outras de crianças e adolescentes. Diferentemente, os 

estudos os quais as fontes são os Conselhos Tutelares, CREAS, SINAN ou outros 

serviços de proteção à criança identificaram o sexo feminino como o principal agressor, 

geralmente genitora comete negligência ou abuso psicológico como meios de coação ou 

coerção infantojuvenil (SANTA BARBARA, 2006; COSTA, 2007; SANTANA, 2011; 

ASSIS, 2012; CEZAR, 2017). 

Dentre toda essa diversidade de formas e tipos de se praticar a violência. Chiquetta 

(2014), afirma que é na violência doméstica que o problema encontra uma magnitude de 

maior proporção, pois, a influência da família na formação mental e do caráter desta 

criança enquanto vítima de maus-tratos tem conexão direta com suas ações, 

sentimentos e pensamentos enquanto ser em desenvolvimento. 

        Outro achado de extrema importância foi o número de casos de violência praticados 

pelos companheiros onde as agressões aumentam à medida que avança a idade da 

vítima. Alguns autores estabelecem, em seus estudos sobre violência, esta perspectiva 

(MARTINS, 2013; PIMENTA, 2013; SANTO, 2015; BARRETO, 2016), ainda assim não 

apresentam tanto destaque, pois, em se tratando de crianças e adolescentes 

violentados, espera-se que estes ainda não sofram de forma significativa com atos 

violentos perpetrados pelos companheiros. Ainda na adolescência o número de 

agressões por parte de conhecidos apresenta uma certa constante. Diante do que foi 

exposto o que se pode concluir é que existem peculiaridades referentes à faixa etária 

que de alguma forma determinam o tipo de agressor. 

 Assim, considerando o fato de Feira de Santana ser um importante entroncamento 

rodoviário, com posição geográfica favorável ao alto transito de pessoas, portanto com 

risco constante para as diversas formas de violências contra crianças e adolescentes, é 

possível que o número de casos observados levantados nesse estudo, bem como outros 

estudos que utilizem registros administrativos estejam subnotificados. 

        Krug (2002), já afirmava esta hipótese no relatório mundial sobre violência e saúde, 

quando explicitava que a população infantojuvenil caracteriza a parcela mais vulnerável 

e exposta às faces da violência, principalmente, se esta ocorre em decorrência das 
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relações interpessoais e comunitárias, sendo que, violência familiar manifesta-se de 

forma mais prevalente contra este grupo. 

        Assim, em virtude do que foi evidenciado e frente às ocorrências de violência que 

vitimaram estas crianças e adolescentes, bem como a falta de informações básicas 

acerca de seus respectivos agressores notou-se que o número de subnotificações de 

alguns dados essenciais como por exemplo: idade, raça/cor da pele e endereço, ainda 

são significativos. 

 Verificou-se então que os pontos relevantes do estudo foram a identificação dos 

genitores enquanto principais violadores dos direitos das crianças e adolescentes e que 

pessoas conhecidas e os companheiros também caracterizam uma grande parcela 

desses violadores. O que remete a atuação da atenção multiprofissional frente tanto a 

composição sociofamiliar quanto as relações sociais desta classe.  

 Visto que o núcleo familiar a escola e o meio urbano têm influência direta na 

formação social e intelectual da classe infantojuvenil para que a ação conjunta das 

classes de proteção possa trabalhar de forma positiva priorizando as necessidades dos 

grupos trabalhados de forma a melhorar o desenvolvimento psicossocial de crianças e 

adolescentes.  

 Faz mister relatar que os achados desse estudo não representem a totalidade da 

violência sofrida por crianças e adolescentes no município de Feira de Santana no 

período do estudo e isto pode se dar devido a subnotificação de casos, já que esse tipo 

de violência ocorre, principalmente dentro do núcleo familiar. Dessa forma, muitos 

fatores poderiam contribuir para o não registro dos casos, dentre os quais aqueles de 

ordem social e econômica. 

         

        4.5 CONCLUSÃO 

        A incidência de ocorrências de violência contra crianças e adolescentes, 

principalmente nas áreas urbanas, é uma realidade, infelizmente, não mais contestada, 

sendo possível encontrar na literatura diversos trabalhos que retratam este fenômeno 

nos seus diferentes aspectos e manifestações. Nesta perspectiva, o presente estudo 

teve como objetivo caracterizar a violência contra crianças e adolescentes na zona 

urbana do município de Feira de Santana no período de 1998 a 2009, considerando as 

características dos autores e das vítimas.  
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        Os resultados deste trabalho corroboram com outros estudos dentro da mesma 

temática, excetuando-se em alguns aspectos, mas os poucos aspectos discrepantes 

podem ser devidos a utilização de diferentes fontes de dados e da metodologia. Desse 

modo, identificou-se na zona urbana do município de Feira de Santana que o sexo 

masculino apresentou maior frequência nas ocorrências de violência. Contudo, as 

meninas começam a ser vitimizadas mais precocemente. Observou-se ainda que esta 

mesma violência é cometida, principalmente pelos pais ou parentes, ou seja, nesta 

pesquisa o fato da vítima conhecer o agressor, ser adolescente e o núcleo familiar 

caracterizaram-se como fatores de risco para a ocorrência do ato violento.  

        Ficou evidente também que o companheiro teve destaque enquanto perpetrador da 

violência, o que surpreende, pois, espera-se que em se tratando de crianças e 

adolescentes estes ainda não apresentem tantos casos na perspectiva de estarem 

inseridos em um relacionamento amoroso e que este ainda tenha traços abusivos. Por 

fim, verificou-se que os acidentes somaram a terceira maior causa de perícias médicas, 

o que pode ser justificado pelo uso das motocicletas, veículo mais utilizado 

principalmente por jovens. 

        A UNICEF (2017) em seu mais recente estudo, mostra que é preciso mudar os 

padrões que perpetuam a violência para que se reduzam os comportamentos violentos, 

incluindo assim, desenvolver a capacidade de pais cuidadores que resolvam conflitos 

familiares sem o uso da violência, promovendo a não violência entre crianças e 

adolescentes. 

        A prova de que providencias estão sendo tomadas foi a criação de leis voltadas 

para a proteção da infância e juventude, bem como a proibição no Brasil do castigo físico 

em 2014 pela lei 13.010/2014, conhecida como Lei Menino Bernardo. 

        Espera-se então que o presente estudo acrescente à literatura existente, algum 

aspecto que contribua para o monitoramento e enfrentamento das questões referentes 

às violências sofridas por crianças e adolescentes no município de Feira de Santana e 

outras localidades do país. E, além disso, possibilite o direcionamento de novas 

investigações e políticas de enfrentamento deste problema social. Pois, para mudar os 

padrões que perpetuam a violência deve-se investir em atitudes sociais sistêmicas 

atuantes em qualquer ambiente, sejam estes, o lar, a escola, a comunidade ou a internet. 
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5 ARTIGO 2: TENDÊNCIA TEMPORAL E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA VIOLÊNCIA 

CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA ZONA URBANA DE FEIRA DE 

SANTANA-BA, 1998-2009. 

RESUMO 

Objetivo: Analisar a dinâmica espaço temporal das ocorrências de violência contra 
crianças e adolescentes na zona urbana de Feira de Santana-BA no período de 1998 a 
2009. Metodologia: Trata-se de um estudo ecológico, de desenho misto e exploratório 
baseado em dados secundários, a partir de registros de perícias médicas realizadas no 
Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana-BA, no período de janeiro 
de 1998 a dezembro de 2009. O espaço geográfico estudado foi a zona urbana de Feira 
de Santana em sua desagregação por bairros. Resultados: O universo de ocorrências 
registradas no Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana foi composto por 
4.475 registros administrativos de casos de violência contra crianças e adolescentes de 
0 a 19 anos. Para a análise temporal a taxa média de violência no período em estudo foi 
de 21,5 por 10.000 habitantes, com variação relativa de 49,8%, com mediana de 19 e 
desvio padrão de 10,7. A Variação Percentual Anual (VPA) mostrou que todos os 
resultados apresentaram tendência crescente. A taxa de violência contra crianças e 
adolescentes apresentou uma VPA de 13,5% (β1 > 0; p-valor ˂ 0,05) passando de 11,4% 
em 1998 para 37,4% em 2009. Verificou-se que o sexo masculino teve uma VPA 19,7% 
e o feminino 7,7% e que referente à raça/cor negra, a VPA foi de 13,1 já a raça/cor 
branca, apesar de ter apresentado uma VPA, maior que a negra (15,2%) (β1 > 0; p-valor 
> 0,05) não apresentou significância estatística. Na análise espacial observou-se que 
existe algum grau de relação espacial entre os bairros mais populosos e os mais 
violentos e os menos populosos e menos violentos. Contudo, encontram-se dentre estas 
localidades o que se destacam por serem pouco populosos e com taxas elevadas de 
violência, merecendo evidência os bairros Capuchinhos, Sobradinho, Sim, Campo do 
Gado Novo e Chácara São Cosme. De modo geral, os bairros que registraram as 
maiores taxas médias de violências contra crianças e adolescentes foram: Tomba, 
Campo Limpo, Rua Nova, Queimadinha, Mangabeira, Calumbi, Muchila, Jardim 
Cruzeiro, Pedra do Descanso e Conceição. Sete destes encontram-se dentre os dez 
mais populosos. Conclusão: O uso da modelagem estatística e da ferramenta SIG nesta 
pesquisa permitiram identificar e caracterizar diferenças nos padrões espaciais e 
temporais da violência contra crianças e adolescentes. Espera-se que este trabalho 
possa direcionar ações e recursos por parte de gestores públicos e privados, com 
objetivo de mitigar a violência contra crianças e adolescentes.  

 
Palavras-chave: Violência. Criança e adolescente. Modelagem Espaço-temporal.  
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ABSTRACT 

 

Objective: To analyze the dynamic temporal space of the occurrences of violence 
against children and adolescents in the urban area of Feira de Santana-BA from 1998 to 
2009. Methodology: This is an ecological study, mixed design and exploratory based on 
secondary data , from records of medical examinations carried out at the Technical Police 
Department (DPT) of Feira de Santana-BA, from January 1998 to December 2009. The 
geographical area studied was the urban area of Feira de Santana in its disaggregation 
by neighborhoods. Results: The universe of occurrences recorded in the Feira de 
Santana Police Department was composed of 4,475 administrative records of cases of 
violence against children and adolescents aged 0 to 19 years. For the temporal analysis, 
the average rate of violence in the study period was 21.5 per 10,000 inhabitants, with a 
relative variation of 49.8%, with a median of 19 and a standard deviation of 10.7. The 
Annual Percentage Variation (VPA) showed that all the results showed an increasing 
tendency. The rate of violence against children and adolescents presented a VPA of 
13.5% (β1> 0, p-value ˂0.05), rising from 11.4% in 1998 to 37.4% in 2009. It was verified 
that the male had a VPA of 19.7% and a female of 7.7% and that of race / black color, 
the VPA was 13.1 already the race / white color, despite having presented a VPA, bigger 
than black (15.2%) (β1> 0; p-value> 0.05) did not present statistical significance. In the 
spatial analysis it was observed that there is some degree of spatial relationship between 
the most populous and the most violent neighborhoods and the least populous and less 
violent neighborhoods. However, there are among these localities the ones that stand out 
because they are not very populous and with high rates of violence, deserving evidence 
the neighborhoods Capuchinhos, Sobradinho, Sim, Campo do Gado Novo and Chácara 
São Cosme. In general, the neighborhoods with the highest average rates of violence 
against children and adolescents were: Tomba, Campo Limpo, New Street, 
Queimadinha, Mangabeira, Calumbi, Muchila, Jardim Cruzeiro, Pedra do Descanso and 
Conceição. Seven of these are among the ten most populous. Conclusion: The use of 
statistical modeling and the GIS tool in this research allowed us to identify and 
characterize differences in spatial and temporal patterns of violence against children and 
adolescents. It is hoped that this work can direct actions and resources by public and 
private managers, with the aim of mitigating violence against children and adolescents. 
 
 
Keywords: Violence. Child and teenager. Space-time modeling. 
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5.1 INTRODUÇÃO 

As violências são eventos considerados intencionais e compreendem a violência 

física, sexual, a negligência/abandono, a violência psicológica, a lesão autoprovocada, 

entre outras. Já os acidentes, abrangem as quedas, o envenenamento, o afogamento, 

as queimaduras, o acidente de trânsito e demais eventos similares. E juntos, os 

acidentes e as violências correspondem às causas externas de morbidade e 

mortalidade, representadas no capítulo XX da Classificação Internacional de Doenças 

– CID-10 (BRASIL, 2017).  

 Embora existam diferenças nas classificações das violências e dos acidentes, neste 

estudo ambos serão tratados apenas como Causas Externas, por opção metodológica. 

Designando assim todas as ocorrências perpetradas contra crianças e adolescentes.  

         No mundo, estima-se que a cada 7 minutos, uma criança ou um adolescente, seja vítima 

de homicídio em decorrência da violência armada ou não. Nessa perspectiva, os cinco países 

com as piores taxas de violência sem conflito armado estão todos na América Latina, e neste 

universo o Brasil posiciona-se no quinto lugar com 59 mortes para cada 100 mil habitantes, sendo 

a Venezuela ocupante da primeira colocação com 96,7 mortes (UNICEF, 2017). 

      De acordo com o Ministério da Saúde, entre 1980 e 2013 foram assassinadas no 

Brasil 218.580 crianças e adolescentes, com uma intensidade crescente ao longo do 

tempo. Em 1980 foram 1.825 homicídios; já em 2014, o número aumentou em seis vezes 

e passou para 11.142, o que representa 30,5 homicídios diários. Ao se comparar este 

crescimento, que corresponde a 510,5%, ao exíguo aumento de 4,2% na população de 

crianças e adolescentes, podemos inferir o drástico crescimento real dos assassinatos 

de jovens (WAISELFISZ, 2017). 

         Já em nível estadual a Bahia ocupa a sétima colocação dentre os estados brasileiros que 

apresentam os maiores índices de assassinatos de crianças e adolescentes, cerca de 27 

homicídios na faixa etária entre zero e 19 anos para cada 100 mil habitantes em 2015, 

acima da média nacional que é 18,1. Na região Nordeste o estado ocupa a quinta 

colocação, atrás de Alagoas, Rio Grande do Norte, Sergipe e Ceará (ABRINQ, 2017). 

         No município de Feira de Santana, encontramos aspectos relevantes relacionados à 

violência em decorrência da ação dos grupos socialmente excluídos enquanto agentes 

modeladores do seu espaço urbano. Estes, caracterizados por Correa (1989), como os 

que não possuem renda para pagar suas necessidades básicas, têm-se como produto, 

ocupações irregulares em terrenos públicos e privados, dando brecha à criação de 



73 

 

 

favelas sem planejamento compondo bairros estigmatizados pela aparência visual. 

Pode-se dizer então, que o espaço urbano feirense reflete áreas segregadas, com 

estrutura social em classes, promovendo desigualdades sociais e privação de direitos o 

que pode culminar em atos violentos (LIMA, 2014). 

          Entende-se, desse modo, que a violência imposta dentro de uma comunidade 

pode alterar de forma negativa os cursos daquele ambiente, ou seja, determinado local 

(bairro, rua, caminho, avenida) passa a ter uma identidade voltada para sua estatística 

violenta, definindo assim que o melhor lugar para se viver ou criar seus filhos é aquele 

em que o índice de atos violentos é baixo ou no mínimo aceitável com relação aos demais 

(MOURA, 2011).  

          Além dos fatores supracitados, o tipo de crescimento populacional ocorrido em 

algumas áreas urbanas no Brasil, tem proporcionado uma expansão física nas periferias 

e uma reorganização do uso da terra favorecendo áreas centrais, fatores como: 

subemprego, pobreza, privação econômica, desorganização social bem como 

frustrações grupais também servem de modificadores da dinâmica social. (CAPEL, 2002; 

MOURA, 2011). 

 

Santos (1978, 122p), atribui o conceito de espaço como um conjunto de formas 
que representam as relações sociais que acontecem e manifestam-se através 
de processos e funções, “um verdadeiro campo de forças cuja formação é 
desigual. Eis a razão pela qual a evolução espacial não se apresenta de igual 
forma em todos os lugares. 

        Para tanto, analisar a ocorrência espaço-temporal da violência voltada para 

crianças e adolescentes permite a compreensão da dinâmica e do contexto em que este 

fenômeno se encontra inserido dentro do espaço urbano do município de Feira de 

Santana. E, estudar tempo e espaço mostram o quanto ambos são importantes na 

determinação dos processos sociais e o quanto acabam se tornando fatores 

contributivos na propagação da violência em todos os aspectos. Dessa forma, tão 

relevante quanto prever as ocorrências da violência com base em dados estatísticos, é 

identificar quais fatores podem afetar sua trajetória, para que então, programe-se ações 

de enfrentamento (ANTUNES, 2015). 

        Assim, a partir da presente pesquisa pretende-se contribuir para ações que deem 

visibilidade político-social à violência que acomete crianças e adolescentes, 

desmistificando a visão deturpada que se tem de alguns bairros baseando-se nas 

diferenças econômicas e sociais destes, propiciando um tipo de criminalização em 
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virtude da sua condição socioeconômica. Visto que, medidas devem e podem ser 

tomadas voltadas para a necessidade de cada espaço (AZEVEDO, 2016).    

        Por mais que existam estudos que tratem desse tema ainda é necessário que novas 

investigações sejam feitas porque cada lugar tem a sua dinâmica e especificidade. Além 

disso é necessário dar visibilidade a um fenômeno que vitimiza crianças e adolescentes, 

que são mais vulneráveis e, portanto, necessitam de maior proteção da família e do meio 

onde vivem.  

          Diante do que foi exposto até aqui e considerando a complexidade do tema, 

definiu-se como questão norteadora da pesquisa: Qual a dinâmica espaço temporal das 

ocorrências de violência contra crianças e adolescentes na zona urbana do município de 

Feira de Santana-BA no período de 1998 a 2009. 

          Com o intuito de trazer respostas à questão norteadora o presente estudo tem 

como objetivo: Analisar a dinâmica espaço-temporal das ocorrências de violência contra 

crianças e adolescentes na zona urbana de Feira de Santana-BA no período de 1998 a 

2009. 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

5.2.1 TIPO DE ESTUDO 

         O presente artigo foi desenvolvido como recorte de um estudo maior (Dissertação 

de mestrado) intitulada: Modelagem espaço-temporal da violência contra crianças e 

adolescentes na cidade de Feira de Santana-BA entre 1998 e 2009. Tratou-se de um 

estudo ecológico, de desenho misto e exploratório baseado em dados secundários, 

(fornecidos pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Vulnerabilidade e Saúde - 

NIEVS), a partir de registros de perícias médicas realizadas no Departamento de Polícia 

Técnica (DPT) de Feira de Santana-Ba, no período de janeiro de 1998 a dezembro de 

2009. Cujo espaço geográfico é a zona urbana de Feira de Santana em sua 

desagregação por bairros. 

 5.2.2 VARIÁVEIS ESTUDADAS 

O universo de ocorrências registradas no Departamento de Polícia Técnica de Feira 

de Santana, compôs 4.475 registros administrativos de casos de perícias simples 

(apenas para verificação da existência de lesão sob suspeita) e de morbimortalidade por 
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violência e outras causas externas em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, ocorridas 

na zona urbana do município de Feira de Santana-Ba entre 1998 e 2009. 

           Foram selecionadas as seguintes variáveis para análise temporal anual: sexo, 

raça/cor (brancos e negros) e faixa etária e espacial: bairro de residência das vítimas. 

       5.2.3 PLANO DE ANÁLISE DOS DADOS 

        Os dados populacionais (geral, por sexo, por raça/cor e faixa etária), foram 

coletados dos Censos Demográficos da População Brasileira (2000 e 2010) realizados 

pelo IBGE, bem como a contagem populacional de 1996. Estes, serviram como base 

para as estimativas de crescimento da população infantojuvenil de 0 a 19 anos na zona 

urbana de Feira de Santana para os anos intercensitários (censos de 1996 e 2000 para 

as projeções de 1998 e 1999 e 2000 e 2010 para as projeções de 2001 a 2009), cujo 

cálculo foi realizado por meio da utilização do método geométrico, para a obtenção da 

taxa de crescimento de acordo com a seguinte expressão: 

  𝑟 = [ √
𝑃𝑡

𝑃𝑜
− 1 

𝑛
]  × 100                   (2) 

          Na equação 2, r representa a taxa de crescimento, que é calculada subtraindo-se 

1 da raiz enésima do quociente entre a população final Pt, e a população do começo da 

série Po, multiplicando-se o resultado por 100, sendo "n" igual ao número de anos no 

período (BRASIL, 2008).  

        Na elaboração das estatísticas descritivas (cálculo de prevalência, medidas de 

tendência central, medidas de dispersão, assimetria, gráficos e tabelas), cálculo de 

Intervalos de Confiança (IC) e teste de hipótese utilizou-se o software estatístico livre R 

Commander idealizado por Fox (2005).Também os pacotes CAR (FOX, 2011) e PRAIS 

(MOHR, 2015) ambos executáveis em linguagem R. As etapas da modelagem estão 

representadas na Figura 11.  
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Figura 11 – Fluxograma da modelagem espaço-temporal da violência contra crianças e 
adolescentes na zona urbana do município de Feira de Santana de 1998-2009. 
Fonte: Autora.  
 

5.2.4 ANÁLISE TEMPORAL 

        Na análise das tendências temporais da violência em crianças e adolescentes 

utilizou-se o modelo de regressão linear simples. Este, por sua vez, trata-se de um 

método usado para avaliar a relação de uma variável dependente (variável resposta), 

neste caso: taxa de crescimento dos atos violentos contra crianças e adolescentes por 

sexo, raça/cor e faixa etária e uma variável independente ou preditora: tempo 

(FERREIRA, 2016).  

        O objetivo da modelagem de regressão linear é verificar a existência de uma relação 

entre a violência contra crianças e adolescentes com o passar dos anos (observações 

feitas ano a ano) justificando assim sua relevância para este estudo, representado pela 

seguinte equação estimada (GUJARATI, 2000): 

                       𝑌𝑡 = �̂�0 + �̂�1𝑋𝑡 + �̂�𝑡; 𝑡 = 1,2,3 … 𝑇                       (3)              

        (𝑌𝑡) é a variável dependente (taxa), (�̂�0) caracteriza o coeficiente linear, (�̂�1) o 

coeficiente angular, (Xt) a variável independente (anos) e (�̂�𝑡) ruído (erro). Aplicou-se 
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também a transformação logarítmica nos dados para reduzir a variabilidade dos erros.    

Após o ajuste do modelo de regressão linear simples utilizou-se a seguinte expressão: 

           
𝑦𝑡+1−𝑦𝑡

𝑦𝑡
= −1 + 10𝛽1                (4) 

          Sendo assim 
𝑦𝑡+1−𝑦𝑡

𝑦𝑡
 equivale a taxa de mudança e (t) o período genérico. Desse 

modo estima-se (𝛽1) para a obtenção da taxa de crescimento anual pontual da violência, 

aplicando-se um respectivo intervalo de confiança (IC). Definido pela seguinte equação: 

𝐼𝐶95% = [−1 + 10�̂�1𝑚𝑖𝑛.
] ∗ 100; [−1 + 10�̂�1𝑚𝑎𝑥.

] ∗ 100   (5) 

Os valores máximos e mínimos de 𝛽1 foram definidos com o erro padrão de 𝛽1 e o 

quantil da distribuição de probabilidade t de Student. Com isso tem-se a APC (anual 

percent change), termo em inglês para Variação Percentual Anual (VPA), que apresenta 

como hipóteses: 

H0 :  𝛽1 =0 ( Não existe relação linear entre as variáveis) 

H1: 𝛽1 ≠ 0 ( Existe relação linear entre as variáveis)   

Rejeitando-se a hipótese nula (H0 : 𝛽1=0), uma série temporal ajustada com modelo 

de regressão linear simples pode apresentar os seguintes comportamentos: tendência 

crescente (β1 > 0) ou decrescente (β1 < 0).  

        A modelagem de séries temporais com o modelo de regressão linear simples deve 

analisar a presença ou não de resíduos autocorrelacionados. Entende-se como 

autocorrelação ou correlação serial a correlação entre resíduos da série temporal em 

diferentes pontos no tempo (FERREIRA, 2016).  

 A correlação entre dois pontos sucessivos “vizinhos” é chamada de autocorrelação 

de primeira ordem (LEITE, 2007). É relevante que no modelo de regressão os erros não 

sejam autocorrelacionados, ou seja, que a suposição de independência entre os 

resíduos seja satisfatória (GUJARATI, 2000; FRANCO, 2016). No entanto, havendo ou 

não a presença de autocorrelação, nesta pesquisa, as correções da correlação serial dos 

resíduos foram empregadas. 

          Então, para que houvesse fidedignidade nos resultados desta pesquisa, utilizou-

se o teste de Durbin-Watson (D-W), o qual trata de um teste de hipótese que identifica a 
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presença de autocorrelação baseado no número de observações e de variáveis usadas 

no modelo de regressão (GUJARATI, 2000. FRANCO, 2016) e, cuja equação e hipóteses 

testadas são:  

𝑑 =  
∑ (�̂�𝑡− �̂�𝑡−1)²𝑇

𝑡=2

∑ �̂�𝑡
2𝑇

𝑡=1
             (6) 

 

Em que, 𝑒𝑡, 𝑡 = 1, … . 𝑇 são resíduos da equação 4 por mínimos quadrados. 

H0: Não existe correlação serial nos erros 

H1: Existe correlação serial nos erros 

        Assim, caso não haja identificação da autocorrelação dos erros pelo teste de D-W 

ao nível de 5% de significância, (p-valor ˃0,05) é possível afirmar que o modelo adotado 

não possui correlação serial dos resíduos com 95% de confiança. Nesta pesquisa, 

independente da presença ou não da autocorrelação serial, foi aplicado o modelo de 

regressão linear simples com correção de Prais-Winsten (PRAIS WINSTEN,1954).  

 A tendência da série temporal e a VPA (Variação Percentual Anual) foram 

consideradas estatisticamente significativas quando p-valor<0,05. É relevante mencionar 

que, segundo a literatura, a correção de Prais Winsten é recomendada para séries 

curtas, como por exemplo séries anuais (PRAIS WINSTEN,1954). 

         

    5.2.5 ANÁLISE ESPACIAL 

        Inicialmente foram calculadas as taxas (equação 7) de ocorrências de violência 

contra crianças e adolescentes (0 a 19 anos) por bairro de residência. Os dados da 

população por bairro, bem como os dados vetoriais foram adquiridos na plataforma do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para que fossem posteriormente 

estimados. 

           𝑇𝑎𝑥𝑎 =
𝑛 

Pt
 × 1.000                           (7) 

       Onde: (n) representa o número de casos de ocorrências de causas externas contra 

crianças e adolescentes por bairro de residência, (Pt) refere-se à população total de 

crianças e adolescentes em cada unidade de análise, neste caso o bairro.     

 As técnicas de geoprocessamento para espacialização dos dados foram realizadas 

no software ARCGIS versão 10.3. 



79 

 

 

        Posteriormente, com auxílio dos sistemas de informação geográficas (SIG), as taxas 

calculadas foram introduzidas em um banco de dados espacial para unir os dados 

alfanuméricos com os dados vetoriais, no caso, os bairros de Feira de Santana.     

        Após estes procedimentos foram espacializadas as taxas de violência agrupadas 

em quintis com intervalos a partir de quartis, esta escolha justifica-se por ser o método 

mais utilizado na área da saúde e o menos suscetível a paradoxos. Realizou-se então o 

cálculo de Sturges e com esta referência utilizou-se o método dos quantís para a 

determinação dos intervalos. Obtendo-se por fim, como produto final um mapa temático 

coroplético1. 

Todos os aspectos éticos foram respeitados durante a elaboração e execução 

desta pesquisa, a qual teve seu banco de dados de origem cedido pelo Núcleo 

Interdisciplinar de Estudos Sobre Vulnerabilidades em Saúde (NIEVS/UEFS) aprovado 

e previamente autorizado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual de 

Feira de Santana sob protocolo de número 057/2004). 

5.3 RESULTADOS 

          Foram registrados no Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana 4.475 

casos de violência contra crianças e adolescentes na região urbana deste município no 

período de 1998 a 2009. Contudo, na análise espacial este número foi reduzido para 

4.441 casos (99,24%). Pois, levando em consideração o local de residência, algumas 

ruas registradas como domicílio não apresentavam referência espacial em decorrência 

destas perpassarem mais de um bairro. 

        Por meio das tabelas e figuras foi possível caracterizar o comportamento das taxas 

anuais de violência, considerando os fatores raça/cor da pele, sexo e faixa etária. Os 

dados apontaram que a taxa média de violência contra crianças e adolescentes no 

período em estudo foi de 21,5 por 10.000 habitantes, com variação relativa de 49,8% e 

desvio padrão amostral de 10,7 (Tabela 7 e Figura 12).  

 E que os anos de 2000, 2007 e 2009 foram os que apresentaram os maiores índices 

de ocorrências violentas contra crianças e adolescentes (Figura 12), apresentando 

tendência crescente, porém com um valor atípico (abaixo das taxas medias dos anos 

comparados) no ano de 2001. 

                                                                 
1 Representação em cores de dados numéricos sobre áreas, ou seja, a dimensão do fenômeno é a área, e o nível de 
medida é numérico, conforme os conceitos da teoria de linguagem cartográfica (MACEACHREN, 1994). 



80 

 

 

 Os coeficientes utilizados no estudo (Figuras 12, 13 e 14) apesar de manterem uma 

tendência crescente, apresentam oscilações mediante o incremento anual, sendo esta 

para o ano de 2001 mais acentuada. O que motiva a investigação de algum 

acontecimento neste período que justifique os números discrepantes nos dados. 

 

Tabela 7 -  Estatística descritiva da taxa das ocorrências de violência contra crianças e 
adolescentes por 10 mil habitantes no município de Feira de Santana, Bahia, 1998-2009. 

 

Nota: O coeficiente de variação (CV) denota a razão entre o desvio padrão e a média. Cálculos 
processados pela autora. 
Fonte: NIEVS/UEFS. 
 

 
   Figura 12 – Taxa das ocorrências de violência contra crianças e adolescentes ano a 
ano por 10.000 habitantes, no município de Feira de Santana, Bahia, 1998-2009.                                                   
Fonte: NIEVS/UEFS. Dados processados pela autora.  
 

Sexo

Medida

Mínimo 3,6 2,8 4,4 0,5 4,4 0,3 0,6 4,6 6,0

Máximo 38,0 45,4 30,0 7,0 46,1 5,8 10,1 30,7 83,1

Primeiro Quartil 15,0 12,3 18,0 2,5 16,6 2,4 4,6 12,0 29,3

Mediana 19,0 18,3 20,8 5,0 22,0 2,6 5,5 14,9 37,0

Média 21,5 22,6 20,5 4,3 25,5 3,2 5,8 17,6 43,9

Assimetria 0,2 0,5 -0,7 -0,4 0,2 0,14 -0,1 0,2 0,3

Desvio Padrão 10,7 15,0 7,0 2,4 12,7 1,6 2,7 7,8 24,0

Coeficiente de variação (%) 49,8 66,4 34,4 55,0 50,1 50 46,6 44,3 54,7

Terceiro quartil 29,8 35,1 24,3 6,3 36,1 4,2 7,8 23,5 61,9
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        Ao desagregar esses valores por sexo (Tabela 7 e Figura 13), percebemos que a 

média para o sexo masculino foi de 22,5, mediana de 18,3, variação de 66,4 e desvio 

padrão de 14,99 já para o sexo feminino apesar da media ter sido menor, porém 

semelhante ao masculino (20,4), teve a mediana maior 20,8, ou seja, até os 50% da série 

histórica (percentil que divide esta ao meio), as meninas apresentam maior número de 

ocorrências de violência com desvio padrão 7,4% e coeficiente de variação 34,4% 

menores. 

        Um desvio padrão com estas características indicam que os valores encontrados 

ano a ano estão mais afastados da média para o sexo masculino e denotam maior 

variabilidade em se tratando do sexo feminino (Figura 13). O mesmo acontece com o 

fator raça/cor (Figura 14), onde média e mediana (4,3 e 5,0 respectivamente) equiparam-

se relacionadas tanto a raça/cor branca quanto à negra (25,5 e 22,0 respectivamente). 

No entanto, existe uma diferença bastante significativa em se tratando da raça/cor negra.  

        Tomemos como base agora o primeiro quartil (Tabela 7, Figuras 13 e 14), que 

caracteriza os primeiros 25% da série, ou seja, os 3 anos iniciais (1998,1999,2000), 

observamos que o sexo feminino 17,9 e a raça/cor negra 16,6% foram os que mais 

sofreram com a violência neste período. Já no terceiro quartil, correspondente aos anos 

de 2004,2005 e 2006, este quadro muda, pois agora os dados referentes ao sexo 

masculino 35,1 e a raça/cor negra 36,1 e branca 6,28 mais do que duplicam, enquanto 

que o sexo feminino 24,3 não apresentou tanta amplitude. (Tabela 7, Figuras 13 e 14). 

 

Figura 13 -  Taxa das ocorrências de violência ano a ano por sexo por 10.000 hab. na 
zona urbana do município de Feira de Santana 1998-2009.                     
Fonte: NIEVS/UEFS. Dados processados pela autora. 
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        Sobre a faixa etária, as taxas de violência contra crianças e adolescentes teve maior 

média na adolescência, período que compreende as faixas entre 10 e 14 anos (17,6), 

desvio padrão de 7,8 e CV de 44,3 e 15 e 19 (43,9) com desvio de 24,0 e CV 54,7. Já 

para a infância esse valor teve destaque na faixa de 5 a 9 anos (5,8), desvio padrão 2,7 

e CV 46,6 (Tabela 7 e Figura 15).  

 

Figura 14 - Taxa das ocorrências de violência ano a ano segundo raça/cor por 10.000 
hab. na zona urbana do município de Feira de Santana 1998-2009.                                              
Fonte: NIEVS/UEFS. Dados processados pela autora. 

  

Figura 15 - Taxa das ocorrências de violência ano a ano segundo faixa etária por 10.000 
hab. na zona urbana do município de Feira de Santana 1998-2009.                                  
Fonte: NIEVS/UEFS. Dados processados pela autora. 
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 Segundo os box plot das taxas de violência que abrangem o resumo das 

estatísticas descritivas das variáveis que foram utilizadas no estudo (Figuras 16 e 17), é 

possível observar claramente os fatores (sexo, raça/cor da pele e faixa etária) que 

apresentaram as maiores taxas no período (1998 a 2009), dando maior visibilidade ao 

que foi explanado até aqui. Na figura 16, o fator raça/cor negra da pele apresenta 

maiores taxas se comparada com os demais fatores. 

 

Figura 16 – Box plot das taxas de violência por 10.000 habitantes, para o período de 
1998- 2009.  
Fonte: NIEVS/UEFS. Dados processados pela autora. 
Notas: TXG= Taxa geral; TXF= Taxa do sexo feminino; TXM = Taxa do sexo feminino; TXN = Taxa da 
raça/cor da pele negra; TNB = Taxa da raça/cor da pele branca 
 

 
Figura 17 - Box plot das taxas de violência por 10.000 habitantes, segundo faixa etária 
para o período de 1998-2009. 
Fonte: NIEVS/UEFS. Dados processados pela autora. 
 



84 

 

 

 A série temporal da variável objeto de estudo desta pesquisa em seus níveis de 

estratificação (geral, sexo, raça/cor da pele e faixa etária) não apresentaram correlação 

serial segundo teste de Durbin-Watson (D-W > 0,05) (Tabela 8). Contudo, independente 

destes resultados, foi utilizado o modelo de regressão linear simples com correção de 

Prais Winsten. 

 A Variação Percentual Anual (VPA) mostra que todos os resultados observados 

foram estatisticamente significativos e crescentes avaliando-se as linhas de tendência. 

A taxa de violência contra crianças e adolescentes apresentou uma VPA de 13,5% (β1 > 

0; p-valor ˂ 0,05) passando de 11% em 1998 para 37% em 2009, com 95% de confiança 

(Tabela 8 e Figura 12).  

        Ao se analisar as tendências dos coeficientes de violência por sexo, verificou-se 

que os homens tiveram uma maior VPA 19,7%, (β1 ˃0 e p-valor ˂0,05) com um 

incremento que passou de 9,1% em 1998 para 45,2% em 2009 e o feminino 7,7%, (β1 ˃0 

e p-valor ˂0,05), acrescendo de 13,7% em 1998 para 29,5% em 2009. Estas variações 

foram estatisticamente significativas ao nível de 5% (Tabela 8 e Figura 13). 

 

Tabela 8 -  Variação Percentual anual da Taxa de ocorrências de violência em crianças 
e adolescentes na zona urbana de Feira de Santana proporcional à faixa etária, por 10 
mil habitantes no período de 1998-2009. 

Geral 13,5 5,8 ; 22 1,1 0,003 0,990 0,400 Crescente

Sexo

Masculino 19,7 11 ; 30 1,2 0,000 0,985 0,400 Crescente

Feminino 7,7 1,1 ; 15 1,1 0,026 0,990 0,200 Crescente

Raça/cor

Branco 15,1  -2,8 ; 36 1,2 0,100 0,620 0,200 Crescente

Negro 13,1 5,4 ; 21 1,1 0,003 0,988 0,412 Crescente

Faixa Etária

0 a 4 9,2 -1,7; 21 1,1 0,100 0,800 0,800 Crescente

5 a 9 13,5 3,4; 25 1,1 0,010 0,930 0,500 Crescente

10 a 14 9,8 3,5; 16 1,1 0,000 0,990 0,400 Crescente

15 a 19 15,7 7,2; 25 1,2 0,000 0,990 0,500 Crescente

D-W TendênciaVPA (%) IC* β1 valor-p R²

Fonte: NIEVS/UEFS. Dados processados pela autora. 
Notas: IC denota os limites do intervalo de confiança da VPA com 95% de confiança. β1  o coeficiente 
angular do modelo de regressão linear simples. E p-valor* o valor descritivo do teste t do coeficiente 
angular. R² é caracterizado como o coeficiente de determinação do modelo de regressão. D-W representa 
o nível descritivo do teste correlação serial de Durbin Watson ou teste de correlação serial do modelo 
adotado.  
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 E no que se refere à raça/cor negra, a VPA foi de 13,1 (β1 ˃0 e p-valor ˂0,05) e seu 

crescimento foi de 13,8% em 1998 para 42% em 2009, já a raça/cor branca apesar de 

ter apresentado uma VPA, relativamente maior que a negra 15,15% (β1 ˃0 e p-valor ˃ 

0,05) e incremento de 2,5% em 1998 para 7% em 2009, não apresentou significância 

estatística, pois além de o p-valor ter sido maior que 0,05 também apresentou o Intervalo 

de Confiança com valor negativo (Tabela 8 e Figura 14). 

 No que tange a VPA da faixa etária as mesmas também apresentaram tendência 

crescente destacando-se o período referente a adolescência pois enquadrou as maiores 

taxas 10 a 14 anos VPA 9,8% (β1 ˃0 e p-valor ˂0,05), com crescimento de 10,9% em 

1998 para 24% em 2009 e 15 a 19 β1 ˃0 e p-valor ˂0,05), aumento de 21% em 1998 

para 83% em 2009. Na faixa referente à infância pode-se enfatizar a faixa de 5 a 9 anos 

com VPA 13,5 (β1 ˃0 e p-valor ˂0,05) incremento de 2,75% em 1998 para 10,2% em 

2009, todas estatisticamente significativas ao nível de 5%. A faixa de 0 a 4 anos sofreu 

a mesma distinção da raça/cor branca, ou seja, não apresentou significância estatística 

(β1 ˃0 e p-valor ˃ 0,05) (Tabela 8 e Figura 15). 

 Ao proceder a análise da distribuição espacial da violência contra crianças e 

adolescentes na zona urbana do município de Feira de Santana entre 1998 e 2009. Nas 

figuras 18 e 19 observa-se que existe algum grau de correlação entre os bairros                        

mais populosos e os mais violentos e os menos populosos e os menos violentos.                  

C    Contudo, encontram-se dentre estas localidades os que se destacam por serem 

pouco populosos e com índices significativos de violência. Merecem destaque evidência 

os bairros: Capuchinhos, Sobradinho, Sim, Campo do Gado Novo e Chácara São 

Cosme. Vale ressaltar que os mesmos ou são bairros centrais (Capuchinhos, Sobradinho 

e Chácara São Cosme) ou estão muito próximos do centro (Sim e Campo do Gado 

Novo). 

        Observa-se ainda que o fato de um bairro ser bastante populoso, não significa dizer 

que o mesmo esteja classificado entre os mais violentos. É o caso do Parque Ipê, da 

Brasília e da Gabriela cujo quantitativo de crianças e adolescentes ultrapassa os cinco 

mil habitantes (Figura 20) e estão distribuídos entre centro e periferia. E, destaca-se a 

Lagoa Salgada que apesar de ter uma população razoavelmente alta (aproximadamente 

duas mil crianças e adolescentes) e ser periférico é o último colocado na classificação 

decrescente. 
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        De modo geral, os bairros que registraram as maiores taxas médias de violências 

contra crianças e adolescentes foram: Tomba, Campo Limpo, Rua Nova, Queimadinha, 

Mangabeira, Calumbi, Muchila, Jardim Cruzeiro, Pedra do Descanso e Conceição. Sete 

destes encontram-se dentre os dez mais populosos. Já os que apresentaram os menores 

indicadores foram: Cidade Nova, Asa Branca, Parque Getúlio Vargas, Limoeiro, Olhos 

D’água, Serraria Brasil, Aeroporto, Cruzeiro, Nova Esperança e Lagoa Salgada, todos 

distribuídos entre centro e periferia (Figuras 18, 19 e 20).      

        A partir da análise do mapa de distribuição ano a ano (Figura 21), infere-se que no 

primeiro triênio (1998,1999,2000), os maiores índices de violência contra crianças e 

adolescentes ocorreram no Campo Limpo, Mangabeira, Muchila, CASEB e Tomba. 

Destacando o bairro Muchila que apresenta os mesmos índices elevados em cada ano 

separado, os outros apresentam este mesmo padrão pelo menos em 2 anos do período. 

        Para o segundo triênio observa-se uma concentração maior ainda no Campo Limpo 

e Tomba, mais a Queimadinha que se destaca em todos os anos. Ou seja, nos primeiros 

seis anos da série a violência contra crianças e adolescentes concentrou-se em bairros 

específicos, porém dispersos entre centro e periferia. Enquanto que proporcionalmente, 

algum desses são os mais populosos, com exceção do CASEB que mesmo tendo uma 

população de crianças e adolescentes relativamente pequena chama atenção pela 

presença em todo período de altos índices de violência (Figura 21). 

        No terceiro triênio, Campo Limpo, Queimadinha e Tomba se firmam em todos os 

três anos, acrescidos da Rua Nova que surge nesse período de forma alarmante se 

destacando pelo crescimento gradativo desde o primeiro ano da série. Por fim, no último 

triênio começam a surgir bairros com elevação nos números de violência, dos quais até 

então não apareciam, porém já mostravam um determinado avanço, são eles: Calumbi 

e Pedra do Descanso, mais Queimadinha e Rua Nova (Figura 21).  

        O segundo semestre (2004 a 2009) então mostra uma ascensão de bairros não tão 

populosos, mais centrais e vizinhos, fugindo das características que se destacaram no 

primeiro semestre cuja concentração focava apenas no fato de a população ser 

relativamente alta. Observa-se também que alguns bairros estiveram sempre 

destacados independente do triênio que se tratava: Campo Limpo, Queimadinha e 

Tomba (Figura 21). 
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Figura 18 – Distribuição das ocorrências de violência por bairros da zona urbana do município de Feira de Santana em ordem 
decrescente de 1998-2009.                                

Fonte: NIEVS/UEFS. Dados processados pela autora. 



88 

 

 

 

 

Figura 19 – Quantitativo populacional de crianças e adolescentes em milhar por bairros da zona urbana do município de Feira de 
Santana em ordem decrescente de 1998- 2009.                                    
Fonte: NIEVS/UEFS. Dados processados pela autora. 
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Figura 20 _ Distribuição espacial da média das taxas de violência contra crianças e adolescentes por contingente populacional para a faixa etária na zona urbana do município de Feira de Santana 
de 1998-2009.  
Fonte: NIEVS/UEFS. Dados processados pela autora. 
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                             Figura 21 _  Distribuição espacial  ano a ano das taxas de  violência contra  crianças e adolescentes  na zona urbana do município de Feira de Santana de 1998-2009. 
                             Fonte: NIEVS/UEFS. Dados processados pela autora.
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5.4 DISCUSSÃO 

        O estudo apresenta limitações, principalmente relacionadas à qualidade dos 

dados, especialmente em se tratando da utilização de dados secundários. Estes 

susceptíveis a erros referentes a transcrição e diagnostico e ainda ao fato de não ser 

possível identificar casos reincidentes. Contudo, os resultados tornam-se pertinentes, 

já que podem servir de indicadores da violência que acomete crianças e adolescentes.  

 Percebemos que as violências são a primeira etapa de um ciclo contínuo em que 

crianças e adolescentes estão expostos desde a primeira infância, cujo desfecho pode 

estar de certa forma ligado ao óbito. A UNICEF (2017), esclarece que grande parte 

dos atentados contra crianças e adolescentes não acontecem em países que estão 

em conflito, como Síria entre outros e sim em países da América Latina e do Caribe, 

em especial o Brasil que está entre os países com as maiores taxas de homicídio 

contra crianças e adolescentes. 

 Para a análise das tendências temporais, foi possível caracterizar o 

comportamento das taxas anuais de violência, considerando os fatores raça/cor da 

pele, sexo e faixa etária. Em que a taxa média de violência contra crianças e 

adolescentes no período em estudo foi de 21,5 por 10.000 habitantes elevada, se 

comparada ao estado da Bahia que apresenta taxa de 27 por 100.000 e Nacional de 

18,1 (ABRINQ, 2017). 

Evidenciou-se também que as taxas das ocorrências de violência em crianças e 

adolescentes na zona urbana do município de Feira de Santana entre 1998 e 2009 

em se tratando do sexo, raça/cor da vítima e faixa etária sofreram elevações 

constantes, em especial para o sexo masculino de raça/cor negra, e na faixa entre 10 

e 19 anos com tendência crescente.  

Porque observamos que adolescentes negros tendem a sofrer mais com a 

violência, infere-se que essas condições desempenham um papel bastantes 

explicativos no campo das desigualdades sociais. Contudo, deve ser esclarecido que 

o ser negro e ainda estar aderido ao agravante da pobreza tem herança histórica, na 

produção dessas desigualdades (ARAÚJO, 2010).  

Como justificativa ao que foi observado acima pode-se ainda acordar com Araújo 

(2010), quando a mesma retrata que uma das teorias que explicam essa condição é 

de que os recursos de uma comunidade podem determinar a qualidade de vida de 
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seus moradores. Visto que, o contexto social, a escassez de recursos, a intervenção 

mínima ou inexistência do governo bem como o local de residência teria grande 

influência na perpetuação intergeracional das desigualdades sociais (ARAÚJO, 2010).  

Com isso o crescimento dos índices de violência contra crianças e adolescentes 

estão de fato vinculados aos fatores individuais como raça/cor da pele, sexo e faixa 

etária. Estudos internacionais (FINKELHOR, 2015; GLOBAL REPORT, 2017) 

nacionais (WAISELFISZ, 2012;2013;2015; NEVES; GARCIA, 2015; NUNES, 2016; 

UNICEF, 2017) e, Regionais (ARAÚJO, 2009; SOUSA,2015), mostram que as taxas 

de violência em adolescentes do sexo masculino e negros são quase três vezes 

maiores que em brancos. Estes ainda tendem a viver em condições de desigualdade 

seja social, educacional ou de renda sob constante presença do tráfico de drogas e 

do uso indiscriminado de substâncias psicoativas e álcool, bem como desemprego e 

segregação urbana. 

Dessa forma podemos considerar que existe uma linha tênue separando as 

ocorrências de violência para ambos os sexos, pois, um padrão aponta diferenças 

distintas entre estes, observadas nas características relacionadas à faixa etária (onde 

as meninas tendem a sofrer mais com as violências na infância enquanto que os 

meninos a vivenciam com maior intensidade na adolescência) como apontam alguns 

estudos quanto ao tipo de violência sofrida (ARAÚJO, 2010; NEVES; GARCIA, 

2015;SOUSA, 2015; FINKELHOR, 2015; CALZA, 2016; NUNES, 2016; ROCHA,2016, 

FERNANDES, 2017).  

O Mapa da Violência (2012) mostra que a tendência histórica das taxas por 

causas externas (acidentes e violência) para os jovens é de ir diminuindo seu ritmo de 

crescimento, porém nas três últimas décadas o que ocorreu foi um aumento global de 

21,8% no número de vítimas e de 14,3% nas taxas. Já no Brasil as taxas para jovens, 

cresceu cerca de 17,2% por 100.000 habitantes entre 2005 e 2015. (WAISELFISZ, 

2012; CERQUEIRA, 2017)   

        Com base no texto acima, os achados deste estudo apontam para dados 

importantes relacionados a Variação Percentual Anual (VPA), pois estes mesmo não 

possuindo uma estabilidade relativa (menor média e menor variação) apresentaram 

tendência crescente equiparando com outros estudos (WAISELFISZ, 2012; 

WAISELFISZ, 2015; GLOBAL REPORT, 2017). 

  E, segundo Amaral. Et al (2015) em uma pesquisa realizada também tendo 
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como unidade de análise o município de Feira de Santana, foi observado que 

“existindo um crescimento ou decrescimento na série de violência na infância e 

adolescência, este comportamento tende a ocorrer a longo prazo”. 

        Na distribuição espacial das taxas de violência contra crianças e adolescentes, 

foi observado que os bairros mais próximos geograficamente não necessariamente 

têm taxas análogas, porém, com características socioespaciais semelhantes (bairros 

populares e sem infraestrutura adequada)  e que dentre os bairros mais populosos 

nem todos estão entre os mais violentos e que bairros de alta condição 

socioeconômica estão entre os que apresentam as maiores taxas como Capuchinhos, 

Santa Monica e SIM, contrariando a teoria da criminalização da pobreza corroborando 

com PAIXÃO, 2009; MOURA 2011 e BARROS, 2014; CALAZANS,2016.  

Nessa perspectiva Williams & Collins (2001), abordam a coesão social, 

justificando que este seja um fator de proteção contra a violência. Argumentando-se 

que regiões geográficas, cujos habitantes são próximos uns dos outros tanto na 

perspectiva social quanto cultural, e que esta proximidade seja a longo prazo, os 

mesmos tendem a formar uma rede protetora contra o tráfico de drogas e o homicídio. 

Ou seja, aspectos subjetivos como sentimentos e emoções também caracterizam 

fatores contributivos na propagação ou proteção da violência (ARAÚJO, 2010; 

WILLIAMS & COLLINS, 2001) 

        O estudo de Paixão (2009) já apontava que os bairros vistos como mais violentos 

em Feira de Santana: Rua Nova, Queimadinha e Calumbi, estão entre os mais 

populosos e localizam-se no centro da cidade o que desmitifica o pensamento de que 

apenas bairros periféricos integram a linha de frente da violência seja contra crianças 

ou adolescentes ou da população de modo geral. 

 Por um lado, apesar de encontrar diversos trabalhos que justificam a ocorrência 

de bolsões de pobreza devido aos processos de produção urbana, que promovem 

segregação sócio espacial e, portanto, criam espaços com baixa qualidade de 

infraestrutura urbana e altas taxas de violência. Por outro lado, em espaços com 

população com renda maior a violência contra crianças e adolescentes também é 

observada (FERREIRA, 2005). Além disso, pode-se afirmar que o município de feira 

de Santana não se enquadra na lógica Centro-periferia ou de outras teorias clássicas 

da geografia urbana, isto é, há bairros onde pobreza e riqueza convivem com certa 

proximidade sem ser possível distinguir estes limiares. 
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 Tais resultados indicam uma situação de vulnerabilidade do município quanto a 

perpetuação e controle da violência, sabendo-se que está se faz presente em todos 

as fases da vida humana independente do bairro de residência das vítimas. E estas 

características são reforçadas quando sustenta-se a continuação deste ciclo 

priorizando a recuperação ante a prevenção de danos. 

5.5 CONCLUSÃO 

O uso da modelagem estatística e espacial permitiram identificar aspectos e 

padrões na dinâmica da violência. A pesquisa aponta que o grupo mais vulnerável as 

violências sofridas são adolescentes negros do sexo masculino. 

Os produtos cartográficos gerados, ofereceram um olhar diferenciado sobre a 

violência contra crianças e adolescentes, mostraram outra dimensão da criminalidade, 

indo além do que apresentam os dados estatísticos, já que esse estudo também 

contemplou o papel do espaço urbano nos processos de produção e reprodução da 

violência e identificou os bairros onde essas taxas são maiores ou menores. Este 

conhecimento poderá agregar valor estratégico para prevenção e enfrentamento mais 

eficazes da violência contra crianças e adolescentes  

Concluiu-se que há uma tendência de crescimento das taxas de violência.  

Os resultados deste trabalho ainda corroboram com outros estudos dentro da 

mesma temática, excetuando-se em alguns aspectos, mas os poucos aspectos 

discrepantes podem ser devidos a utilização de diferentes fontes de dados. Desse 

modo, identificou-se na zona urbana do município de Feira de Santana que meninos, 

adolescentes e negros foram os que apresentaram as maiores taxas de violência. 

 Esta pesquisa demonstrou, que as teorias de construção do espaço urbano e 

territorialização da violência, em parte, não se aplicam na cidade de Feira de Santana. 

Dessa forma, novos trabalhos sobre este fenômeno devem ser melhor estudados.  

        Por fim, espera-se então que o presente estudo ofereça alguma forma de 

visibilidade à violência sofrida por crianças e adolescentes no município de Feira de 

Santana e outras localidades do país. E que acrescente à literatura aspectos que 

contribuam para o monitoramento e enfrentamento das questões referentes a este 

tema tão pertinente, possibilitando mudanças nos padrões de enfrentamento e 

combate em todos os ambientes, sejam estes, o lar, a escola, a comunidade ou a 

internet. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta dissertação foram realizadas revisões bibliográficas sobre violência contra 

crianças e adolescentes, epidemiologia, análise temporal, espacial e geotecnologias. 

Com intuito de atender aos objetivos determinados foram realizadas modelagens para 

séries temporais e espaciais. 

Para que fosse alcançado o objetivo geral: Analisar no tempo e espaço a 

prevalência da violência contra crianças e adolescentes na região urbana do município 
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de Feira de Santana-Ba nos anos de 1998 a 2009. Desenvolve-se os específicos, de 

forma a caracterizar a violência contra crianças e adolescentes de acordo com dados 

das vítimas e dos agressores (1º objetivo específico - Artigo 1). E analisar a dinâmica 

espaço temporal das ocorrências de violência contra crianças e adolescentes no 

município de Feira de Santana (2º objetivo específico - Artigo 2). 

É possível que os achados desse estudo como limitação não representem a 

totalidade das características ou da tendência temporal e análise espacial da violência 

sofrida por crianças e adolescentes no município de Feira de Santana no período em 

estudo e isto pode se dar devido a subnotificação de casos, já que esse tipo de 

violência é passível da dependência destes jovens de adultos para orientação e auxílio 

para denúncia. 

Os resultados deste trabalho ainda corroboram com outros estudos dentro da 

mesma temática, excetuando-se em alguns aspectos, mas os poucos aspectos 

discrepantes podem ser devidos a utilização de diferentes fontes de dados. Assim, 

espera-se que a presente dissertação possa ser vista como mais um indicador para 

investigações mais minuciosas voltadas para a violência que acomete crianças e 

adolescentes. 

 Os resultados aqui explanados podem subsidiar ações mais elaboradas para 

enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes com vistas aos aspectos 

urbanísticos que integram todos os elementos que compõe a cidade de Feira de 

Santana. 

6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Verificou-se no presente estudo que as geotecnologias e a modelagem 

estatística podem oferecer suporte importante na detecção, prevenção e combate às 

ações da violência nos mais variados espaços geográficos.  

Então, como uma possível continuidade da pesquisa, pretende-se analisar a 

série temporal da violência contra crianças e adolescentes ao longo de uma série mais 

extensa, com vistas a estimar modelos de previsão para o auxílio de ações futuras.  

Ao se identificar os parentes e conhecidos como principais perpetradores da 

violência, vislumbrando o ambiente doméstico como mais propício e os bairros mais 

centrais ou próximos ao centro como mais frequentes nas ocorrências de violência. 
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Pretende-se propor uma pesquisa qualitativa e quantitativa que possa investigar como 

essa violência ocorre nesses ambientes supracitados.  
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