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RESUMO

O município de Palmeira dos Índios/AL situado no Agreste alagoano configura-se como um dos mais
importantes desta região por abrigar o comércio e uma rede de serviços que serve aos municípios da
microrregião geográfica na qual está inserida. Contudo, Palmeira dos Índios/AL padece de sérios problemas
sociais dentre eles a violência crescente fazendo deste um dos municípios mais violentos do interior do
estado. A violência tem vitimado, principalmente, os jovens. Este trabalho aborda a territorialização da
violência que vitimiza crianças e adolescentes cujas agressões foram registradas no Conselho Tutelar do
município no período compreendido entre 2010 a 2012. A abordagem está pautada na análise dos dados
coletado no Conselho tutelar e no estudo de bibliografia atinente ao tema.

Palavras-chave: violência; territorialização; crianças e adolescentes.

RESUMEN
La municipalidad del Palmeira dos Indios/AL Alagoas situado en la región Agreste se caracteriza por ser uno
de los más importantes de la región debido el comercio y la red de servicios que sirve toda la región en la
que se ubica geográficamente. Sin embargo, Palmeira dos Indios / AL sufre de graves problemas sociales,
entre ellos el aumento de la violencia haciendo de este uno de los municipios más violentos del estado. La
violencia se ha victimizado, principalmente jóvenes. En este trabajo se aborda la violencia territorial que
victimiza a los niños y adolescentes cuyas agresiones fueran grabadas en el Consejo de Proteger de la
municipalidad para el período 2010-2012. El enfoque se basa en el análisis de los datos recogidos en el
Consejo de Proteger y estudiar en lo que se refiere a la bibliografía.

Palabras-clave: violencia; territorialización; niños y adolescentes.

INTRODUÇÃO

O município de Palmeira dos Índios localiza-se na Mesorregião geográfica do Agreste alagoano e na
microrregião de Palmeira dos Índios. Segundo dados do IBGE(2010), o município possui uma população
residente de 70.368 habitantes sendo 51.610 habitantes urbanos e 18.758 residindo na área rural. Desse
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total, 22.845 habitantes tem entre 0 e 18 anos. Nesta faixa etária estão incluídos aqueles considerados pela
Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990(Estatuto da Criança e de Adolescente-ECA), em seu artigo 2º, como
crianças e adolescentes. A participação das crianças e adolescentes na população total é de 32,46%.

No ano de 2011, foi divulgado pelo Ministério da Justiça um estudo intitulado: Mapa da Violência 2011: Os
jovens no Brasil, no qual Alagoas aparece como o Estado mais violento do país com uma taxa de 60,3
homicídios para cada 100 mil habitantes. Entre os jovens de 15 a 24 anos esse índice sobe para 125,3
homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Dentre as causas das mortes na população jovem, 75,4% são
mortes violentas, sendo 69,9% causadas por homicídios. Os dados referentes ao período de 1998 a 2008
mostram que no estado de Alagoas os homicídios na população de 14 a 24 anos aumentaram 309,3%. O
estado que em 2008 tinha uma mortalidade de 30,6 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes
passaram em 2008 para 125,3 homicídios a cada 100 mil habitantes.

Os dados divulgados em 2013 dão conta de que o estado de Alagoas continua na liderança da mortalidade
juvenil no Brasil. Esses números apontam para a necessidade urgente de ações de curto e longo prazo no
sentido de combater as causas dessa mortalidade que dizima os jovens deste estado. A maior mortalidade
ocorre entre os jovens do sexo masculino e negros.

Nesse sentido, o presente trabalho visa analisa os dados de violência sofrida por crianças e adolescentes no
período de 2010 a 2012 registrados e atendidos pelo Conselho Tutelar de Palmeira dos Índios, por considerar
que não é apenas a mortalidade que preocupa, mas o crescimento da violência em todas as suas dimensões.
A violência começa nos ambientes de convivência diária das crianças e adolescentes como a residência, a
escola, o bairro. Exposta a cultura de violência e vulneráveis aos riscos do ambiente em que vivem as
crianças e adolescentes estão propensos a reproduzirem este contexto tornando-se e enveredarem pela
delinquência. A expressividade dos números relacionados às agressões e violações impressionam. Cabe
ressaltar que aqui estão expressos apenas os dados apresentados pelo Conselho Tutelar. É possível que eles
sejam bem mais expressivos considerando que nem todo ato de violência praticado contra menores é
denunciado. Portanto, o silêncio ainda é um grande obstáculo quando o assunto é a violência.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa vem sendo desenvolvida utilizando a combinação do método quantitativo e qualitativo através da
coleta de dados nas instituições que dispõem dos registros dos atos infracionais cometidos na cidade de
Palmeira dos Índios: Conselho Tutelar, Ministério Público e Vara da Infância e da Adolescência. Na concepção
de Neves (1996), a combinação de técnicas quantitativas e qualitativas fortalece a pesquisa reduzindo os
problemas de adoção exclusiva de um desses grupos.

Nos arquivos dessas instituições, mediante pesquisa documental, estão sendo coletadas informações a fim de
atenderem as quatro categorias de análise: Sexo, Idade do infrator na data da infração; bairro onde reside
ou residia na ocasião e a infração cometida. Inicialmente, pretendia-se analisar apenas as três últimas
categorias. Porém, surgiu a necessidade de identificar a participação feminina na amostra, considerando o
interesse de analisar qual percentual de infrações cometidas por meninas.

As informações estão registradas num instrumento de coleta do tipo planilha, elaborado pela equipe
executora, em que constam as categorias de análise supracitas. Atualmente, a pesquisa encontra-se na fase
de coleta e análise das informações que serão sistematizadas e, ao final, será elaborado um mapa com os
territórios de concentração dos atos infracionais da cidade de Palmeira dos Índios/AL. O embasamento
teórico que subsidiará a pesquisa vem sendo discutido em reuniões semanais para estudo da bibliografia as
quais, são realizadas às quartas-feiras das 15h às 17h no Campus III da UNEAL.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A segurança das crianças e adolescentes está legalmente garantida nos Dispositivos Constitucionais a
exemplo do Art. 227 que se rege pela seguinte redação:

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de todas as formas de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” (CF 1988,
2008, p144).

O mesmo artigo em seu parágrafo 4º garante que “A lei punirá severamente o abuso, a violência e a
exploração sexual da criança e do adolescente” (Idem).

A Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990, denominada de Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a
proteção integral à criança e ao adolescente como preconiza o seu primeiro artigo. Consideram-se, por tal
lei, criança, os indivíduos até 12 anos de idade incompletos e adolescentes aqueles entre 12 e 18 anos de
idade.

Os dados aqui apresentados apontam que a violação da proteção à criança e ao adolescente, no que tange a
vitimização por violência, está concentrada em diferentes bairros da cidade de Palmeira dos Índios.
Excetuam-se nesta análise, os homicídios os quais são objeto de pesquisa específica. Para melhor
compreensão da espacialização da violência sofrida pelas crianças e adolescente, optou-se pelo uso da
categoria geográfica território por compreender que estes bairros apresentam especificidades comuns como
a concentração de violência de toda ordem e diferentes escalas de poder. O território aqui tratado como
categoria é entendido também a partir de uma visão etnocêntrica que o considera uma construção humana e
social.

Assim, concebe-se o território como um espaço delimitado e definido por e a partir de relações de poder
resultante de uma relação desigual de forças que envolve o domínio ou controle político-econômico do
espaço, às vezes, apropriado simbolicamente, às vezes conjugados e reciprocamente reforçados, ora
desconectados e contraditoriamente articulados (Haesbaert, 2006). Nessa visão, o autor assegura que essa
relação varia segundo as classes sociais, os grupos culturais e as escalas geográficas analisadas.

No caso em tela, considera-se como território a própria casa em que reside a família. Nela a criança ou
adolescente é posto sob o domínio e controle daqueles que deveriam exercer uma função, prioritariamente,
de proteção e cuidado fornecendo um ambiente saudável de formação desses indivíduos.

Nesse sentido, a casa que deveria ser a concha protetora transforma-se num ambiente de risco a integridade
física e moral dessas crianças e adolescentes tornando-os vulneráveis, socialmente. Ao invés de proteção
eles estão expostos a constantes riscos considerando que, em alguns casos, seus violadores são parentes e
coabitam a mesma residência.

Os dados coletados junto ao Conselho Tutelar de Palmeira dos Índios/AL apontam um aumento de violência
cometida contra crianças e adolescentes no período analisado. Foram 853 ocorrências atendidas entre março
de 2010 e março de 2011 e 978 ocorrências registradas entre abril de 2011 e março de 2012. Considerando
os números em termos percentuais, houve um aumento de 14,6%. Em apenas um ano. A Tabela 01
apresenta as ocorrências registradas no período analisados considerando os tipos de violência sofrida de
acordo com o sexo.

Tabela 01 - Tipos de violência sofrida por crianças e adolescentes na cidade de Palmeira dos
Índios/AL no período de 2010 a 2012

MARÇO-2010 / ABRIL-2011 / MARÇO-2012
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TIPOS DE VIOLÊNCIA MARÇO-2011
MASCULINO FEMININO MASCULINO FEMININO

Violência física 182 77 195 98
Violência psicológica 19 28 21 36

Violência sexual 11 15 13 17

Desvio de conduta 15 07 16 08

Negligência/maus tratos 118 162 135 176

Uso de drogas 124 72 126 78

Abandono 32 21 35 24

TOTAL 471 382 541 437

Fonte:
Conselho
tutelar –
Palmeira
dos
Índios/AL,
2013.

Analisando os dados por sexo, percebe-se que houve um aumento de 13% na violência sofrida pelas crianças
e adolescentes do sexo masculino e de 12,5% pelos do sexo feminino. Isso demonstra que a violência contra
as crianças e adolescentes não se diferencia quando a questão é o sexo.

Em relação ao violador, os pais são os principais responsáveis pelos atos praticados. O Conselho Tutelar
registrou 254 casos de violência praticados pelos pais (pai ou mãe) e 59 onde o autor era padrasto ou
madrasta. Isso confirma que a casa é o ambiente onde se concentra o maior número de casos de violência
contra as crianças e adolescentes. Outro fator importante para esta afirmativa pode ser visualizado quando
se observam que os registros mais elevados são os de violência física, negligência e maus tratos.

Quando uma criança ou adolescente é vitimado pela violência deve ser encaminhada uma denúncia o
Conselho Tutelar. No caso em pauta, os encaminhamentos ao Conselho Tutelar da cidade ocorrem
principalmente, através de denúncias que podem ser anônimas ou não. Além das denúncias, também são
feitos encaminhamentos pelas escolas, Polícia Militar e Civil, Juizado da Infância e Juventude, Profissionais de
Saúde, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS), Defensoria Pública dentre outros.

A pesquisa investigou também, os bairros de maior concentração de violência cujas vítimas são crianças e
adolescentes. Nesse item foram acrescentados, também os dados registrados na Zona Rural do município
para efeitos de comparação, considerando que há uma concentração da violência no espaço urbano devido
ao aglomerado populacional. Os resultados estão expressos na tabela 02, conforme se pode constatar.

Tabela 02 – Bairros onde foram registrados os casos de violência sofrida por crianças e
adolescentes na cidade de Palmeira dos Índios/AL no período de 2010 a 2012

OCORRÊNCIA POR BAIRRO Março/2010 a
Março/2011

Abril/2011 a
Março/ 2012

Alto do Cruzeiro 63 76
Cafurna 22 38
Centro 08 12
Conjunto Natércio Viana 18 21

Eucalipto 08 12
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Loteamento Helenildo Ribeiro 15 17
Loteamento Padre Ludugero 11 14
Loteamento Vegas 06 07

Palmeira de Fora 11 12
Paraíso 01 02
Recanto do Sabiá 12 15

Ribeira 19 21
São Cristovão 15 17
São Francisco 13 15
São Luis 02 03
Vila das Irmãs 17 19

Vila Maria/Vila João XXIII/Conj. Sebastiana Gaia 32 94

Xucurus 19 22

Zona Rural 102 112

TOTAL 394 529

Fonte: Conselho tutelar – Palmeira dos Índios/AL, 2013.

Alguns dos bairros aqui apresentados são contíguos e quando agrupados se apresentam como grandes
territórios de violência. Nesse sentido, podem-se considerar os bairros: Alto do Cruzeiro, Cafurna, Ribeira e
Loteamento Helenildo Ribeiro como um desses territórios. A partir daqui referir-se-á a estes como Território
I. Os bairros Vila Maria, Vila João XXIII, Eucalipto e Conjunto Sebastiana Gaia formariam outro território que
será denominado Território II e os bairros São Francisco e Xucurus seriam o terceiro território mais violento
de Palmeira dos Índios que daqui em diante esse agrupamento será tratado como Território III.

Em termos percentuais, percebe-se que entre 2010 e 2012 houve um aumento de 62% na violência sofrida
por crianças e adolescentes no Território II configurando- se como o território mais violento da cidade. No
Território I, houve um aumento de 22% nos índices de violência contra crianças e adolescentes e no
Território II o aumento foi de 13,5%. Somando os três territórios tem-se uma participação dos mesmos em
44,2% da violência sofrida por menores na cidade.

A criança e o adolescente sob situação de violência tem garantida, pelo ECA, uma política de atendimento
como dispõe o Art. 86:

“A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através
de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.”

No inciso III do Art. 87 que trata das linhas de ação da política de atendimento tem-se que “os serviços
especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos,
exploração, abuso, crueldade e pressão.” Contudo, percebe-se que na cidade de Palmeira dos Índios essa
política de atendimento apresenta várias falhas haja vista as dificuldades relatadas pelo Conselho Tutelar. No
que tange ao atendimento e desenvolvimento das ações foram apresentadas as seguintes dificuldades:

• Ausência de local para atendimento, recuperação dos adolescentes usuários de drogas;
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• Inexistência de abrigo provisório para crianças e adolescentes usuário de drogas;
• Dificuldades na manutenção e repasses por parte do município para o Conselho Tutelar;
• Inexistência do SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência;
• Inexistênca de Delegacia Especializada de Proteção ao Adolescente;
• Ausência de CAPS-AD de internamento.

Pelos relatos, verificam-se a existência de muitos problemas, alguns deles inadmissíveis pelo sua relevância
na assistência à criança e ao adolescente. Perceber-se que o Conselho Tutelar funciona de forma precária
devido às suas condições materiais. Nesse aspecto, pode-se exemplificar a existência de apenas uma viatura
para atender todas as ocorrências do município e em alguns momentos ouviu-se relatos de falta de
combustível para abastecer a mesma.

Além de todos os agravantes, outro problema constatado e carecedor de enfrentamento, pelas instituições,
está relacionado ao elevado número de crianças e adolescentes, residentes na cidade de Palmeira dos Índios,
usuários de drogas e necessitando de cuidados específicos. Entretanto, este enfoque não será aqui abordado,
pois o tema requer abordagem específica dada à natureza da sua complexidade.

Diante do exposto, pode-se afirmar que a violência, em suas diferentes nuances, tem atingido as crianças e
adolescentes na cidade de Palmeira dos Índios/AL de forma preocupante. Além disso, há uma grande
fragilidade estrutural dificultando a proteção garantida em lei devido a ausência ou precariedade de
dispositivos que garantam o funcionamento da política de atendimento de direitos da criança e do
adolescente. Portanto, é imprescindível que haja uma política municipal mais atenta a essa parcela da
população palmeirense que se encontra a mercê da violência crescente na cidade.
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