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RESUMO 
 
A questão social se apresenta através de inúmeras 
expressões, dentre elas, a violência contra crianças e 
adolescentes. Ao relacionar a temática com o debate de 
territorialidade discute-se tal violência como uma expressão da 
questão social em Mossoró-RN. Tal observação fundamentou-
se na análise de dados da pesquisa quanti-qualitativa realizada 
na Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Mossoró. 
Assim, foi possível perceber os bairros mais periféricos da 
cidade, como Abolição, Aeroporto e Barrocas, cada um com 
9,37% do total, como detentores dos maiores índices de 
denúncias de violência contra crianças e adolescentes e 
relacioná-los com os aspectos socioterritoriais vigentes. 
 
Palavras-chave: Violência contra crianças e adolescentes. 
Questão Social. Territórios. 

 
ABSTRACT 
 
The social question is presented through numerous 
expressions, among them, violence against children and 
adolescents. By relating the theme with the territoriality of 
debate we discuss such violence as an expression of the social 
question in Mossoró-RN. This observation was based on the 
quanti-qualitative research data analysis in the Childhood and 
Youth Mossoró County. Thus, it was possible to see the more 
outlying areas of the city such as Abolição, Aeroporto and 
Barrocas, each with 9.37% of the total, as holders of the highest 
rates reported violence against children and adolescents and to 
relate them to the socio-territorial aspects presents. 
 
Keywords: Violence against children and adolescents. Social 
Question. Territories.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Doutora. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: 

suzaneidemenezes@gmail.com 
2 Estudante de Pós-Graduação. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 



 
 
 

                  

1 INTRODUÇÃO 
 

Ao considerar o território em seu conceito híbrido, enquanto território usado, o 

mesmo pode ser compreendido constituído por “objetos e ações, sinônimo de espaço 

humano, espaço habitado” (SANTOS, 1994, p. 16). Com isso, tem-se essa discussão 

voltada para o espaço vivido e construído por pessoas em condições específicas. Ao passo 

que cada território tem suas particularidades e diversidades locais. Dentre esses lugares e 

especificidades, encontra-se o município de Mossoró-RN e o fenômeno da violência contra 

crianças e adolescentes. 

Nesse aspecto, infantes e adolescentes do referido município que, por ventura, 

sejam vítimas de violência e estejam inseridos em regiões periféricas têm maiores 

possibilidades de apontarem expressões da questão social, influenciadas direta ou 

indiretamente por situações socioterritoriais.  

Assim sendo, almeja-se discutir a violência contra crianças e adolescentes como 

uma expressão da questão social em territórios de Mossoró-RN, tais como bairros e 

comunidades, enquanto espaços intra-urbanos, a partir da análise de dados obtidos em 

pesquisa quanti-qualitativa realizada na Vara da Infância e da Juventude da Comarca de 

Mossoró, abordando os bairros apontados pela mesma. 

 

2 A violência contra crianças e adolescentes como uma expressão da questão social 

e sua relação com a noção de território  

 

Sabe-se que a questão social é indissociável da sociedade capitalista. Por isso, 

desenvolveu-se uma discussão acerca dos aspectos fundamentais para a compreensão da 

questão social na sociedade vigente, para então entender a violência contra crianças e 

adolescentes como uma de suas expressões e relacioná-la com a noção de territórios, de 

modo a debater a importância da perspectiva territorial no delineamento das áreas que 

apresentam os maiores índices dessa violência. 

Desse modo, a questão social aprofunda as expressões de inúmeras 

desigualdades sociais, tais como econômicas, políticas e culturais das classes sociais, 

influenciadas por aspectos de gênero, raça/etnia e/ou territoriais, engendradas pela 

contradição existente entre capital e trabalho (IAMAMOTO, 2001). 

Nesse sentido, as relações de desigualdade, pobreza e violência se aprofundam, 

uma vez que essa é uma lei estrutural do processo de acumulação capitalista, no qual a 

produção é também reprodução, compondo um processo que repõe os requisitos 



 
 
 

                  

necessários, relacionados até mesmo às relações pessoais, para que a produção continue 

se efetivando, 

 

Por isso mesmo, a produção capitalista não é tão-somente produção e reprodução 
de mercadorias e de mais-valia: é produção e reprodução de relações sociais. 

[...] a essência da produção capitalista está no trabalho assalariado e nas condições 
gerais que o possibilitam; isto é: a produção capitalista supõe relações sociais no 
interior das quais existem sujeitos que podem comprar a mercadoria força de 
trabalho para empregá-la na produção de mercadorias e sujeitos que são obrigados 
a vender força de trabalho, já que esta é o único bem que possuem (NETTO; BRAZ, 
2007, p.136. Grifos dos autores).  

 



 
 
 

                  

Assim, a acumulação capitalista, ao gerar condições de manutenção da 

produção de mercadorias e mais valia3, está produzindo e reproduzindo relações sociais, 

preferencialmente desiguais, capazes de pôr frente a frente capitalista e proletário, um para 

comprar e outro para vender a força de trabalho. O processo de produção capitalista 

“reproduz e perpetua, com isso, as condições de exploração do trabalhador” (MARX, 1984, 

I, 2, p. 161). 

E, com o passar dos anos, ela se insere num contexto de “globalização da 

produção e dos mercados, da política e da cultura, sob a égide do capital financeiro, 

acompanhadas de lutas surdas e abertas, nitidamente desiguais, que demarcam esse 

processo na cena contemporânea” (IAMAMOTO, 2001, p. 50). 

Vale ressaltar que as lutas sociais, ainda que, por vezes, invisibilizadas por parte 

do Estado, foram as responsáveis por trazer a questão social para o âmbito público, 

demandando a intervenção do Estado no reconhecimento de direitos da classe 

trabalhadora, mulheres, idosos, crianças e adolescentes, dentre outros. 

Nesse prisma, a questão social se expressa em relações desiguais, que 

necessitam da intervenção do Poder Público, para que sejam efetivados direitos já 

reconhecidos a troco de muitas lutas populares. Dentre essas relações desiguais, é possível 

destacar as situações de violência vivenciadas por crianças e adolescentes. 

A violência contra crianças e adolescentes é um fenômeno social, histórico, 

cultural e multifacetado, que atinge a todos, na maioria dos casos de violência contra 

crianças e adolescentes, envolvendo relações sociais e interpessoais desiguais, pautadas 

no exercício do poder e na negação de direitos fundamentais ao ser humano. 

Ela perpassa todas as classes sociais, credos, faixas etárias, gêneros e/ou 

etnias, ainda que mais fortemente em classes menos favorecidas e negras. No caso do 

poder geracional, como o que se dá entre pais e filhos, praticado por muitos adultos sobre 

crianças e adolescentes, cabe destacar que esses violadores, ao exercerem seus poderes, 

o fazem de forma abusiva e inquestionável simplesmente por se considerarem superiores. 

Nessa hierarquia, “o poder do adulto destina-se a socializar a criança, a transformá-la em 

um adulto à sua imagem e semelhança” (SAFFIOTI, 2007, p.17). 

                                                           
3 Foi um termo criado por Marx (1984) para definir o valor excedente que o capitalista se apropria no 
processo de acumulação capitalista; a mais-valia só pode ser produzida pela força de trabalho 
humana, a única capaz de criar valor 



 
 
 

                  

A esse exercício abusivo do poder do adulto, podemos chamar adultocentrismo4. 

Trata-se de um fenômeno no qual o adulto transmite os padrões de sua conduta às crianças 

e adolescentes, por meio de relações hierárquicas (SAFFIOTI, 2007). Nessas relações 

hierárquicas, o adulto é considerado o centro ao redor do qual tudo o mais gira, inclusive as 

crianças e adolescentes. Portanto, o adultocentrismo transforma o adulto no ser mais 

importante da relação, ou seja, transforma a diferença em desigualdade, e relações 

assimétricas em relações hierárquicas e nesse sentido, de certa forma legitima e naturaliza 

a violência.  

A violência contra crianças e adolescentes se dá tanto em nível das macro como 

das microrrelações sociais. No âmbito macro, está a violência estrutural, que é 

“característica de sociedades como a nossa, marcadas pela dominação de classes e por 

profundas desigualdades na distribuição da riqueza social” (GUERRA, 2001, p. 76). No 

âmbito das microrrelações, pretende-se trabalhar mais adiante, dentre outros, a relação de 

poder presente neste. 

Assim, a violência nas macrorrelações sociais, basicamente é proveniente das 

desigualdades sociais, devido principalmente à concentração de riquezas nas mãos de 

poucos, gerando a violência estrutural e levando crianças e adolescentes das camadas mais 

pobres da sociedade a serem vitimadas5 pela fome, miséria, ausência de escolas, hospitais 

e habitação digna, por exemplo. No Brasil, tem-se uma realidade assustadora, pois segundo 

o relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), divulgado em julho de 2010, o Brasil 

aparece com o terceiro pior índice de desigualdade no mundo. 

Enquanto que no âmbito das microrrelações sociais, a violência é pautada nas 

relações entre as pessoas e se expressa de várias formas, como a violência física, 

psicológica, dentre outras. Cabe aqui, distinguir as violências doméstica e intrafamiliar, uma 

vez que “a doméstica refere-se ao lugar onde ela ocorre, na casa, no lar; a violência 

intrafamiliar se refere à natureza dos laços parentais que unem as vítimas e os autores da 

violência” (FALEIROS; FALEIROS, 2008, p. 50). 

                                                           
4 Terminologia adotada por Saffioti (2007), em: “A Síndrome do Pequeno Poder” que designa a 
dimensão de poder do adulto, o qual tudo o mais deve girar em torno, principalmente no que se sobre 

as crianças e adolescentes. 
 
5 Expressão utilizada por Saffioti (2007), em: “A Síndrome do Pequeno Poder”. Nela a autora aborda 
a vitimação como um processo de fabricação de crianças vítimas da violência estrutural, em 
contraposição a vitimização, que produz vítimas por meio da violência inerente às relações 
interpessoais adulto-criança. 
 



 
 
 

                  

O poder pode ser compreendido como uma relação de opressão, uma rede 

produtiva que atravessa toda a sociedade muito mais do que uma instância negativa. 

Segundo Foucault (1979), o poder perpassa todas as relações, sejam elas pessoais ou 

sociais, mas não permite que todos sejam iguais, pois pauta-se na desigualdade, na 

hierarquia, sendo principalmente uma relação de força, na qual o mais forte domina o mais 

fraco, ainda que por vezes, os papeis de oprimido e opressor sejam cambiantes, uma vez 

que o exercício do poder implica no contrapoder. De acordo com o autor ele também pode 

“demarcar as posições e os modos de ação de cada um, as possibilidades de resistência e 

de contra−ataque de uns e de outros” (p. 121).   

Vê-se, assim que o exercício de poder permite o surgimento do contrapoder. 

Este, por sua vez, é capaz de reagir aos ataques de um poder superior, mostrando que é 

possível existir uma relação recíproca, no sentido de um poder considerado inferior 

conseguir exercer certa força sobre outro, dominante, e fazer com que este se sinta também 

ameaçado ou atacado.   

Dentre os tipos de violência comumente aceitos pelos estudiosos da temática em 

suas expressões interpessoais: Guerra (2001), Faleiros (2004; 2008) e Saffioti (2007), temos 

a violência física, psicológica, sexual e negligência. A violência física “traz implícita a ideia 

de poder, de força, de relações culturalmente construídas” (PERES, 2008, p. 119), em que o 

adulto usa o seu poder com o principal objetivo de ferir fisicamente a criança ou o 

adolescente. Esse tipo de violência deixa marcas e pode levar a óbito, além de poder ser 

identificado de forma mais rápida, assim como seus danos, que podem ser imediatos ou a 

longo prazo.  

No caso da violência psicológica, não há marcas físicas, sendo por isso, mais 

difícil de ser percebida. Ela se configura como uma tortura psicológica em que “um adulto 

constantemente deprecia a criança, bloqueia seus esforços de auto-aceitação, causando-lhe 

grande sofrimento mental” (GUERRA, 2001, p. 33), a vítima carrega marcas para a vida 

inteira, dificultando e, por vezes, bloqueando seu desenvolvimento psíquico sadio. 

Por se dá no campo psicológico, a vítima pode sentir-se isolada ou reclusa, 

numa relação interiorizada de conflito, muitas vezes fortalecida pelo medo, por se sentir 

desamparada e responsável por não conseguir romper esses laços de dominação. Além das 

violências física e psicológicas, Guerra (2001) chama a atenção para a violência sexual.  

A violência sexual, conforme traz Guerra (2001), se configura como todo ato ou 

jogo sexual, em uma relação hetero ou homossexual entre um ou mais adultos e uma 

criança ou adolescente, cuja finalidade do adulto é obter estimulação sexual. O abuso 

sexual traz em si a manifestação do poder do adulto, que de protetor passa a ser violador, 

desrespeitando a sexualidade da vítima de forma perversa. Caracteriza-se como uma 



 
 
 

                  

violação dos direitos à integridade física e psicológica, ao respeito, à dignidade e ao 

processo de desenvolvimento físico, psíquico, moral e sexual sadio de crianças e 

adolescentes. 

Diferentemente do abuso sexual, a exploração sexual é praticada por pessoas 

de todas as classes sociais e na maioria das vezes por indivíduos do sexo masculino, em 

que as vítimas “são afastado[a]s de suas famílias e comunidades com o pretexto de 

promessas de um futuro melhor” (STOLTZ; WALGERP, 2008, p.164). Enquanto a 

exploração sexual comercial é caracterizada por relações financeirizadas, havendo a 

mercantilização do corpo e de serviços sexuais como principal objetivo. 

E a negligência é um tipo de violência que se expressa especificamente como 

intrafamiliar. Parafraseando Guerra (2001), representa uma omissão em termos de prover 

as necessidades físicas e emocionais de uma criança ou adolescente. Sendo entendida 

como violações nas quais os pais ou responsáveis se omitem propositalmente de vestir, 

alimentar e/ou cuidar das crianças e adolescentes. 

Diante da exposição de alguns dos diversos tipos e formas de violência contra 

crianças e adolescentes, é possível perceber claramente expressões da questão social, por 

vezes agudizadas pela perspectiva da pobreza, da exclusão ou mesmo do território. Por 

exemplo, a rodovia federal que liga Belém a Brasília, com cerca de 2,2 mil quilômetros de 

extensão, um eixo entre cidades muito distantes e, por isso, pouco urbanizado, facilita 

situações de exploração sexual de crianças e adolescentes, que “quando associadas às 

precárias condições de vida das cidades tornam as populações mais vulneráveis do que em 

outras cidades igualmente precárias nas condições de vida” (KOGA; NAKANO, 2006, 

p.101). 

Assim, a noção de território não se dá apenas como espaço onde ocorre essas 

relações desiguais, mas aborda a necessidade de compreender as situações regionais 

relacionadas com as expressões da questão social. E, assim, relacionar as macro e 

microdesigualdades, no sentido de discutir os aspectos de um município como tão 

relevantes quanto os regionais ou nacionais.  

Ao considerar que o Brasil tem 5.5706 municípios, segundo o IBGE, em 2014, 

tem-se que esses municípios possuem realidades específicas e merecedoras de estudos. 

Em Mossoró-RN, enquanto município de grande porte, há análises de desigualdades 

socioterritoriais específicas importantes no combate à violência contra crianças e 

                                                           
6 Mossoró, com 280.314 habitantes, é considerado município de grande porte, pois de acordo com 
dados populacionais do IBGE/2010: Municípios de Pequeno Porte 1: até 20.000 habitantes; Município 
de Pequeno Porte 2: de 20.001 até 50.000 habitantes; Município de Médio Porte: de 50.001 até 
100.000 habitantes; Município de Grande Porte: de 100.001 até 900.000 habitantes. 
 



 
 
 

                  

adolescentes e mesmo na formulação e implementação de políticas públicas voltadas para 

esse segmento. 

Os estudos acerca de perspectivas territoriais contribuem para uma gama de 

debates, uma vez que a territorialização associa conceitos culturais, de poder e práticas 

políticas num determinado local (KOGA; NAKANO, 2006), para que possa compreender as 

conexões e relações que se dão na dinâmica dos territórios. 

Com isso, será exposto a seguir um levantamento de dados quanti-qualitativos 

da violência contra crianças e adolescentes no município de Mossoró-RN, através de 

processos oriundos da Vara da Infância e da Juventude dessa Comarca, de modo a 

contribuir com a discussão acerca da temática e principalmente apontar soluções para a 

diminuição do fenômeno dessa violência no local.  

 

2.2 Dados da Vara da Infância e da Juventude de Mossoró-RN 

 

Por meio de dados coletados junto à Vara da Infância e da Juventude de 

Mossoró-RN 7 , foi possível identificar a incidência da violência contra crianças e 

adolescentes no município, e perceber vários aspectos que possibilitam desvelar sua 

realidade quanto à violência que acomete crianças e adolescentes, particularmente aquela 

registrada no período de 2010 a 2013. Com isso, foram analisados os dados a partir das 

denúncias que geraram os processos, em especial os ainda em trâmite e incluídos nesse 

lapso temporal. 

Nesse período, Mossoró passou por um significativo crescimento populacional, 

de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, tinha uma 

população de 259.815 habitantes e em 2013, passou para 280.314 habitantes, fazendo com 

que a cidade continue sendo a segunda mais populosa do estado, atrás somente da capital, 

Natal8.  

O aumento populacional, no entanto, ocorreu segundo Oliveira (2012) com o 

"rápido crescimento da cidade de Mossoró/RN, de forma desorganizada e rápida, causou 

problemas de ordem social e ambiental, que diminuem a qualidade de vida de seus 

habitantes" (p. 60). Este cenário desafiou o governo local a planejar os espaços a serem 

                                                           
7 A Vara da Infância e da Juventude é o lócus pesquisa, por isso, considera-se importante ressaltar 
que a Vara da Infância e da Juventude tem o objetivo principal de proteger e garantir os direitos da 
criança e do adolescente, trabalhando com base nos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) (OLIVEIRA; AQUINO, 2012). 
 
8 Disponível em: http://omossoroense.uol.com.br/index.php/cotidiano/54975-dados-do-ibge-revelam-
que-mossoro-ultrapassa-os-280-mil-habitantes.  
 

http://omossoroense.uol.com.br/index.php/cotidiano/54975-dados-do-ibge-revelam-que-mossoro-ultrapassa-os-280-mil-habitantes
http://omossoroense.uol.com.br/index.php/cotidiano/54975-dados-do-ibge-revelam-que-mossoro-ultrapassa-os-280-mil-habitantes


 
 
 

                  

habitados e quais políticas públicas serão utilizadas para essa realidade, diante do aumento 

das favelas, de pessoas sem moradia, emprego e/ou meios de subsistência. 

Para tanto, foram elencados os bairros com maior violência contra crianças e 

adolescentes em Mossoró de acordo com o número de denúncias recebidas de 2010 a 

2013. Pôde-se notar a violência se espalhar pela cidade, pois dos 28 bairros existentes, 

segundo o censo do IBGE, de 2000, 18 são citados, o que representa 64,28% do total, 

demonstrando a violência fortemente presente no cotidiano dos moradores do município e 

se espraiando independente de raça/etnia, gênero ou classe social. Além disso, o não 

aparecimento dos demais bairros não garante necessariamente a inexistência da violência 

nesses espaços, mas aponta a inexistência da denúncia que pode estar apontando dentre 

outros aspectos para a naturalização da violência contra crianças e adolescentes nesses 

espaços, conforme o gráfico que segue. 

 

GRÁFICO 1- Bairros com maior incidência de violência contra crianças e adolescentes 

denunciada em Mossoró-RN (2010-2013) (n=63) 

 
Fonte: Gráfico construído pela autora, a partir dos dados coletados na Vara da Infância e da 
Juventude de Mossoró-RN, 2010-2013. 
 

Analisando os dados do gráfico 1, foi possível detectar os bairros Abolição, 

Aeroporto e Barrocas como detentores dos maiores índices de denúncia de violência contra 

crianças e adolescentes, com seis casos cada um, portanto, 9,37% do total. É mister 

ressaltar que, esse número, por si só, não confirma serem esses os bairros que mais 



 
 
 

                  

violentam o segmento crianças e adolescentes, uma vez que se trata da violência 

denunciada e, nesse sentido, pode-se considerar esses bairros como os mais denunciados. 

Os bairros Barrocas, Abolição e Aeroporto podem ser considerados bairros 

periféricos, pois estão geograficamente distantes do centro da cidade. Ainda assim, é 

preciso pensá-los na totalidade de Mossoró, vez que não se encontram isolados desta e, por 

isso, há maior probabilidade de refletir a violência cada vez maior nos bairros menos 

centrais da cidade, pois temos, incluindo esses três, dez bairros, cerca de 50% de todos os 

bairros, nos quais as políticas públicas quase não existem e quando há, são ineficazes.  

Dessa forma, as políticas públicas nos bairros menos centrais são ineficazes e, 

pensando além da realidade do município, Behring (2009), aborda  que há um forte 

sucateamento das políticas públicas no contexto neoliberal vigente, “há toda sorte de 

dificuldades, no âmbito da implementação de políticas pobres para os pobres, focalizadas e 

residuais, considerando o (des)financiamento em curso e a concepção focalista em vigor” (p. 

20). 

Dentre as formas de sucateamento das políticas públicas presentes nos bairros 

periféricos de Mossoró, pode-se citar: a falta de segurança, transporte público, de escolas 

de qualidade, de saneamento básico, a ineficiência de Unidades Básicas de Saúde, Centro 

de Referências de Assistência Social, dentre tantas outras instituições públicas e serviços 

que deviam ser prestados à população com qualidade, mas muitas vezes sequer existem, 

como se os bairros mais periféricos da cidade estivessem “esquecidos” pelo Poder Público, 

uma vez que o “inchaço doentio dos centros urbanos (aumento desregrado da população) 

não tem encontrado o contrapeso das estruturas urbanas necessárias (moradia, trabalho, 

transporte e lazer)” (MILARÉ, 2005, p. 717). 

Tudo isso reflete diretamente na qualidade de vida da população, que em sua 

maioria busca esses lugares por não terem outra opção de moradia, pois com o crescimento 

rápido e desordenado das cidades acabam se afastando da área central pelo seu aumento 

de custo de vida.  

Outro ponto a ser ressaltado é que mesmo existindo uma única denúncia contra 

uma violência na sua tipologia estrutural praticada pela ação ou omissão do Estado, no 

bairro Nova Betânia, isso não impossibilita de pensar em diversas outros tipos de violência 

que crianças e adolescentes vivenciam em seu interior, como a doméstica. Conforme afirma 

Odália, “são casas que do exterior parecem sombrias, seus altos muros, sua 

indevassabilidade, lembram os antigos asilos de loucos – sua marginalidade é a mesma” 

(1986, p.11). Tal suposição baseia-se no fato de seus muros altos e intimidadores poderem 

esconder o que se passa dentro das residências. 



 
 
 

                  

Dentre os principais motivos de denúncia realizada contra o CEDUC Mossoró 

estão as condições de funcionamento, tanto dessa instituição como de todo o sistema 

socioeducativo do Estado, em um dos quais a própria direção aponta “a falta de cadeados 

na entidade” (fls. 1025, Despacho do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte). 

Assim, pode-se relacionar a violência estrutural e a violência institucional, uma vez que a 

primeira reflete diretamente na segunda, fazendo com que ambas fiquem intimamente 

imbricadas. 

Enquanto que no CIAD, todas as denúncias tratam de irregularidades na equipe 

técnica da instituição, “com o objetivo de averiguar uma série de deficiências apresentadas 

na equipe que realiza o atendimento socioeducativo dos adolescentes internados” (fls. 03, 

Petição Inicial do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte), conforme 

visualizaremos no próximo gráfico, em que se aprofundará as denúncias relativas à violência 

institucional.  

Ademais, algo que chamou a atenção foram três casos, 4,69%9 do total, de 

crianças e adolescentes vítimas de violência em endereço incerto, ou seja, vivendo nas ruas 

a mendigar, ou sem residência fixa, devido seus responsáveis não terem lugar determinado 

para morar, pois “sempre estavam se mudando de cidade, como nômades” (fls.11, Relatório 

Social da Casa de Passagem Nossa Gente). 

Em sua maioria, trata-se de crianças e adolescentes abandonados por seus 

responsáveis, o que aumenta e muito a possibilidade de serem revitimizados com violências 

em todas as suas formas e expressões e o risco de se envolverem no cometimento de atos 

infracionais ou em situações de exploração sexual ou drogadição. 

Nesse prisma, diante de um contexto contraditório e refrator de direitos 

fundamentais e de naturalização da violência em espaços urbanos, tem-se a negação dos 

direitos de cidadãos mossoroenses, já que o Estatuto das Cidades, em seu artigo 1º, tem 

normas “em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos,” (BRASIL, 

2001). Com isso, a política urbana é responsabilidade do município e deve garantir o bem-

estar dos cidadãos que ali habitam. 

Mas, a sociabilidade capitalista faz com que as denúncias estejam muito aquém 

da realidade concreta, sendo preciso reconhecer a importância da denúncia no combate às 

situações de violência vivenciadas por crianças e adolescentes e buscar soluções para que 

essas não criem mais vítimas. 
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9  Este dado retoma o Gráfico 1- Bairros com maior incidência de violência contra crianças e 
adolescentes denunciada em Mossoró-RN (2010-2013), especificamente no item Endereço Incerto. 



 
 
 

                  

 

Sendo a violência contra crianças e adolescentes um fenômeno complexo e 

multifacetado, ela age tanto no nível das macro quanto das microrrelações sociais e causa 

danos irreparáveis à suas vítimas, ferindo direitos como liberdade, saúde e em casos mais 

extremos a vida. Por isso, os casos de infantes e adolescentes vítimas de violência e sua 

incidência precisa ser estudada nas diversas localidades. 

A necessidade de investigações no município de Mossoró-RN não se faz 

diferente da realidade dos diversos municípios e estados do Brasil. Com isso, notou-se os 

bairros mais periféricos como detentores dos maiores índices e, entendendo que “não basta 

constatar essas configurações espaciais. É necessário explicá-las e articular a explicação 

com as transformações dos demais elementos da estrutura urbana” (VILLAÇA apud KOGA; 

NAKANO, 2006, p.107). 

Assim, é preciso reconhecer que não basta constatar quais bairros do município 

de Mossoró têm os maiores índices de violência contra crianças e adolescentes, mas ir 

além, buscar entender quais elementos levaram esses bairros a ter esses índices. Nesse 

caso, tais localidades foram compreendidas no contexto do município e explicadas de 

acordo com a transformação do crescimento populacional, o que possivelmente levou ao 

aumento da violência contra diversos segmentos. 

Dentre tais segmentos, está o de crianças e adolescentes, vítimas de relações 

desiguais macroestruturais e interpessoais, o que traz a tona tal violência como uma 

expressão da questão social, especialmente ao ponderar acerca das desigualdades 

socioterritoriais, o que auxilia no exercício de compreensão das desigualdades sociais 

presentes nos territórios estudados. 

Com isso, apreendemos que os processos da Vara da Infância e da Juventude 

contém as várias expressões da questão social, tais como: violência doméstica, estrutural, 

pobreza, drogadição, dentre outros, que, por sua vez, fazem parte de um contexto 

complexo, que transfigura os aspectos locais que também fazem parte do contexto nacional, 

constatando que as facetas da questão social estão presentes nos elementos 

socioterritoriais sejam eles nacionais, regionais ou locais. 

Portanto, é preciso apreender a importância de estudar os territórios onde 

localizam-se fenômenos urbanos específicos e passar a ver o que parece estar invisível, 

denunciar toda e qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes e combatê-la 

da forma mais eficaz possível, com cursos, oficinas e capacitações continuadas, com o 

intuito de continuar desvelando essa realidade. 

 

4 REFERÊNCIAS 



 
 
 

                  

 
BRASIL, Estatuto das Cidades. Lei Nº 10. 257 de 10 de julho de 2001. Brasília: 2001. 
 
BEHRING, Elaine Rossetti. Política Social no contexto da crise capitalista. In: Serviço 
Social: Direitos Sociais e competências profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, p.301- 
321, 2009. 
 
FALEIROS, Vicente de Paula. FALEIROS, Eva Teresinha. Escola que protege: 
enfrentando a violência contra crianças e adolescentes. 2. ed. Brasília: Ministério da 
Educação, 2008. 
 
GUERRA, Viviane Nogueira de Azevedo. Violência de pais contra filhos: a tragédia 
revisitada. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 
 
IAMAMOTO, M. V. A questão social no capitalismo. In: Revista Temporalis nº 3, ano III, 
jan-jun de 2001, p. 09-32. 
 
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Municípios Novos. Disponível em: 
http://cod.ibge.gov.br/236MB. Acesso em: 05 de novembro de 2014.    
 
_____. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE: Dados populacionais 2010. 
 
KOGA, Dirce. NAKANO, Kazuo. Perspectivas territoriais e regionais para políticas públicas 
brasileiras. In: Revista Serviço Social e Sociedade, nº 85, ano XXVII. São Paulo: Cortez, 
2006. 
 
MARX, Karl. O Capital. Crítica da economia política. São Paulo: Abril Cultural, I, v.2, 1984. 
 
MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2005. 
 
NETTO, J.P. BRAZ, M. Economia Política: uma introdução crítica. 2. ed. Biblioteca Básica 
do Serviço Social, v. 1. São Paulo: Cortez, 2007.  
 
ODALIA, Nilo. O que é violência. 6. ed. São Paulo: Brasiliense, 2004. 
 
OLIVEIRA, Luan Gomes dos Santos de. Atores sociais e política ambiental urbana do 
município de Mossoró/RN pelo prisma das cartografias sociais analíticas. Dissertação. 
PRODEMA: UFRN. Natal-RN, 2012. 
 
OLIVEIRA, Fabrícia A. M. de. AQUINO, Verônica M. de. Documento de Apreensão da 
Realidade do Campo de Estágio na Vara da Infância e da Juventude de Mossoró-RN. 
2012.  
 
ONU, Relatório Anual da Organização das Nações Unidas, julho de 2010. 
 
PERES, Emerson Luiz. Da violência estrutural à violência doméstica contra crianças e 
adolescentes: aspectos conceituais. In: Por uma escola que protege: a educação e o 
enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. 2008. 
 
SAFFIOTI, Heileieth. A síndrome do pequeno poder. In: AZEVEDO, Maria Amélia; 
GUERRA, Viviane Nogueira de Azevedo. Crianças Vitimizadas: a síndrome do pequeno 
poder.  2. ed. São Paulo: Iglu, 2007. 
 

http://cod.ibge.gov.br/236MB


 
 
 

                  

SANTOS, Milton. O Retorno do Território. In: SANTOS, Milton; SOUZA, Maria Adélia A.; 
SILVEIRA, María Laura (Orgs.). Território: Globalização e Fragmentação. São Paulo: 
Hucitec / Anpur, 1994, p. 15-20.  
 
SILVA, Felipe. PIRES, Ruan. BITENCOURT, Thiago. Territorialização e Produção do 
Espaço: A violência urbana no bairro do Jurunas. SEURB. II Simpósio de Estudos Urbanos: 
A dinâmica das cidades e a produção do espaço. 19, 20 e 21 de agosto de 2013. 
 
STOLTZ, Tania. WALGER, Américo Agostinho Rodrigues. Violência contra crianças: 
exploração e abuso sexual. In: Por uma escola que protege: a educação e o 
enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. SILVA, P. V. B. LOPES, J. E. 
CARVALHO, Ariene. Editora UEPG; Curitiba, 2008.  

 

 


