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RESUMO 

A pesquisa pretendeu analisar a violação de direitos de crianças e adolescentes 
residentes do município de Nova Petrópolis - RS, entre janeiro de 2019 a março de 
2022. No intuito de sistematizar dados para elaborar serviços essenciais a essa 
população e desenvolver tecnologias direcionadas a execução dos referidos serviços 
essenciais relativos à qualidade de vida e, mais especificamente, à saúde. Buscou-se 
identificar os dados de violação de direitos de crianças e adolescentes do Município. 
A pesquisa desenvolvida foi qualitativa, documental, exploratória, descritiva e analítica 
de método misto. O principal tipo de violação identificada foi estupro e estupro de 
vulnerável. Que homens adultos, com alguma ligação familiar foram os autores de 
violações mais identificados. No que tange a relação de violência contra a criança e 
entre a violência conjugal, devido a dificuldade de acesso no sistema policial judiciário, 
só foi possível constatar 1 caso. Foi possível identificar violências específicas por 
gênero. Violências de cunho sexual, como estupro, estupro de vulnerável, 
importunação sexual, abuso sexual, assédio sexual, ato obsceno, constrangimento 
ilegal de crianças/adolescentes são cometidos majoritariamente contra meninas. Não 
foi notado uma origem territorial de moradia das crianças e adolescente que tiveram 
seus direitos violados, as ocorrências abrangem diversos bairros e a maioria na zona 
urbana. Muitos casos são levados pelas mães das vítimas. Além de grupos de 
convívio social, Não se pode afirmar que ocorreram mudanças no tipo de violência 
durante a pandemia e não foram encontrados dados suficientes para especificar o 
índice de violência intrafamiliar, sendo necessário aprofundar os estudos.  
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ABSTRACT 

The research aimed to analyze the violation of the rights of children and 
adolescents residing in the municipality of Nova Petrópolis - RS, between 
January 2019 and March 2022. essential services related to quality of life and, 
more specifically, health. We sought to identify data on violation of the rights of 
children and adolescents in the Municipality. The research developed was 
qualitative, documentary, exploratory, descriptive and mixed method analytical. 
The main type of violation identified was rape and rape of a vulnerable person. 
That adult men with some family connection were the most identified perpetrators 
of violations. Regarding the relationship of violence against children and between 
conjugal violence, due to the difficulty of access in the judicial police system, it 
was only possible to verify 1 case. It was possible to identify specific violence by 
gender. Sexual violence, such as rape, rape of a vulnerable person, sexual 
harassment, sexual abuse, sexual harassment, obscene act, illegal constraining 
of children/adolescents are mostly committed against girls. It was not noticed a 
territorial origin of housing of children and adolescents who had their rights 
violated, the occurrences cover several neighborhoods and most in the urban 
area. Many cases are taken by the victims' mothers. In addition to social groups, 
it cannot be said that changes in the type of violence occurred during the 
pandemic and sufficient data were not found to specify the rate of intrafamily 
violence, requiring further studies. 
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