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INTRODUÇÃO • Caso Henry Borel - sua idade era de 4

anos, e morreu após sofrer uma pancada

forte no fígado, que provocou uma

hemorragia. De acordo com o laudo, as

primeiras agressões teriam começado quatro

horas antes e foram identificadas 23 lesões

no corpo da vítima. Sua mãe e padrasto

foram os responsáveis pelo crime;

Figura 02: Henry Borel

Fonte: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2021/11/6267598-pai-de-henry-borel-

publica-texto-emocionante-no-dia-de-finados-atrocidade.html 

• Caso Gael - Gael tinha 3 anos de idade, e foi

encontrado sem vida no chão da cozinha do

local que residia com a mãe, coberto com

uma toalha de mesa, em meio ao vômito, ao

lado da mãe. A mesma, não teve nenhuma

reação quando foi encontrada, parecia

catatônica, e contestou que não lembrava o

que tinha acontecido;

Figura 03: Gael

Fonte: https://jornaldebrasilia.com.br/nahorah/caso-gael-mae-chora-ao-saber-sobre-a-

morte-do-filho-segundo-defesa/

• Caso Miguel - Segundo relados dado à

polícia, Miguel foi dopado com remédios pela

mãe, depois a mesma colocou-o em uma

mala e jogou no rio. Ainda, antes de cometer

o crime, a responsável obrigava o filho a

copiar frases como “eu sou um idiota”, “não

mereço a mamãe que eu tenho”, “eu sou

ladrão”, “eu sou ruim” e “eu sou um filho

horrível”. Correntes também foram

encontradas, as quais eram usadas para

manter a criança presa.

Figura 04: Miguel

Fonte: https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/10/19/mae-e-

companheira-serao-ouvidas-em-novembro-sobre-morte-de-menino-de-7-anos-em-

imbe.ghtml

Esses são só alguns dos diversos casos que

aconteceram diariamente durante essa

pandemia.

Para conseguir diagnosticar se alguma

criança está sofrendo algum tipo de

violência, a psicóloga Daniela Prestes,

juntamente com o vice-presidente da

Sociedade Paraense Pediatria (SPP), Victor

Horácio de Souza Costa Júnior, catalogaram

alguns aspectos a serem observados:

➢ Mudança de comportamento;

➢ Hematomas, fraturas e cicatrizes;

➢ Alteração do peso e semblante;

➢ Alteração no sono;

➢ Enurese e encoprese;

➢ Comportamento erotizado;

➢ Desempenho ruim na escola;

➢ Palavras de baixo calão;

Com isso, pode-se concluir que não se pode

fechar os olhos para esse fator, além de

ajudar essas crianças é possível também,

evitar que sejam pessoas iguais as que lhes

agrediram, uma vez que a violência pode se

tornar uma doença crônica, onde acarreta-se

que o filho de um pai violento, se não morre

em decorrência das agressões, é possível

acabar se tornando também violento, se não

for interrompida. A criança vai ao longo do

sofrimento de vários tipos, torna-se

agressiva e posteriormente, desenvolve

consequências mentais e fisiológicas, que

podem afetar diretamente na aquisição da

linguagem, no funcionamento cognitivo e

autocontrole.
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Com o início da pandemia do Covid-19 em

que estamos vivenciando, vários problemas

sociais aumentaram e um deles foram as

diversas situações negligenciáveis e

preocupantes em que algumas crianças

ficaram expostas. De acordo com um dos

canais da Ouvidoria Nacional de Direitos

Humanos, do Ministério da Mulher, da

Família e dos Direitos Humanos

(ONDH/MMFDH), o Disque 100, as

denúncias atingiram o número de 50.098 no

primeiro semestre de 2021. Mesmo com

esses dados e variadas formas de

denúncias, em decorrência pandemia

inúmeros casos não foram identificados,

acarretando uma maior dificuldade na

intervenção dessa violação.

Figura 01: Violência contra crianças e adolescentes

Fonte: https://www.cartacapital.com.br/blogs/lado/a-violencia-contra-criancas-

em-tempo-de-pandemia/

Esse ocorrido se deu pelo fato dessas

crianças estarem afastadas da escola,

ambiente ao qual passavam a maior parte

do tempo, ficando agora em casa, com

familiares ou até mesmo outras pessoas. De

acordo com a psicóloga Daniela Prestes, em

uma entrevista para o jornal do G1, essas

crianças estão convivendo com agressores,

estão “presas” muito mais vulneráveis. A

maioria dos casos de violência contra as

crianças ocorreram em casa, por algum

familiar ou pessoa próxima. Isso devido ao

fato dessas pessoas estarem menos

tolerantes, mais irritadas e com problemas

sociais. Não somente esses responsáveis,

mas a própria criança também dispõe

desses problemas, uma vez que, tem sua

rotina totalmente modificada, estando

afastada da escola e de seus colegas.

Ao decorrer desse ano de 2021, diversos

casos de extrema violência e maus-tratos,

que levaram crianças a óbito, foram

registrados e até relatados pela mídia.

Alguns deles serão citados a seguir:
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