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1 RESUMO: A violência vem atingindo números assustadores e cada vez mais crianças e 
adolescentes são vítimas deste fenômeno na sociedade. Ainda que existam mecanismos de 
proteção, estes infelizmente não se apresentam eficientes aos aspectos presentes na realidade. 
Assim este artigo se propõe a conhecer e refletir sobre a violência intrafamiliar cometida contra 
crianças e adolescentes, sendo que para isto foi realizado primeiramente um resgate histórico 
sobre a violência contra este público. Num segundo momento buscou-se apresentar as 
consequências da violência intrafamiliar e conhecer o que as normativas legais existentes 
estabelecem para coibir este tipo de violência e proteger as vítimas. 

2 Palavras-chave: Violência Intrafamiliar. Criança e adolescente. Normativas legais. 

3  

4 ABSTRACT: Violence has reached alarming numbers and more and more 
children and adolescents are victims of this phenomenon in society. Although 
there are mechanisms of protection, they unfortunately are not efficient for the 
aspects present in reality. Thus, this article proposes to know and reflect on 
intrafamily violence committed against children and adolescents, and for such, 
first a historical summary on violence against this public was raised. In a second 
moment, it aimed to present the consequences of intrafamily violence and to 
verify what the existing legal regulations establish to stop this type of violence 
and to protect the victims. 

5 Keywords: Intrafamily Violence. Child and teenager. Legal regulations. 
 

6 1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo é fruto de inquietações das pesquisadoras e resultou 

em um trabalho de conclusão de curso. Para tanto, teve por objetivo pesquisar 

a violência intrafamiliar cometida contra a criança e o adolescente, visto que o 

fenômeno da violência está presente em nossa sociedade e no contexto de 

muitas famílias, fazendo-se necessário conhecer e pesquisar este processo para 

problematizar formas de enfrentamento e prevenção. 

Desta forma, será apresentado um breve contexto e resgate histórico da 

violência intrafamiliar cometida contra a criança e o adolescente, apontando os 
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principais tipos de violência existentes, e de que forma a mesma está inserida 

no contexto da sociedade e da família. Também serão apresentados dados de 

pesquisas desenvolvidas pelo Ministério da Saúde que expõem o perfil 

recorrente dos agressores. Após este resgate, serão apresentadas algumas 

normativas legais que tratam da violência contra a criança e o adolescente, 

dentre elas a Lei Federal nº 8.069/90, conhecida como Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) que dispõe sobre a proteção integral da criança e do 

adolescente. Na sequência, será exposto o perfil das crianças e adolescentes 

vítimas de violência intrafamiliar, identificando os possíveis motivos que geram 

esta violência. Todavia, a partir de estudos realizados, constatou-se ser difícil 

traçar um perfil epidemiológico exato da vítima e do agressor, pois esses 

apresentam características muito particulares. No que diz respeito aos fatores 

que geram esta violência, detectou-se ainda como sendo incerto identificar as 

causas, pois estas são múltiplas e complexas.  

Deste modo, este trabalho visou a compreensão do processo de 

violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes, sanando indagações e, 

obtendo, a partir da bibliografia pesquisada, um conhecimento mais amplo sobre 

o fenômeno da violência, entendendo o trabalho realizado frente a esta 

demanda, os desafios, as possibilidades e dificuldades cotidianas para 

enfrentamento desta problemática na sociedade. 

 

7 2 DESENVOLVIMENTO 

O fenômeno da violência doméstica ou intrafamiliar cometida contra 

crianças e adolescentes não é recente, pois está inserido em nossa sociedade 

desde a antiguidade, elevando seus índices, onde este público era visto como 

inferior e submisso ao poder de adultos. Nesse sentido: 

 

A negligência, o abuso psicológico, a violência física e os abusos 
de toda espécie no ambiente familiar parecem ocorrer, 
principalmente, pelo fato de que ainda perdura a representação 
da criança como um ser menor e inferior e a ideia de supremacia 
e superioridade do adulto. (OLIVEIRA, 2006, p. 48) 

O abuso contra a criança, por exemplo, é citado na bíblia onde as 

mesmas eram oferecidas em sacrifícios para agradar a Deus. Já no Código de 



 

Hamurabi4, os filhos podiam ser vendidos para quitar dívidas de seus pais. Nas 

civilizações antigas, o infanticídio era considerado um meio para eliminar todos 

aqueles pequenos que por desgraça nasciam com defeitos físicos. Crianças 

eram mortas ou abandonadas para morrerem desnutridas ou devoradas por 

animais, por razões como: equilíbrio de sexos, medida econômica, por não 

aguentarem longas caminhadas, por motivos religiosos e podendo o pai 

reconhecer ou não o direito de viver de seu filho. Nessa perspectiva: 

 

A violência doméstica e/ou intrafamiliar contra crianças e 
adolescentes não é um fenômeno da contemporaneidade. 
Relatos de filicídios5, de maus-tratos, de negligências, de 
abandonos, de abusos sexuais, são encontrados na mitologia 
ocidental, em passagens bíblicas, em rituais de iniciação ou de 
passagem para a idade adulta, fazendo parte da história cultural 
da humanidade. (FERREIRA, 2005, p. 27) 

 

Já no Brasil, a violência contra crianças inicia-se com a chegada dos 

grupos encarregados de desenvolver as primeiras colonizações, onde crianças 

vendidas pelos pais eram trazidas para trabalharem dentro dos navios, e durante 

as viagens sofriam maus-tratos e abusos, uma vez que a tripulação era 

composta predominantemente por homens, adolescentes e crianças. 

A situação dentro das embarcações era caótica, não haviam mulheres a 

bordo, e as crianças sofriam todo tipo de abuso por parte dos homens e eram 

submetidas a fazer serviços altamente perigosos. Dessa forma, a taxa de 

mortalidade era grande, as mesmas viviam em situação desumana com 

péssimas condições, sendo expostas a doenças e má alimentação. Assim: 

 

As crianças que chegavam em navios pareciam esqueletos, 
cheios de sarna, problemas de pele e outras moléstias e ficavam 
sujeitas a tratamentos horríveis para poder enfrentar e bem 
impressionar seus compradores. Não eram consideradas um 
bom investimento para o futuro, o presente era o que importava 
e os pequenos apareciam apenas como mais uma boca a ser 
alimentada. (SCARANO, 2000, p. 114) 

 

 
4 O Código de Hamurabi é um conjunto de leis criadas na Mesopotâmia, por volta do século XVIII a.C., 
pelo rei Hamurabi da primeira dinastia babilônica. Disponível em: 
https://www.suapesquisa.com/mesopotamia/codigo_hamurabi.htm 
5 Filicídio é o ato deliberado de uma mãe ou pai a matar o seu próprio filho ou filha (FREIRE; 
FIGUEIREDO, 2006, p. 437). 



 

Já os castigos e ameaças foram introduzidos no Brasil Colônia pelos 

primeiros Padres Jesuítas no século XVI, sendo os primeiros a desenvolverem 

a psicologia infantil para educar como uma forma de amor.  

No Brasil Colônia as crianças sofriam vários castigos e abusos sexuais 

pelos filhos dos senhores, as crianças escravas serviam de objeto de brincadeira 

para eles, e não tinham valor de mercado como os escravos adultos. E, segundo 

Faleiros (2007): 

 

Ao longo dos anos crianças e adolescentes foram vítimas de 
violência e desconsiderações, sendo tratadas como inferiores 
dentro da sociedade, passando a ter um papel social de 
relevância somente a partir do século XVII, pois, criança escrava 
não era objeto de proteção por parte da sociedade, sua sina 
estava traçada como propriedade individual do senhor seu dono, 
como patrimônio e mão de obra.  

 

Já no século XIX o castigo físico passa a ser degradante característica 

de mal educador, sendo a punição moral a que surtia maior efeito sobre as 

crianças, como explica Costa (1983, p. 198): 

 

A moral higiênica via nas qualidades firmes, retas, justas e 
equilibradas do educador o antídoto eficaz contra a punição 
física. Toda a moralidade dos colégios deveria ir contra a prática 
de castigos corporais. A punição degradava as crianças sem 
obter nenhum resultado positivo. O medo aos castigos físicos 
tornava-as mentirosas, hipócritas, pusilânimes e temerosas.  

 

Assim, a política higienista buscava a disciplina, de modo que cada um 

se conscientizasse e passasse a agir como fiscal da higiene, pois, os médicos 

higienistas acreditavam que grande parte dos problemas da nação estavam 

relacionados às questões sanitárias, e que moral higiênica seria mais eficaz que 

a punição corporal. 

A criança não era compreendida como indivíduo, pois não havia 

distinção cronológica nem perspectiva de desenvolvimento biológico entre 

criança, adolescente e adulto.  

Essa relação de poder é reconhecida como adulto-centrismo, 

preferencialmente porque os abusos ocorrem no seio familiar, no espaço 

doméstico, estabelecendo essa relação de força entre adulto e criança, o qual 

está enraizado em nossa cultura desde os primórdios, uma vez que quando se 



 

trata de infância sempre se parte da perspectiva do mundo adulto, o que impede 

olhar a criança como ator social. Nessa perspectiva, de acordo com Amaro 

(2016, p. 41): 

 

O adulto-centrismo refere-se a uma visão e ação no mundo 
centrada e organizada sob a ótica do adulto, à qual corresponde 
uma relação de poder em que as necessidades e os direitos de 
criança e adolescentes são submetidos a uma condição 
hierarquicamente inferior aos adultos, segregados ou 
negligenciados em suas necessidades e importância.  

 

A violência doméstica contra crianças e adolescentes é uma das 

modalidades de expressão de violência, podendo ser associada a diversos 

fatores, como: contexto social, cultural, econômico, político (CRUZ, 2013, p. 25). 

Confere-se que a violência doméstica pode expressar-se de várias maneiras na 

sociedade, pois a mesma é um fenômeno complexo, devendo ser enfrentado e 

combatido.  

Constata-se também que a violência intrafamiliar tem uma relação com 

a violência social e é um fenômeno difícil de ser lidado pelo fato de estar 

camuflado na sociedade, onde se tem a ideia de que a criança deve ser 

dependente e submissa ao adulto, e, castigá-la é uma forma de aprendizado, um 

conceito imposto pela sociedade, desrespeitando as mesmas. 

Segundo dados do Sistema Único de Saúde (SUS/2017), os pais, 

amigos e parentes próximos, que deveriam cuidar e zelar pelos seus direitos 

aparecem como os principais agressores. Os pais, englobando aqui, mãe, 

padrasto e madrasta, concentram 50% das notificações por violência, os amigos 

ou conhecidos das vítimas ocupam 22% dos casos. (AMARO, 2016, p. 39) 

Desta forma, segundo Azevedo e Guerra (apud SANTOS, 2012, p. 111), 

a violência doméstica se caracteriza por qualquer ação ou omissão praticada 

contra crianças e adolescentes que cause dano físico, sexual ou psicológico, que 

prejudique a criança ou adolescente. 

No Brasil, em 2017, segundo dados disponibilizados pelo balanço anual 

da ouvidoria do disque direitos humanos, baseados nas denúncias realizadas: 

58,9% dos casos estavam relacionados a violações de direitos em desfavor de 

crianças e adolescentes, sendo que a maior faixa etária dos casos é: 41% de 04 

a 11 anos, 17% de 03 a 03 anos, 31% de 12 a 17 anos. Ainda neste ano, foram 



 

feitas 84.049 denúncias de violações de direitos contra crianças e adolescentes, 

10% a mais do que o registrado em 2016. 

A negligência ainda aparece como a violência mais denunciada e é 

considerada a mais frequente de todas, seguida da violência psicológica, física 

e sexual. Outro dado apontado é que as vítimas do sexo feminino aparecem com 

48% dos casos e as do sexo masculino aparecem com 40%.  

Pelo fato deste fenômeno da violência estar inserido no âmbito familiar, 

existe maior dificuldade de decifrá-lo, pois muitas vezes acaba sendo escondido 

e negado ou ainda justificado como forma de educar e corrigir comportamentos 

indesejados. Desta forma, percebe-se que os índices de denúncia ainda são 

baixos, e mesmo tendo uma política de proteção com grandes avanços durante 

os anos, muitas crianças e adolescentes ainda têm seus direitos violados. 

Em se tratando de um problema de grande dimensão e muitas vezes 

silenciado e negado, os profissionais de diversas áreas assumem um papel de 

grande importância na detecção e notificação dos casos de violência contra 

crianças e adolescentes ou até mesmo de suspeitas desta, reconhecendo que 

este tipo de violência atinge todas as classes sociais, sem distinção. 

Além das sequelas físicas, levando até mesmo a morte, a violência 

doméstica contra crianças e adolescentes causam graves consequências 

psicológicas e sociais na vida das vítimas, já que estão em fase de 

desenvolvimento e suas consequências podem ser observadas nas funções 

cognitivas e emocionais, na dinâmica escolar e social.  

A punição corporal, como método educativo, está associada ao 

desenvolvimento de problemas de saúde mental, não somente na infância e 

adolescência, como comportamento antissocial e depressão, mas também na 

vida adulta, manifestando-se por meio de atos agressivos e criminosos, 

comportamento antissocial, alcoolismo e depressão. (CRUZ, 2013, p. 31) 

Dessa forma, os efeitos perversos da violência contra crianças e 

adolescentes, seja esta física, sexual, psicológica, negligência, necessitam a 

obrigatoriedade da notificação aos órgãos competentes, como previsto no art. 13 

do ECA.  

Diante desse cenário em que se dá a violência, exige-se a intervenção 

não apenas do Estado, mas também da sociedade, bem como o 



 

comprometimento de profissionais de diversas áreas, assegurando seus direitos 

e proteção.   

Nota-se que a temática sobre os direitos da criança e do adolescente 

vem ocupando um espaço significativo em nossa sociedade, buscando garantir 

a efetivação destes. Em 1959 as Nações Unidas (UNICEF) editaram 

a Declaração Universal dos Direitos da Criança, apresentando 10 princípios que 

defendem direitos especiais e estes foram essenciais para uma sequência de 

normativas legais para este público. Contudo, mesmo após esta declaração as 

crianças ainda eram vítimas da violação no que se refere aos seus direitos, o 

que provocou a ONU para que em 1989 subscrevesse a Convenção sobre os 

Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 

de novembro de 1989, rompendo com a estrutura jurídica e institucional das 

legislações repressivas e assistencialistas que existiam.  

O Brasil é signatário de importantes tratados de proteção à infância e foi 

o primeiro país da América Latina e um dos primeiros do mundo a criar um 

Estatuto que tratasse especificamente da questão dos direitos da criança e do 

adolescente, de acordo com as exigências dos padrões internacionais. 

No Brasil, com as normas assimiladas na Constituição Federal de 1988, 

reconhecendo a população infanto-juvenil não mais como objeto de tutela, mas 

como sujeitos cujos direitos devem ser garantidos em função de seu pleno 

desenvolvimento, exigiu-se então a elaboração de uma lei que regulamentasse 

os direitos garantidos na Constituição, fundamentados na Doutrina Jurídica da 

Proteção Integral consagrada na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito 

da Criança. Então em 1990 é aprovada a Lei Federal nº 8.069/90, conhecida 

como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que dispõe sobre a 

proteção integral à criança e ao adolescente e compreende os mesmos como 

sujeitos em desenvolvimento, exigindo atenção especial do Estado, da família e 

da sociedade. 

Em relação à violência contra criança e adolescente, o ECA estipula no 

artigo 5º: 

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. (BRASIL, 1990, p. 
1) 



 
 

Dessa forma, o ECA contribui para o combate à violência contra estes 

sujeitos em todos os âmbitos, pois ressalta que nenhuma criança ou adolescente 

deve sofrer qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. O ECA estabelece ainda a proteção integral e prioritária 

à criança e ao adolescente.  

Reconhecendo a necessidade de se avançar no combate a violência 

contra crianças e adolescentes, em 2014 foi sancionada a Lei nº 13.010, de 26 

de junho de 2014, a qual estabelece o direito da criança e do adolescente de 

serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel 

ou degradante. Essa Lei ficou conhecida como Lei da Palmada que considera 

castigo físico como toda ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com 

o uso da força física sobre a criança e o adolescente que resulte em sofrimento 

físico ou lesão, onde esse tipo de conduta humilhe, ameace gravemente ou 

ridicularize estes. 

Em 04 de abril de 2017 foi sancionada a Lei n.º 13.431, criada a partir 

da necessidade de organizar um sistema de garantia de direitos com 

mecanismos que proíbam e coíbam a violência. Neste sentido, a referida Lei visa 

garantir os direitos humanos da criança e do adolescente no âmbito das relações 

domésticas, familiares e sociais, de forma a resguardá-los de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, abuso, crueldade e opressão. 

Mesmo considerando todos os avanços nas legislações que garantem 

os direitos das crianças e adolescentes, muitos acabam não sendo respeitados, 

principalmente no que diz respeito aos cuidados básicos, pois garantir a proteção 

às crianças e adolescentes em situação de violência é uma realidade ainda não 

alcançada, e romper com esse paradigma constitui um desafio para a ação 

profissional dentro da rede de atendimento à criança e ao adolescente. 

 

8 3 CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve como objetivo pesquisar a violência 

intrafamiliar cometida contra crianças e adolescentes, conhecendo seus 

aspectos históricos e sociais, bem como, algumas normativas legais que tratam 

do assunto. Assim, a negligência, o abuso psicológico, a violência física e os 



 

abusos de toda espécie no ambiente familiar parecem ocorrer, principalmente, 

pelo fato de que ainda perdura a representação da criança como um ser menor 

e inferior. 

Nesta perspectiva, num primeiro momento buscou-se apresentar o 

processo histórico da violência contra a criança e o adolescente, os tipos de 

violência e suas consequências, dados sobre a violência no contexto da 

sociedade e intrafamiliar, e, por fim, algumas normativas legais que tratam da 

violência contra a criança e o adolescente. Desta forma, constatou-se que 

crianças e adolescentes sempre sofreram violência intrafamiliar, sendo um 

fenômeno invisibilizado na sociedade pelas situações em que ocorre. 

Apresentou-se também o perfil das vítimas e dos agressores da violência 

e os motivos gerados. Chama-se atenção para o fato de que o profissional que 

trabalha com crianças e adolescentes deve ser competente para conseguir 

visualizar qualquer situação que se configure como suspeita e/ou comprovação 

de violência contra este público e dê os encaminhamentos necessários para que 

as ações realizadas sejam eficientes para coibir e prevenir a violência 

intrafamiliar. 
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