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RESUMO 
 

A presente pesquisa possibilita demonstrar os diversos tipos de violência contra a criança e adolescente 
que ocorrem no núcleo familiar e as consequências que podem afetar o desenvolvimento dessas crianças e 
adolescentes e que muitas vezes resultam em danos irreversíveis para estes, uma vez que tais violências 
podem se camuflar através do poder familiar e por este vinculo se reveste de sigilo e torna ainda mais difícil 
a identificação pelos órgãos responsáveis. Contudo por meio deste trabalho espera-se mostrar a realidade 
de muitas crianças e adolescente e ainda mudar a percepção com que a sociedade e as instituições tratam 
esses tipos de violências, que são naturalizadas uma vez ainda enraizadas em nossa cultura, buscando 
uma visibilidade à importância da proteção desses indivíduos mais vulneráveis. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

Esse trabalho tem como fundamento pesquisas históricas no que tange a origem 
da cultura de violência contra a criança e adolescente, e sua evolução até os dias de hoje. 
O assunto tem sido discutido e estudado por muitos doutrinadores, e como consequência 
vem refletindo em nosso ordenamento jurídico.  

A violência antes de tudo trata-se de uma violação dos direitos fundamentais, 
sendo historicamente comum a violência utilizada por diversas sociedades, em umas com 
maior presença e outras menos presente, o que não as tornam isentas da utilização deste 
meio para adquirir ou impor seus costumes e por consequência desses costumes de 
corrigir ou conseguir as coisas através da violência, os grupos que acabam sendo mais 
afetados são aqueles mais vulneráveis.  

No núcleo familiar a violência ainda possui um caráter “naturalizado”, diante dos 
costumes e cultura de que a família tem total liberdade para educar os filhos da maneira 
que entender correta, com base no princípio do livre planejamento familiar e da 
intervenção mínima, em verdade nesta perspectiva a intenção doutrinária foi consagrar a 
liberdade da criação de acordo com seus costumes.  
 Embora o que muitas crianças e adolescentes vivem na pratica é o abuso dessa 
liberdade concedida a família, trazendo consequências e danos muitas vezes irreparáveis. 
Apesar dessa cultura ainda muito enraizada, é necessária abordagem desse tema no 
âmbito acadêmico para o avanço no ordenamento jurídico, trazendo mais visibilidade e 
mudança na cultura, para que se torne cada vez menos presente em nossa sociedade. 
 Portanto, objetivo é mostrar a importância que o desenvolvimento de uma criança 
ou adolescente sem o uso da violência, e que o assunto, ainda que respaldado em lei, 
encontra muitos obstáculos culturais para que possamos de fato eliminar esses números 
alarmantes de denúncias e crimes que têm ocorrido.              
 

2 MATERIAS E MÉTODOS  
 

 O assunto então abordado possui uma abordagem analítica e qualitativa e a fim de 
delimitar os principais tipos de violência dentro do núcleo familiar e entender a dimensão 
dos danos causados na vida dessas crianças e adolescente que são vítimas.  
 Temos como base para as considerações iniciais, um estudo bibliográfico. Além 
também, de um fundamento clínico das violências, as consequências que gera a uma 
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criança ou adolescente ter seu desenvolvimento em meio à violência, e posicionamento 
doutrinário no sentido. 
   
3 RESULTADO E DISCUSSÕES 

 
Ao entender melhor as consequências dessas violências que ocorrem dentro deste 

ambiente, que até então deveria cercar-se de amor e proteção, começamos a 
compreender a extensão deste assunto tão delicado. “A violência doméstica potencializa 
a violência social” (NISKIER, 2002).  

A violência define-se pelo abuso ou maus-tratos pela existência de um sujeito em 

condições superiores (idade, força, posição social ou econômica, inteligência, autoridade), 

que comete um dano físico, psicológico ou sexual, contrariamente à vontade da vítima ou 

por consentimento obtido a partir de indução ou sedução enganosa. A definição do que 

possa ser uma prática abusiva passa sempre por uma negociação entre a cultura, a 

ciência e os movimentos sociais. (DESLANDES, 1994). 

Ainda segundo Deslandes a violência intrafamiliar pode se manifestar através de 

muitas maneiras, existindo quatro tipos principais, física, sexual, psicológica e negligência. 

Sendo estas: abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico e negligencia ou abandono. 

O abuso físico pode ser qualquer ação, única ou repetida, não acidental, cometida 

por um agente agressor adulto, que lhes provoque dano físico e o abuso sexual todo ato 

sexual heterossexual ou homossexual, cujo agressor esteja em estágio de 

desenvolvimento psicossexual mais adiantado que a criança ou adolescente, estimulando 

sexualmente ou obtendo satisfação sexual, impostas sobre ameaça ou indução de sua 

vontade. Englobando ainda a situação de exploração sexual, visando lucro, como 

prostituição e pornografia. (DESLANDES, 1994). 

Os abusos psicológicos são todas as formas de desrespeito, descriminação, 

rejeição, depreciação, cobrança ou punição exagerada, assim como a utilização da 

criança ou do adolescente como o objetivo de atender às necessidades do adulto. 

(NISKIER, 2012). E a negligencia é o ato de omissão do responsável pela criança ou 

adolescente em prover as necessidades básicas para o seu crescimento e 

desenvolvimento. (ABRAPIA, 1997). 

Partindo do entendimento, de contexto histórico, as formas de violências e diante 
dos inúmeros casos de crimes que tem se tornado frequentes, o legislador procurou trazer 
mais um amparo para estas crianças e adolescentes, através da lei 13.010/2014 
conhecida como a “Lei Menino Bernardo ou Lei da Palmada” e ampliando o Estatuto da 
Criança e do Adolescente em seus artigos 18-A, 18-B e 70-A. 

A lei é fonte de divergência entre estudioso e doutrinadores em relação à finalidade 
desta lei, onde muitos entendem que esta possui caráter pedagógico. “A Lei Menino 
Bernardo tem um apelo mais educativo do que punitivo. Portanto, não tem a pretensão de 
tirar a autoridade dos pais e responsáveis nem os criminalizar. O objetivo principal é 
romper com a aceitação e banalização do uso dos castigos físicos e humilhantes contra 
crianças e adolescentes pela sociedade. No entanto, parte da população desconhece 
essa informação.” (PASSOS, 2018). 

Uma vez que no sentindo da proteção contra a violência já existia legislação 
contemplando a prática desta e nesse sentido a lei prevê a apresentação de medidas 
para interromper e prevenir a violência contra criança como: Encaminhamento a 
programas oficiais e comunitários de apoio às famílias; tratamento psicológico ou 
psiquiátrico; cursos ou programas de orientação; encaminhamento da criança a 
tratamento especializado e advertência. (PASSOS, 2018). 
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 Mesmo diante de todas as medidas de prevenção e criminalização que existem 
para combater a violência contra a criança e adolescente os dados abaixo nos mostram o 
número de denúncias que são feitas através do Disque 100, e que muitos casos ainda 
não são denunciados, uma vez que a sociedade tem o entendimento arcaico que a forma 
de educar crianças a base de violência ou não é responsabilidade exclusiva dos pais e 
não de sociedade e Estado. 
 Os dados gerados a partir dos registros de denúncias na ONDH, tanto pelo canal 

de atendimento Disque 100 como pelos demais canais, não refletem índices de violência, 

mas, sim, o quantitativo de denúncias registradas, fornecendo indicativos para a 

organização e a atuação dos órgãos e das entidades de proteção de direitos humanos no 

país. Cada denúncia registrada pode envolver mais de um tipo de violação de direitos 

humanos (Gráfico 1). 

  
Gráfico 1: Denúncias de violência registradas nos últimos 7 anos. 

Fonte: Balanço Anual 2017 Disque Direitos Humanos, 2018 

 
 Outros dados relevantes referem-se à relação do o suposto violador com a vítima e 
o local onde a violação foi praticada. (Gráfico 2) 

 
Gráfico 2: Relação entre suspeito e vítima – Criança e Adolescente. 

Fonte: Balanço Anual 2017 Disque Direitos Humanos, 2018 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Diante do exposto podemos ter uma breve noção da realidade, e que esses 
números de denúncias de violências não se tratam apenas de uma realidade vivida por 
outrem, distante de nós. Uma vez que esse indivíduo tendo sua formação em um meio 
conturbado e violento, torna-nos também possíveis vítimas, considerando que está 
violência há de refletir na sociedade. 
 Sendo também um papel de todos à proteção desses vulneráveis. A sociedade de 
maneira geral, ao presenciar tais violências e realizar a denúncia no órgão responsável, 
dando voz aqueles que são incapazes de autodefender-se e o Estado em tutelar os 
direitos fundamentais e punir tais violências com as medias cabíveis, os profissionais da 
saúde e educacional ao notar indícios de violência, uma vez que o Estatuto da Criança e 
do Adolescente – Lei 8069/90 traz tais previsões.  
 Assim através deste trabalho podemos debater o assunto que ainda precisa de 
muita atenção e apresentar a sociedade a responsabilidade que está também possui, e 
evoluir sua cultura para que possamos nos desenvolver através de uma educação 
dialogada, uma vez que é nas nossas crianças e jovens que se espera o futuro. Sendo 
utópico um futuro sem violência para aqueles que foram criados em meio desta.  
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