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RESUMO 

 

A violência doméstica/intrafamiliar é um fenômeno cultural, um problema social e de saúde 

pública. Para que se possa investir em políticas de prevenção e capacitação, é importante conhecer 

as publicações nacionais sobre o tema. O objetivo principal desta revisão é conhecer e analisar na 

linha do tempo de 10 anos as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no Brasil sobre violência 

doméstica/intrafamiliar contra crianças e adolescentes. Foi realizada uma revisão da literatura nas 

bases de dados: PEPSIC, BVS e Scielo, pela associação dos termos "violência doméstica", 

"violência intrafamiliar", “crianças” e "adolescentes", no período de 2004 a 2014, quando foram 

encontrados 47 artigos. Os resultados deste estudo elucidam a necessidade de se pensar em 

intervenções eficazes nos planos institucionais de formação e capacitação dos profissionais para 

trabalharem com crianças, adolescentes e suas famílias a partir de uma leitura mais ampla do 

fenômeno, bem como, demonstram não haver procedimentos específicos constatados, pela maioria 

dos artigos, que desenvolvam projetos específicos de prevenção e enfrentamento à violência 

doméstica/intrafamiliar que comtemplem a família como contexto de desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: Violência doméstica, violência intrafamiliar, crianças, adolescentes. 
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INTRODUÇÃO 

 

A violência contra crianças e adolescentes, conforme Minayo (2001), apresenta-se como uma 

expressão secular de relacionamento das sociedades, variando em explicação e expressão a qual 

vem sofrendo modificações em relação as suas concepções de infância e adolescência ao longo do 

tempo. 

Desde os tempos do Brasil Colônia, o tratamento dado às crianças nativas, em relação às suas 

famílias, era de desqualificação da cultura local; e para facilitar a colonização, estrategicamente, 

incluíram a vinda dos jesuítas para catequizar os nativos (Bento, 2014). Nesse contexto, subjugadas 

ao desejo dos colonizadores, as famílias viam seus filhos sendo separados para morar em abrigos, 

na época, denominados “Casa dos Muchachos” (Bento, 2014).  

Ao longo do tempo a desqualificação das famílias que não faziam parte da elite brasileira, 

foi-se arraigando na cultura e a elas coube apenas o lugar de problema social cujos frutos deveriam 

ser corrigidos e ajustados aos valores morais e regras estabelecidas pelas classes dominantes. 

Entretanto, paralelo a este movimento, a sociedade civil organizada, munia-se de estudos e 

argumentos apontando a necessidade de uma mudança de concepção para o trato com as crianças 

e adolescentes e consequentemente com suas famílias, uma vez que os resultados dos estudos 

apontavam o fracasso do modelo de institucionalização. 

Foi com a Convenção Internacional dos Direitos Humanos e com a Constituição Federal de 

1988 que a visão de infância e adolescência passa a ter um caráter protetivo, tendo o estado como 

principal provedor de condições para que sejam cumpridas suas determinações.  

Em 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a proteção à criança e ao 

adolescente toma corpo e legitima a doutrina da proteção integral, na qual o artigo 4º privilegia de 

maneira explicita o processo de desenvolvimento humano, reconhecendo-o como sujeitos de 

direitos e em condição peculiar de desenvolvimento quando determina ser dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte e ao lazer, 

à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. 

Este artigo do ECA (1990) assegura a convivência familiar e comunitária como direito 

fundamental e a reconhece como contexto de desenvolvimento e de responsabilidade pela prole. 

No artigo 5º, o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), explicita que nenhuma criança 

ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
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crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 

direitos fundamentais. 

Cabe ressaltar que apesar de um artigo complementar o outro, há que se atentar para o risco 

de interpretar o artigo 5º isoladamente e em detrimento do artigo anterior, pois, quando se trata de 

violência doméstica/intrafamiliar, corre-se o risco da judicialização do fenômeno, limitando-o à 

esfera da garantia do direito ao disposto no 5º artigo, direcionando isoladamente a concepção da 

família que comete o ato violento reforçando a desqualificação do seu papel protetivo e o reforço 

ao que Bento (2014) identificou como o mito da desorganização familiar e consequente 

culpabilização da família pelo Estado, o que muitas vezes pode suscitar no apelo ao modelo de 

institucionalização historicamente arraigado em nossa sociedade. 

Como foco fundamental deste artigo, serão tratados os estudos relativos à violência 

doméstica/intrafamiliar contra as crianças e os adolescentes.  

Assim, é importante conceituar e distinguir a violência intrafamiliar e a violência doméstica, 

apesar de ambas serem foco do estudo devido à natureza afetiva e complexa que envolve as 

interrelações entre agressor e vítima nesse contexto. 

A violência intrafamiliar é toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade 

física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da família. 

Pode ser cometida, dentro ou fora de casa por algum membro da família, incluindo pessoas que 

passam a assumir função parental ainda que sem laços de consanguinidade e em relação de poder 

em detrimento da outra (Ministério da Saúde, 2001); já a violência doméstica distingue-se da 

violência intrafamiliar por incluir outros membros do grupo sem função parental que convivam no 

espaço doméstico e inclui-se ai empregados (as), pessoas que convivem esporadicamente e 

agregados (Ministério da Saúde, 2001). 

Quatro tipos de violência são apresentados na maioria das referências sobre o tema, os quais 

são: a violência física, a violência psicológica, a violência sexual (incluindo aqui a exploração 

sexual de crianças e adolescentes) e a negligência (apresentada em sua manifestação extrema pelo 

abandono). 

Ainda há que se apresentar a violência estrutural que segundo Minayo (2001) incide sobre a 

condição de vida de crianças, adolescentes e suas famílias a partir de decisões histórico-econômicas 

e sociais tornando vulnerável o crescimento e o desenvolvimento dos envolvidos. Nesta 

classificação está contida a violência institucional, a qual se configura na ação ou omissão dos 

serviços públicos através do exercício de suas funções e papéis institucionais, na medida em que é 

dever do Estado assegurar condições para o desenvolvimento do bem-estar e promoção dos 

indivíduos e suas famílias, quer seja na esfera da Saúde, da Assistência Social, da Moradia, do 

Emprego e Renda, dentre outras. 
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 No que concerne à violência contra crianças e adolescentes no transcorrer da civilização, 

conforme Minayo (2001), além do caráter arbitrário dos pais de decidirem sobre sua vida, sempre 

esteve vinculada ao processo educativo e tem sido considerada, em todos os tempos, como um 

instrumento de socialização e como respostas automáticas aos comportamentos considerados 

indadequados pelos adultos cuidadores e educadores.  

No contexto brasileiro esta forma de compreender a violência contra as crianças e 

adolescentes também esteve presente ao longo de toda a sua história, paradigma que o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, as normas e diretrizes das políticas públicas setoriais, com a influência 

dos estudos realizados relativos a este fenômeno vêm unindo esforços para romper.  

Este trabalho não tem o propósito de esgotar a temática e a reconhece como complexa e em 

processo de evolução nos campos do conhecimento científico, das concepções sociais e das 

elaborações de políticas públicas efetivas para a prevenção e o enfrentamento deste antigo 

fenômeno social, autor de danos biológicos, psicológicos e sociais às crianças e adolescentes. 

Deste panorama, no qual a política aponta para a prevenção e a promoção, tendo como 

contraponto a história que revela o investimento dos programas e projetos no tratamento dos 

agravos ocorridos pela violência, faz-se necessário conhecer os caminhos percorridos pelos estudos 

relativos à promoção dos indivíduos, famílias e comunidades para a prevenção e enfrentamento da 

violência contra crianças e adolescentes. 

 

MÉTODO 

 

Como procedimento metodológico inicial do presente estudo bibliográfico, com o objetivo 

de alcançar um número representativo de pesquisas acerca da temática sobre a “Violência 

Doméstica/Intrafamiliar contra Crianças e Adolescente, desenvolvidas na linha do tempo de 10 

anos, no período de 2010 a 2014, foi realizada uma busca eletrônica de resumos, no mês de Janeiro 

de 2015, em três bases de dados diferentes: BVS, PEPSIC e SCIELO. As quais foram selecionadas 

por publicarem um número significativo de artigos, com relevância e critérios de seleção 

reconhecidos pelas instituições acadêmicas e de produção científica.  

Foram aplicados os seguintes descritores, para a realização das buscas: “violência 

doméstica”, “violência intrafamiliar” e “violência familiar”, bem como, os termos “crianças” e 

“adolescentes” foram utilizados para delimitar o campo de estudo, nos filtros e pesquisas 

avançadas, utilizando os descritores de maneira integrada em buscas avançadas nas bases de dados 

selecionadas. 

Cabe ressaltar que foi necessário utilizar os termos “violência doméstica”, “violência 

intrafamiliar” e “violência familiar”, para encontrar o maior número de produções científicas sobre 
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o fenômeno da violência contra crianças e adolescentes perpetrada por pessoas que convivem e 

ocupam papel de referência de cuidado e/ou afeto para a criança e o adolescente. 

 O estabelecimento de um corte temporal de dez anos, identificado como “linha do tempo”, 

foi definido como parâmetro para analisar os processos de desenvolvimento do estudo sobre a 

violência doméstica/intrafamiliar contra as crianças e os adolescentes brasileiros; seus avanços e 

recuos; os principais focos de pesquisa, seus resultados numa linha do tempo pré-determinada e 

significativa para analisar a evolução cronológica da produção científica relativa à temática.  

 Esta pesquisa deteve-se nas produções realizadas em contexto brasileiro, com o objetivo de 

realizar uma revisão crítica da literatura dos últimos dez anos, a fim de identificar os focos das 

pesquisas realizadas e seus resultados, num crescente que forneça condições para análise dos 

desdobramentos dos estudos sobre a temática produzidos ao longo do tempo. 

 Conforme aplicação dos descritores e Bases de Dados supracitados, foram encontrados 

1147 estudos, o que demandou o uso dos filtros determinantes para a seleção do assunto principal: 

“Violência Doméstica”, “Maus-tratos infantis”, “Violência”, “Agressão”, “Maus-tratos sexuais 

infantis”, “defesa da criança e do adolescente”, sob o limite: “criança” e “adolescente", nos anos: 

de 2004 a 2014. 

 A partir daí, o número estudos sofreu uma redução significativa, para um total de 86, o que 

necessitou da leitura dos seus resumos para uma seleção mais fidedigna aos objetivos desta revisão 

critica de literatura.  

Foram incluídos no presente estudo os artigos que atendiam aos seguintes critérios: a) 

temática focada no estudo da violência doméstica/intrafamiliar contra a criança e/ou contra o 

adolescente em contexto brasileiro; b) artigos publicados nas línguas portuguesa ou espanhola; c) 

pesquisas realizadas com atores sociais (profissionais, gestores, familiares, crianças e/ou 

adolescentes) que estão envolvidos com a temática ou vivenciaram a violência doméstica em algum 

momento de sua vida e pesquisas documentais. 

 

Superada a etapa acima, foram utilizados os seguintes critérios de exclusão para refinar a 

pesquisa: a) artigos que não definem a violência doméstica/intrafamiliar contra a criança e/ou 

adolescente, em contexto brasileiro, como foco principal de estudo; b) materiais educativos, teses 

ou dissertações; c) artigos em inglês também publicados em português por uma das bases de dados 

selecionadas para este estudo d) artigos repetidos encontrados em mais de uma das bases de dados 

definidas para esta revisão de literatura. 

 Os artigos selecionados como amostra para leitura em sua íntegra totalizaram 47; seus 

conteúdos foram organizados com as seguintes referências: 1) Dados gerais dos artigos da amostra: 

a) autor, b) título, c) periódico, d) ano de publicação, e) delineamento, f) objetivo da pesquisa, g) 

amostra, h) local da amostra, i) resultados e considerações; 2) Contexto familiar e social: a) 
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concepção de violência doméstica, b) tipos de violência mais encontrados, c) perfil das vítimas, d) 

perfil dos autores, e) local de ocorrência, f) frequência da ocorrência, g) contexto social/estudo do 

território, h) contexto familiar, i) fatores de risco e de proteção, j) programas e sugestões de 

intervenção com as vítimas, k) programas e sugestões de intervenção com a família, l) rede de 

proteção e enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. 

 Após a seleção dos artigos, os principais resultados alcançados pelas pesquisas foram 

analisados para identificação e avaliação de sua importância para a prevenção e o enfrentamento 

da violência doméstica contra crianças e adolescentes. Esses dados configuraram a segunda etapa 

deste estudo, na qual foi utilizada a análise qualitativa dos conteúdos a partir das seguintes 

categorias: 1) Concepções de violência doméstica que nortearam os estudos elencados; 2) Tipos 

de violência mais estudados; 3)Perfis das vítimas; 4) Perfis dos autores; 5) Locais de maior 

ocorrência dos atos de violência e frequência; 6) Motivos apresentados pelos violadores para a 

ocorrência da violência; 6) Investimentos para o trabalho com as famílias; 7) Investimentos 

apresentados para o trabalho com a criança e com o adolescente; 8) Investimentos da rede de 

proteção para a prevenção e para o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes; 9) 

Concepção do contexto familiar “agressor” abordado nos estudos ao longo da linha do tempo.  

 Os dados e categorias encontrados foram organizados e tratados como elementos 

fundamentais para alavancar a discussão sobre os estudos realizados, sua relevância, limites e 

resultados concernentes à temática desta pesquisa. 

 

 RESULTADOS 

 

Os 47 artigos selecionados para este estudo encontravam-se distribuídos entre as bases de 

dados da seguinte forma: 12 artigos na PEPSIC, 14 artigos na SCIELO e 21 artigos na BVS, 

perfazendo percentuais de 25,53%, 29,79% e 44,68%. 

No que se refere aos anos de publicação dos artigos foi encontrada a seguinte indexação: 

2004(4); 2005(3); 2006(4); 2007(2); 2008(8); 2009(4); 2010(1); 2011(11); 2012(6); 2013(3); 

2014(1). Os anos de 2008 e 2011, 17% e 23,38% respectivamente foram os que mais tiveram 

publicações, seguidos pelo ano de 2012, com 12,6%, decrescendo a produção de 2013 a 2014 que 

representaram 6,3% e 2,12% da amostra, respectivamente. 

A distribuição de pesquisas por periódico apontou que 12,6% das produções foram 

publicadas pela Revista Cadernos de Saúde Pública, 8,5% pela revista Ciência e Saúde Coletiva. 

Em terceiro lugar, com o mesmo percentual de 6,3% dos estudos foram publicados pelas revistas 

Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia, Revista Brasileira de Enfermagem, Revista 
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Brasileira de Saúde Materno-Infantil, o que sinaliza um importante investimento da área da saúde 

no que se refere ao estudo da temática sobre a violência doméstica contra crianças e adolescentes. 

Os autores com maior número de publicações foram Lourenço, L.M. com 10,55%, seguido 

de Assis, S.G. com 6,3% das pesquisas, revelando o crescente investimento nos estudos relativos 

à temática pela área da psicologia. Outros 07 autores, apresentados em ordem alfabética, foram 

responsáveis por 4,25% das pesquisas da amostra: Bazon, M.R., Bhona, F.M.C., Deslandes, S., 

Ferriani, M.G.C., Mendes, C.H.F., Jorge, M.H.P. M, Martins, C.B.G.. 

Em relação às áreas de conhecimento das revistas nas quais foram publicados os artigos desta 

amostra, foram encontrados os percentuais de 36,12% em revistas da área de saúde, 23,3% da área 

de conhecimento da psicologia, 17% da área da enfermagem, 10,55% da área da medicina, 4,25% 

da área da epidemiologia, as demais áreas de conhecimento com 2,12% das publicações estiveram 

presentes as revistas das áreas do desenvolvimento humano, da área social, odontologia e 

multi/interdisciplinar. No total foram encontradas 35 revistas que lançaram luz à temática estudada, 

publicando os artigos que compõem a amostra desta pesquisa.  

Ao considerar que o fenômeno da violência se apresenta multifacetado nos contextos de vida 

dos sujeitos, ainda que demarcado pelo contexto e relação doméstica e intrafamiliar fez-se 

necessário estudar as delimitação dos focos dos estudos investidos pelos autores.  

Dos 47 artigos estudados 39 tratavam da violência doméstica/intrafamiliar contra crianças 

e/ou adolescentes aceitando uma ou mais tipologias da violência para o estudo, sendo que em 01 

dos artigos a exploração também recebeu um olhar cuidadoso, 05 tratavam especificamente de 

pesquisas relativas à violência sexual, 02 estudos debruçaram-se no tocante à violência física e 01 

sobre a violência psicológica, também de maneira exclusiva. 

Em relação ao estudo das amostras, tomadas pelos artigos analisados, 29,79% tratavam-se de 

estudos relativos às notificações, apresentando como objetivo o estudo documental do fenômeno 

em relação a um território, contexto ou período específico. 

Dos espaços originais das notificações foram estudados os Conselhos Tutelares; os 

Programas e Projetos Socioassistenciais e Unidades Policiais de vários municípios do território 

brasileiro, especialmente das regiões Sudeste, Sul e Nordeste. 

Em segundo lugar das amostras mais estudadas, com 25,2% dos focos de pesquisa, foram 

encontrados os profissionais Liberais, profissionais do Programa Saúde da Família (Estratégia 

Saúde da Família), das Unidades Básicas de Saúde e Programas e Projetos de Atenção à Criança 

e/ou adolescente e mulheres em situação de violência doméstica. Cujos objetivos contemplavam o 

estudos relativos ao conhecimento, concepção e experiência profissional com foco na 

identificação, prevenção e enfrentamento da violência doméstica contra crianças e adolescentes. 
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Houve estudos nos quais 10,55% apresentavam crianças e adolescentes como amostras 

principais para estudo, 4,25% dos estudos tiveram exclusivamente crianças e o mesmo percentual 

em artigos com amostragem de adolescentes e adultos contribuindo para a realização dos estudos. 

As revisões de literatura contemplaram 10,55% dos artigos estudados, revelando significativo 

investimento na pesquisa relativa ao fenômeno da violência contra crianças e adolescentes 

associados aos seus processos evolutivos enquanto estudo na linha do tempo. 

Nos estudos, os episódios agressivos apresentavam distribuições específicas para cada tipo 

de violência perpetrada: 10 estudos apontaram a violência física como o tipo predominante de 

agressão doméstica/intrafamiliar sofrida por crianças e adolescentes; além desses estudos que 

contemplavam todos os tipos de violência, 01 apresentou como foco de estudo específico, a 

violência física contra a criança e o adolescente, 02 pesquisas apontavam a violência psicológica 

como predominante, sinalizando a dificuldade de identifica-la por não deixar marcas físicas, o que 

é o fator principal para ser pouco notificada e consequentemente aparecer difusa em meio aos 

outros tipos de violência, entretanto na amostra houve 01 estudo específico sobre a violência 

psicológica. Em relação à negligência, 04 estudos apontam a negligência como tipo de violência 

preponderante em seus resultados. 

A violência sexual foi o tipo de violência que recebeu maior investimento como foco 

específico de estudo, com 07 artigos publicados. 

No tocante ao perfil das vítimas 07 dos artigos que analisaram esta variável, identificaram o 

gênero feminino como vítima da violência doméstica/intrafamiliar considerando todos os tipos de 

violência, nestes estudos apresentaram uma grande variação no tocante às faixas etárias, sugerindo 

interferência da cultura local no trato com a educação do gênero feminino, variável conforme local 

da coleta da amostra. Outros 02 artigos sinalizavam que os meninos são as principais vítimas de 

negligência. 

As pesquisas que contemplavam a violência sexual juntamente com as demais ou estudada 

separadamente, apresentaram resultados importantes no que diz respeito ao sexo feminino, como 

vítima principal, em 100% dos estudos.  

Em 100% dos estudos, a grande maioria dos agressores eram pessoas muito próximas 

afetivamente das crianças e dos adolescentes, sendo a mãe identificada como principal autora em 

17%, seguida pelo pai e o marido/padrasto com 10,64% indicados. 

Entretanto, no que diz respeito à violência sexual, os homens, especialmente pais, padrastos 

e namorados, configuram os principais agressores, tendo como vítimas as meninas. 

Os artigos que se debruçaram no estudo relativo ao local onde ocorriam os episódios de 

violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes, os resultados revelam-se unanimes (100%) 
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ao apontarem a residência da vítima como “lócus” onde esta se manifesta, seja de maneira 

recorrente ou eventual.  

No tocante aos fatores desencadeantes dos episódios violentos, dos 47 artigos que compõem 

a amostra, 04 denotaram interesse por esta variável, e todos apresentaram como motivo principal 

as “discussões e desentendimentos”, especialmente no que diz respeito à relação parental; seguido 

pela dificuldade de colocar limites, devido à dificuldade de lidar com as características das 

crianças, pelo histórico de vida dos pais, pela falta ou excesso de trabalho, por fatores culturais, o 

que em 50% destes artigos apontam como agravante o abuso e consumo de drogas, seja pelo autor 

e/ou pela vítima. 

Em relação às concepções de violência doméstica/intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes, 100% dos autores basearam-se em definições que apontam uma característica 

multifatorial para sua origem e manutenção.  

As concepções relativas ao contexto familiar das crianças e adolescentes vítimas de violência 

doméstica e intrafamiliar, 07 artigos problematizaram o fenômeno da violência focando neste 

contexto, dos quais 03 apontavam o contexto familiar como contexto de desenvolvimento a ser 

potencializado no papel protetivo e de cuidado com suas crianças e adolescentes, 02 limitaram-se 

em identificar os fatores de risco neste contexto por questões socioculturais e econômicas, 01 

sinalizou a responsabilidade do Estado em oferecer condições mínimas para as famílias superarem 

o ciclo da violência, considerando tal instância como autor da violência estrutural, por conseguinte, 

apresentando a família como vítima e reprodutora das violências vivenciadas, 01 estudo apresentou 

considerações relativas à proteção da criança e do adolescente, indicando a punição dos criminosos. 

Em relação ao investimento no trabalho com as crianças e os adolescentes vítimas de 

violência doméstica/intrafamiliar, 02 estudos apontam a importância do trabalho interdisciplinar e 

intersetorial voltado para a vítima.  

Das estratégias de trabalho estudadas, 02 apresentam investimentos pedagógicos e 

educacionais, 02 elencam métodos psicológicos para diagnóstico, sendo que 03 estudos elencam o 

encaminhamento para psicoterapia como recurso estratégico fundamental para o tratamento de 

crianças e adolescentes que sofreram violência. 

Os encaminhamentos para os Conselhos Tutelares; para o Serviço Social; para o pediatra e 

para o psiquiatra como tratamento para a criança e o adolescente foram encontrados em artigos 

distintos em número unitário; bem como 01 estudo bibliométrico apontou estudos internacionais 

nos quais as estratégias de “coping” e modelos de intervenção com adolescentes foram 

identificados como importantes estratégias no tratamento de vítimas de violência 

doméstica/intrafamiliar. 
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Quatro pesquisas apresentaram a necessidade da identificação precoce dos casos de violência 

doméstica como estratégia de redução dos danos psicossociais que podem ser provocados pela 

vivência de situações de violência. 

 Das 47 pesquisas estudadas, 07 apontaram para a necessidade de conhecer a família, 

contextualizando-a social e economicamente para elaboração de estratégias de trabalho com a 

família, sendo que outros 02 debruçaram-se nas considerações relativas às condições 

socioeconômicas e culturais para o estudo mais aprofundado da violência doméstica/intrafamiliar 

e elaboração de ações de prevenção e enfrentamento mais eficazes, e 01 estudo focou o apoio à 

família como base fundamental para minimização ou superação do ciclo da violência intrafamiliar. 

 A convocação, orientação e alerta dos danos aos pais e responsáveis, contemplou 03 dos 

artigos estudados, trazendo estas ações como estratégias para o enfrentamento do fenômeno e 

outros 03 focaram nos fatores de risco encontrados na família, sem indicação de identificação e/ou 

investimento em fatores de proteção. 

 Quanto aos investimentos da rede de proteção para a prevenção e para o enfrentamento à 

violência contra crianças e adolescentes, 20 estudos apresentaram a necessidade de capacitação 

para os profissionais da rede sócioassistencial, de saúde, de educação e do Sistema de Garantia de 

Direitos para identificação, investimento, prevenção e enfrentamento, sendo que em 02 dos estudos 

apontaram a inclusão do tema no curriculum do ensino superior e outro apresentou a proposta de 

um método para classificação da violência contra crianças e adolescentes. 

  O trabalho inter/multidisciplinar a partir de uma articulação efetiva, com práticas integrais 

por toda rede de proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente foi contemplado em 12 

artigos, como estratégia de investimento. 

 A falta de sistematização das informações e a necessidade da criação de um instrumental 

padronizado para notificação que contemple informações importantes para o aprofundamento dos 

estudos e para elaboração e implantação de políticas pública de prevenção e enfrentamento à 

violência doméstica/intrafamiliar contra crianças e adolescentes foram apontados por 08 artigos. 

 

DISCUSSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente revisão de literatura, a qual contemplou 10 anos de produções científicas relativas 

à violência doméstica/intrafamiliar contra crianças e adolescentes identificou um significativo 

aumento da produção de artigos nos anos de 2004 a 2012.  

 A revisão bibliométrica realizada por Almeida, Miranda e Lourenço (2013) apresentou que 

até junho de 2011, apenas 01 artigo havia sido publicado, considerando o fenômeno pouco 

estudado por pesquisadores brasileiros, apesar de sua relevância e impactos causados às vítimas e 
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à sociedade. Contudo, até dezembro, o ano de 2011 encerrou com 11 publicações dando um salto 

importante no estudo à temática, protagonizando o ano de maior número de publicações de 2004 a 

2014, expressando um crescimento significativo para o estudo sobre a temática, seguido pelo ano 

de 2012 com 06 publicações. O que indicou importante investimento por pesquisadores na busca 

de desvelar e tratar o fenômeno. 

  Entretanto, a produção sofreu uma queda expressiva nos dois últimos anos do período 

estudado, finalizando o ano de 2014 com apenas 01 publicação, o que merece um olhar atento para 

analisar os elementos provocadores de tamanha queda, uma vez que em todos 47 artigos estudados 

foram apontadas as relevâncias da pesquisa para assegurar o desenvolvimento biopsicossocial da 

criança e do adolescente, bem como apresentaram a complexa e imbricada multicausalidade do 

fenômeno como desafio para o estudo e efetivação de políticas públicas eficazes e a necessidade 

de investimentos continuados em estudos e pesquisas que assegurem melhor formação para os 

profissionais que trabalham diretamente com a temática da violência doméstica/intrafamiliar. 

Apresentaram ainda, que profissionais da saúde, da educação, e do Sistema de Garantia de Direitos, 

apesar de terem consciência da importância do trabalho de prevenção e enfrentamento a este tipo 

de violência, em sua maioria, não apresentam trabalho específico de abordagem e intervenção, 

denotando grande insegurança no trato com o mesmo seja em relação à criança e ao adolescente, 

mas especialmente em relação à sua família, revelando crenças e representações negativas em 

relação à mesma. Conforme Gerbara e Lourenço (2008) há necessidade de se pensar em 

intervenções eficazes no plano institucional e elaboração/ implantação de políticas públicas de 

prevenção e combate à violência doméstica infanto-juvenil. O que Deslandes, Mendes, Lima e 

Campos (2011) acrescentam sinalizando que há um longo percurso a ser caminhado o qual vai 

desde a sistematização dos procedimentos de notificação dos casos, perpassando por processos 

participativos interdisciplinares e intersetoriais para elaboração de ações que atendam as realidades 

com as quais os profissionais depararam-se ao longo do trabalho de prevenção e enfrentamento da 

violência doméstica/intrafamiliar contra crianças e adolescente. 

Em relação às revistas, aos autores que mais publicaram e às áreas de conhecimento das 

revistas; os resultados encontrados refletem o crescente investimento dos autores e das revistas das 

áreas de conhecimento da Psicologia e revelam a hegemonia das áreas de conhecimento da Saúde, 

especialmente da Saúde Coletiva e da Saúde Pública em relação ao total de artigos, no que tange 

aos estudos relativos ao fenômeno da violência domiciliar/intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes no território nacional. A relevância destacada ao trabalho interdisciplinar e 

intersetorial aponta para a necessidade da realização de estudos também de maneira a integrar 

várias disciplinas com o foco na temática em pauta, contemplando o caráter complexo e 

multicausal com o objetivo de conhecer os sujeitos e o fenômeno da violência como um todo, 

contemplando um olhar sistêmico que enxergue tanto os sujeitos, quanto os contextos, os processos 

e o tempo histórico envolvidos. 
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No que diz respeito à amostra, foram significativos os estudos relativos ao conhecimento, à 

concepção e experiência profissional com foco na identificação, prevenção e enfrentamento da 

violência doméstica contra crianças e adolescentes, entretanto, há necessidade de que se tenha 

como foco o olhar das vítimas (Venturini, Bazon, & Biasoli-Alves, 2004). 

É importante ressaltar que o impacto dos episódios violentos em crianças e adolescentes pode 

se manifestar de forma diversa, dadas às características próprias de cada etapa do desenvolvimento; 

o que implica em abordagens diferenciadas para vítimas e agressores adolescentes (Bhona, Stephan 

& Lourenço, 2012).  

 Estas considerações sinalizam para as peculiaridades de cada período do desenvolvimento 

humano como variáveis fundamentais para o desenvolvimento de estudos, elaboração e 

implementação de ações estratégicas de prevenção e enfrentamento à violência 

doméstica/intrafamiliar contra as crianças e adolescentes de maneira distinta. 

 No que concerne aos agressores, a grande maioria dos estudos apresentou a mãe como 

principal autora, seguida pelo pai e o marido/padrasto, e de maneira unânime a residência familiar 

como local de maior prevalência dos episódios violentos intrafamiliares, seja de maneira recorrente 

ou eventual. Esta constatação aponta para a necessidade de um investimento significativo no 

contexto familiar, conforme Barbosa e Pegoraro (2008) sinalizam a importância que se privilegie 

um enfoque familiar em oposição ao individual e acrescentam que no enfrentamento à violência 

são necessárias além de medidas punitivas, medidas de apoio que permitam à vítima e à família ter 

assistência social, psicológica e jurídica e que, inclusive, proporcionem a possibilidade de 

reabilitação dos agressores (Barbosa & Pegoraro, 2008). 

Apenas 07 de 47 artigos, lançam luz ao contexto familiar como contexto de desenvolvimento 

no qual os fatores de proteção necessitam ser potencializados, para que os fatores de risco sejam 

minimizados ou extintos, o que coaduna com a contribuição dos estudos realizados por Martins e 

Jorge (2009) quando sinalizam que o grande investimento para a interrupção da violência talvez 

esteja em ajudar as famílias agressoras a identificarem e buscarem os recursos, internos e externos, 

para superação da violência.  

Os resultados apresentados acima, no que diz respeito à importância de que o contexto 

familiar seja reconhecido e tratado como lócus de trabalho de fundamental importância, são 

reforçados pelo reconhecimento dos fatores desencadeadores da maioria dos episódios violentos 

nos quais os motivos principais encontrado nos artigos estudados são: as “discussões e 

desentendimentos” parentais; a dificuldade de colocar limites; devido à falta de habilidades para 

lidar com as características das crianças e adolescentes, pelo histórico de vida dos pais nos quais 

estão contidos os valores e crenças relativos ao processo educativo e seus papeis de autoridade; 

pela falta ou excesso de trabalho; por fatores culturais que reforçam especialmente o castigo físico 
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como recurso educativo e por agravantes associados ao abuso e consumo de drogas, seja pelo autor 

ou pela vítima. (Brito, Zantetta, Mendonça, Barison & Andrade, 2005) 

A abordagem trans/interdisciplinar e intersetorial foi identificada como estratégia 

fundamental de investimento no contexto familiar e no atendimento à criança e o adolescente por 

03 dos artigos estudados, e outros 02 apresentaram a importância de campanhas informativas, 

educativas aos pais e à sociedade como mecanismo de superação da cultura da violência e dos 

maus-tratos contra o público estudado, como estratégias sistemáticas e processuais para romper 

com os paradigmas que alimentam culturalmente o fenômeno da violência doméstica/intrafamiliar 

contra crianças e adolescentes no contexto brasileiro. 

Além disto, na amostra, não foram encontrados estudos relativos aos mecanismos, 

programas, tecnologias e estratégias de prevenção e enfrentamento da violência contra crianças e 

adolescentes que sejam executados pela Assistência Social. Deixando uma lacuna que necessita 

ser explorada através de estudos e pesquisas específicos que venham desvelar, elucidar e contribuir 

com resultados efetivos no campo de atuação da Assistência Social, uma vez que esta juntamente 

com a Saúde faz parte da Seguridade Social e tem seu papel complementar fundamental na rede 

intersetorial para prevenir e enfrentar os danos provocados pelo referido fenômeno. 

Apesar do avanço na concepção de proteção dos direitos da criança e do adolescente, ainda 

há muito que se caminhar no que diz respeito à construção de estratégias de investimento familiar, 

como contexto de desenvolvimento dos sujeitos, para prevenção e enfrentamento da violência 

domiciliar/intrafamiliar. 

Os estudos realizados na linha do tempo vêm revelando de maneira geral a necessidade da 

capacitação dos profissionais que trabalham diretamente com as situações de violência para 

identifica-las precocemente e intervir na proteção e cuidado com a criança e adolescente, porém o 

estudo sobre as crenças e representações sobre o contexto familiar agressor necessita ser mais 

explorado, dentro das realidades regionais brasileiras para uma análise mais aprofundada, bem 

como pesquisas relativas aos programas de investimento familiar e comunitário, focando 

metodologia, procedimentos e resultados. 

Devido à multicausalidade e complexidade do fenômeno da violência doméstica/intrafamiliar 

contra crianças e adolescentes, é fundamental que o trabalho e as pesquisas partam de uma 

abordagem ecológica, com estratégias interdisciplinares e intersetoriais que apresentem programas 

mais robustos e que tragam maior resolutividade tanto para a proteção das crianças e adolescentes, 

quanto para o desenvolvimento de habilidades que fortaleçam as famílias em seu papel de cuidado, 

educação e proteção de suas crianças e adolescentes.  

O que Dessen & Senna (2014) elucidam que:  
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o sistema ecológico é baseado no modelo sistêmico que pressupõe contextos 

diferenciados e reconhece que o desenvolvimento humano se dá, principalmente, no 

contexto das relações diádicas, tendo a participação de outros elementos presentes em 

outros ambientes, bem como as interconexões entre eles, que por sua vez, exercem uma 

influência preponderante. 

 

Nesta perspectiva, a interlocução entre o fazer prático e o saber acadêmico é fundamental 

para que as pesquisas e as instituições de ensino superior contribuam para maior eficácia na 

elaboração desses processos, ações, estratégias e reflexões no contexto de execução dos serviços e 

programas. 

Faz-se necessário que as políticas públicas, programas e setores envolvidos invistam em 

ações de prevenção da violência e promoção da vida nos contextos familiar e comunitário, nos três 

níveis de prevenção primário, secundário e terciário, mas especialmente no que diz respeito à 

prevenção primária. 

Conforme Rodrigues e Cunha (2010), dentro da proposta de prevenção e promoção da saúde, 

o desenvolvimento de habilidades de vida, proposto pela Organização Mundial de Saúde, pode 

apresenta-se como um potencial fator de proteção ao desenvolvimento infantil. O que aponta para 

a possibilidade de investimento também no trabalho com as famílias a partir do desenvolvimento 

de competências para o exercício de sua função de proteção e cuidado. 

Neste sentido, a Psicologia Positiva parece apresenta-se como pano de fundo importante para 

o investimento nos fatores de proteção e na superação das concepções, crenças e valores negativos 

relativos às famílias que agridem; o que Passareli e Silva (2007) reiteram ao afirmar que há a 

necessidade de um novo foco em estudos sobre as forças e as potencialidades humanas e 

acrescentam que estes estudos abrem as portas para novas contribuições que busquem o 

entendimento do ser humano a partir de suas potencialidades, e não apenas de suas fraquezas 

(Passareli & Silva, 2007), logo, conforme Mehry, 2002 o desenvolvimento de tecnologias leves, 

as quais são aquelas produzidas no trabalho vivo em ato, condensam em si as relações de interação 

e subjetividade, possibilitando produzir acolhimento, vínculo, responsabilização e autonomização, 

as quais são fundamentais para a prevenção e enfrentamento do fenômeno da violência 

domiciliar/intrafamiliar.  

Concluindo, faz-se necessário que os estudos, ações e políticas públicas de prevenção e 

enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente, superem os contornos 

individualizantes, estigmatizantes, naturalizantes nos quais ainda tendem a serem enviesados e 

busquem pressupostos mais amplos que contemplem as pessoas, os processos, os contextos e o 

tempo ao elaborarem programas e planos que desenvolvam projetos específicos de prevenção e 
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enfrentamento à violência doméstica/intrafamiliar que contemplem a família como contexto de 

desenvolvimento.  
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