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CAPÍTULO 1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA INFANTIL  

 

Neste início de abordagem, enfatizou-se a violência enquanto fenômeno 

social, histórico e cultural e a caracterização, causas e consequências da violência 

doméstica infantil.  

 

1.1 A Violência Como Fenômeno Socio-Histórico  

 

Ferreira (2010, p. 2162) define violência como “qualidade de violento, ato 

violento, ato ou efeito de violentar, constrangimento físico ou moral, uso da força, 

coação”.  

A Comunidade Internacional de Direitos Humanos (apud CECCON et al., 

2009, p. 36) define violência como  

 

(...) todas as violações dos direitos civis (vida, propriedade, de ir e vir, 
de consciência e de culto); políticos (direito a votar e a ser votado; ter 
participação política); sociais (habitação, saúde, educação, 
segurança); econômicos (emprego e salário); e culturais (direito de 
manter e manifestar sua própria cultura). 

 

O termo violência significa tanto constrangimento físico ou moral como uso da 

força, da coação; indo a sentido contrário à lei, à justiça e às regras sociais 

estabelecidas (GAUER e MACHADO, 1999).  

Por isso pode ser definida como sendo toda imposição de uma pessoa a 

outra, desrespeitando sua condição de ser humano e seus direitos, reduzindo a 

vítima a um objeto.  

Minayo (2006, p. 13) acrescenta que a violência é múltipla, ou seja, se 

manifesta de diversas formas. “De origem latina, o vocábulo vem da palavra vis, que 

quer dizer força e se refere às noções de constrangimento e de uso da superioridade 

física sobre o outro”. 

A Comunidade Internacional de Direitos Humanos (apud CECCON et al., 

2009, p. 36) define violência como  

 

(...) todas as violações dos direitos civis (vida, propriedade, de ir e vir, 
de consciência e de culto); políticos (direito a votar e a ser votado; ter 
participação política); sociais (habitação, saúde, educação, 



segurança); econômicos (emprego e salário); e culturais (direito de 
manter e manifestar sua própria cultura). 

 

Violência então está associada a sofrimento, imposição, constrangimento, 

transgressão, estando atualmente disseminada em todas as instancias da 

sociedade, de forma indistinta.  

 

A violência no Brasil, doméstica ou não, surgiu há muito tempo em 
nossa história e pode-se afirmar que possui um caráter estrutural: 
não é localizada, nem esporádica ou passageira. Nasceu com a 
colonização do território, cresceu com o regime escravocrata e 
encontra-se arraigada na sociedade até os dias de hoje (ANDRADE, 
2003, p. 3). 

 

Minayo (2006, p. 13) ressalta que “mutante, a violência designa, pois – de 

acordo com épocas, locais e circunstâncias – realidades muito diferentes. Há 

violências toleradas e há violências condenadas”. 

 

1.2 A Violência Doméstica Infantil  

 

Na atualidade infelizmente a violência doméstica infantil tem se tornado 

bastante comum.  

Roque e Ferriani (2002) afirmam que as raízes da violência doméstica 

enquanto uma das expressões da violência estão associadas a cada contexto socio-

histórico, cultural e político em que se inserem, não podendo ser compreendida 

como um fenômeno que envolve somente conflitos interpessoais entre pais e filhos.  

Azevedo e Guerra (1994) complementam que este relacionamento 

conflituoso, marcado por um padrão de interação abusivo entre pais e filhos também 

é uma construção histórica.  

 

1.3 Caracterização  

 

Azevedo e Guerra (2001) enfatizam que a violência contra a infância pode ser 

definida como sendo todo ato ou omissão, praticado por pais, parentes ou 

responsáveis contra crianças e adolescente, causando danos à vítima que podem 

ser físico, sexual e/ou psicológico.  

 



(...) implica numa transgressão do poder/dever de proteção do adulto 
e, por outro lado, numa coisificação da infância, isto é, numa 
negação do direito que crianças e adolescentes têm de ser tratados 
como sujeitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento 
(AZEVEDO E GUERRA, 2001, p.33). 

 

De acordo com Azevedo (1997, p. 233) “as crianças vítimas de violência 

formam no Brasil um país chamado infância que está longe de ser risonho e franco”. 

Assim, tem-se a infância pobre, torturada, fadada ao fracasso, vitimada, sendo que 

todas elas compõem o quadro perverso da infância violada em seus direitos mais 

básicos e fundamentais, de pessoa e de cidadão.  

Na busca de caracterizar as diferentes formas de violência a que estão 

expostos crianças e adolescentes, Azevedo e Guerra (1989) fazem alusão a dois 

processos que não se excluem: a vitimação, consequente das situações de 

desigualdades socioeconômicas e a vitimização, que surge como consequências 

das relações abusivas entre o adulto e a criança.   

Azevedo e Guerra (1989) explicam que enquanto a vitimação atinge 

principalmente crianças e adolescentes de classes menos favorecidas, a vitimização 

atinge vítimas de todas as classes sociais. São processos não excludentes, porque 

crianças e adolescentes vitimados podem ser vitimizados e vice-versa.  

Ferreira (2002) argumenta que ao contrário do que se possa pensar, a 

violência contra crianças e adolescentes não ocorre apenas nas classes menos 

favorecidas socioeconomicamente falando. O que ocorre é que no caso de pessoas 

com maior poder aquisitivo detém meios de camuflar o problema, fazendo com que 

permaneça em sigilo, e sejam considerados “acidentes” e ainda condições para 

burlar a lei, pelas condições socioeconômicas mais favoráveis. Diferentemente, 

casos de violência doméstica envolvendo famílias com nível socioeconômico mais 

baixo, comumente são denunciados com maior frequência, justamente porque a 

família não dispõe de recursos para pagar profissionais particulares, tendo que, 

então recorrer aos serviços públicos de saúde no socorro a suas vítimas. 

 

A violência praticada no ambiente familiar, que tanto pode ser por 
negligência, física e psicológica , embora guarde uma relação direta 
com a violência estrutural, não é um problema de saúde circunscrito 
a uma classe social, mas, principalmente, uma consequência das 
relações interpessoais dos atores envolvidos: criança/adolescente e 
familiares (pais, tios, irmãos etc.) (NASCIMENTO, 2002, p. 47-8). 

 



Chioquetta (2014) informa que a violência na infância pode se apresentar sob 

formas diferentes, quais sejam, a negligência, a violência física, a violência 

psicológica e a violência sexual.  

A negligência se caracteriza pela omissão de prover as necessidades tanto 

físicas como emocionais da criança ou adolescentes. Assim ocorre quando os pais 

deixam de oferecer cuidados necessários para o bem-estar da criança ou 

adolescente (GUERRA, 2001).  

Já a violência física se manifesta por atos de agressão corporal e outros nos 

quais está implicada a crueldade, podendo ou não deixar marcas físicas evidentes. 

Mas em todos os casos deixa marcas psicológicas difíceis de serem apagadas. As 

agressões podem provocar hematomas, fraturas, queimaduras, hemorragias e em 

casos mais graves, a morte (CHIOQUETTA, 2014).  

 

Na sociedade brasileira atual, o uso da punição física é ainda um 
instrumento bastante frequente na educação dos filhos. Os pais 
tendem a defender essa forma de disciplina que, em determinadas 
circunstâncias, pode favorecer a banalização e a cronicidade da 
violência física doméstica contra crianças e adolescentes (BRITO et 
al., 2005, p. 146). 

 

Segundo informações do Ministério da SAÚDE (2002) com relação à violência 

física contra crianças, as estatísticas oficiais são inexistentes ou incompletas. Sabe-

se que aumenta cada dia mais o número de crianças feridas ou mortas em seus 

próprios lares e que dão entradas nos hospitais.  

Andrade (2003) aponta que também é relativamente pequeno o número de 

notificações feitas pelos profissionais de saúde, apesar de o Estatuto da Criança e 

do Adolescente obrigá-los a notificar os casos que chegam até eles.  

A violência psicológica em geral não aparece tanto nas estatísticas oficiais, 

principalmente porque é invisível, manifestando-se nas humilhações, ameaças, 

ridicularizações, depreciação da vítima, prejudicando sua autoestima, a formação de 

sua autoestima e identidade. É uma das formas de violência contra crianças e 

adolescentes mais nefastas, principalmente porque é sutil. Assim, uma criança pode 

ser vítima de violência psicológica durante anos, sem que se perceba 

(CHIOQUETTA, 2014).  



E, por fim, a violência sexual, praticada em geral por adultos nos quais a 

criança tem confiança. Neste tipo, incluem-se o toque, carícias, exibicionismo, o ato 

sexual não consumado (CHIOQUETTA, 2014).  

Apesar desta constatação, não há estatística nacional sobre a violência 

sexual, o que se encontra são pesquisas realizadas em determinadas cidades, como 

a pesquisa realizada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (2008) que 

aponta que as maiores vítimas do abuso sexual são crianças e adolescentes (BRIDA 

et al., 2012).  

 

Representam 43% dos 1.926 casos de violência sexual atendidos 
pelo Programa Bem-Me-Quer, do Hospital Pérola Byington. Foram 
notificados, nesse mesmo ano, 517 casos de abuso contra crianças 
de 12 a 17 anos e outros 563 com vítimas maiores de 18 anos. Seja 
qual for o número de abusos sexuais em crianças e adolescentes 
que se vê nas estatísticas, seja quantos milhares forem, devemos ter 
em mente que, de fato, esse número pode ser bem maior, a maioria 
desses casos não é reportada (BRIDA et al., 2012, p. 2). 

 

Brito et al. (2005) completa a respeito que  

 

A violência física é a mais notificada, presente em 58% dos casos. É 
seguida pela negligência e violência psicológica, cada uma 
representando 34,5% e, por último, a violência sexual aparece em 
29% das notificações. Na forma pura, a violência psicológica é a 
menos identificada, 4%, e cada uma das demais modalidades 
representa cerca de 14% (BRITO et al., 2005, p. 145). 

 

Andrade (2003) ressalta que a violência física e a negligência são as formas 

de flagelo contra crianças e adolescentes mais representativas, figurando sempre no 

topo das estatísticas. Porém, não se pode menosprezar a sinistralidade provocada 

pela violência psicológica e principalmente a violência sexual. 

Chioquetta (2014, p. 170) menciona que “a forma mais notificada é a 

negligência, denunciando algo que existe por trás da sociedade brasileira, que é, 

muitas vezes, o descaso com a vida e sua fase mais importante: a infância”. 

Minayo (2006, p. 88) coloca que no contexto da violência doméstica ou 

intrafamiliar as crianças pela sua fragilidade física e por ainda não terem formado 

sua personalidade são como que válvulas de escape, recebendo então toda a carga 

de raiva, ressentimentos e emoções dos agressores, em geral, os pais.  



Minayo (2006, p. 88) comenta que de acordo com levantamentos do IBGE, 

em cerca de 80% dos casos de violência doméstica os agressores são os pais.  

 

Nas famílias nas quais existe violência física as relações do agressor 
com os filhos vítimas se caracteriza por ser uma relação 
sujeitoobjeto: os filhos devem satisfazer as necessidades dos pais, 
pesa sobre eles uma expectativa de desempenho superior às suas 
capacidades, são vistos como pessoas criadoras de problemas 
(AZEVEDO; GUERRA, 2001, p. 43). 

 

Outra forma de abuso frequente no ambiente familiar é a violência sexual 

sendo que conforme Minayo (2006) a maioria das vítimas são meninas e os 

agressores são o pai, o padrasto, ou em muitos casos pessoas conhecidas da vítima 

com as quais ela mantém um relacionamento familiar ou de amizade.  

Rosa e cionek (2006, p. 13) destacam que os agressores contam quase 

sempre com um aliado poderoso que é o silencio das vítimas, que por medo, 

vergonha, culpa acabam suportando a violência em muitos casos durante anos, 

como é o caso da violência sexual. Esse silêncio da vítima retarda ainda mais a 

intervenção o que se revela essencial em especial devido às consequências 

extremamente negativas na vida da vítima.  

Por isso é essencial que pais, professores e pessoas do convívio da criança 

estejam atentas aos sinais, pois em muitos casos, o pedido de socorro é emitido de 

forma não verbal, ou seja, pela linguagem corporal, ações e comportamentos que 

indicam que algo não vai bem com a criança e que ela precisa de ajuda.  

Azevedo e Guerra (2001) citam que existe alguns indicadores de que a 

criança ou adolescente pode estar sendo vítima de violência doméstica  a criança ou 

adolescente. No caso da violência física, são frequentes as mudanças de humor, 

receio dos pais, comportamento agressivo ou extremamente tímido ou passivo; 

desconfiança do contato com adultos; receio dos pais; apreensão diante do choro de 

outras crianças; dificuldades de aprendizagem.  

Já no caso de violência sexual a criança ou adolescente pode expressar afeto 

de modo inapropriado para sua idade; começa a desenvolver sentimentos de medo, 

principalmente quando deixada sozinha em casa; apresenta dores e problemas 

físicos sem explicação; distancia-se dos amigos; apresenta quadros depressivos e 

mudanças comportamentais súbitas e sem explicação; tem distúrbios do sono como 



perturbação nos padrões; e, também pode demonstrar agressividade, além de 

problemas físicos diversos.  

Guerra (1998, p.31-32) analisando os aspectos intersubjetivos da violência 

doméstica contra crianças e adolescentes relata que este tipo de violência 

caracteriza-se principalmente pela transgressão do poder disciplinador do adulto 

sobre a criança, transformando a diferença de idade numa desigualdade de poder. 

Também há uma negação de valores como da liberdade de escolha e de decisão já 

que o agressor impõe à vítima uma cumplicidade e o silencio. E ainda evidencia-se 

um processo de vitimização como forma de o adulto aprisionar a vontade da criança, 

submetendo-a ao seu poder a fim de satisfazer seus interesses.  

Guerra (1988) fala ainda que nesse processo a vítima é considerada então 

um objeto de mau-trato, sendo despida de qualquer subjetividade, ou seja, não se 

consideram seus sentimentos, emoções ou mesmo que a violência causa dor. Por 

isso a violência doméstica é sempre interpessoal, de imposição e sujeição. 

 

O ato violento é, então, a expressão de uma realização pulsional na 
qual o objeto violentado serve como meio à realização de uma 
fantasia destrutiva ou, com outras palavras, na qual o outro é o 
objeto de satisfação de um desejo de morte (NASCIMENTO, 2002, p. 
51).   

 

Sendo considerado um problema de saúde pública, é preciso então tentar 

buscar as causas da violência doméstica.  

 

1.6 Fatores Causais  

 

Rosas e Cionek (2006) asseveram que a ideia de família está relacionada 

com afeto, acolhimento, proteção, pois é no seio familiar que o indivíduo realiza seus 

mais importantes aprendizados para a vida, descobrindo a subjetividade, a 

sexualidade, formando assim sua identidade pessoa e social. No entanto, é nesse 

contexto que a violência doméstica pode se manifestar, modificando para sempre a 

vida da criança ou adolescente, deixando marcas irreparáveis.  

Azevedo e Guerra (1998, p.25) realçam que “toda a ação que causa dor física 

numa criança ou adolescente, desde um simples tapa até o espancamento fatal, 

representam um só continuum de violência". 



Segundo Chioquetta (2014, p. 174) o problema da violência doméstica é 

grave e preocupante, levando-se em conta de “a criança estar em processo de 

formação da mente e do caráter enquanto vítima dos maus-tratos, influenciando 

diretamente na sua maneira de pensar, agir, sentir e demonstrar”. 

Rosa e Cionek (2006, p. 10) frisam que a família que deveria ser um ambiente 

de proteção, acolhimento e amor, se transforma então em um lugar de violência, que 

impactam de forma extremamente negativa o desenvolvimento e a formação da 

vítima.  

 

As consequências da violência doméstica podem ser muito sérias, 
pois crianças e adolescentes aprendem com cada situação que 
vivenciam, seu psicológico é condicionado pelo social e o primeiro 
grupo social que a criança e adolescente tem contato é a família 
(ROSA; CIONEK, 2006, p. 10).  

 

Rosa e Cionek (2010) consideram que para compreender o problema da 

violência doméstica é preciso desvelar a realidade aparente, modificando a ideia 

mítica de família enquanto instituição intocável e procurando considerá-la como um 

contexto onde podem estar presentes disrupturas e conflitos e que podem irromper 

na violência contra as crianças e adolescentes que são a parte mais fraca da relação 

familiar. Esse desvelamento é importante para que a violência doméstica não 

permaneça oculta e ao contrário seja denunciada, para que os agressores sejam 

punidos.  

 

Um ambiente familiar hostil e desequilibrado, pode afetar seriamente 
não só a aprendizagem como também o desenvolvimento físico, 
mental e emocional de seus membros; pois, o aspecto cognitivo e o 
aspecto afetivo estão interligados, assim, um problema emocional 
decorrente de uma situação familiar desestruturada reflete 
diretamente na aprendizagem (ROSA; CIONEK, 2006, p. 10).  

 

Na visão de Rosas e Cionek (2006) para se chegar às raízes do problema, 

torna-se fundamental antes de tudo modificar o mito que cerca a família, como uma 

instituição intocável, ou seja, os atos violentos perpetrados no contexto familiar não 

devem permanecer no silencio. Ao contrário, devem ser denunciados para que 

sejam tomadas as devidas providências.  

No modo de pensar Soler (2000) é essencial que se considere o ambiente 

sociopolítico e cultural como estimulador de condições que facilitam a expressão do 



fenômeno da violência prática contra crianças e adolescentes, seja por familiares ou 

responsáveis. Como reitera autora, é na interação dinâmica com a família que 

acontece a violência, o que demanda um olhar mais atento para o contexto familiar 

específico, a qualidade das interações, problemas materiais e relacionais, entre 

outros aspectos.  

Ferreira (2002, p. 22) esclarece que não se pode tratar a questão da violência 

doméstica contra crianças e adolescentes através de um olhar unilinear de causa e 

efeito, ou seja, de um lado o agressor que prática a violência devido a sua má indole 

e de outro a criança, a vítima, que provoca o ataque. É preciso antes de tudo 

considerar a violência doméstica ou intrafamiliar como “resultado multicausal e 

interativo de uma dinâmica sociocultural e política que repercute em todo tecido 

social, fazendo suas vítimas de maneira indiscriminada”. 

 

1.7 Impactos e Consequências Negativas no Desenvolvimento da Criança e do 

Adolescente 

 

Rosas e Cionek (2006) afirmam que como a criança o adolescente aprende 

com as vivências e experiências, seu psicológico é condicionado pelo que ele vive 

no meio familiar, enquanto primeiro núcleo social e educativo. Assim, as 

consequências da violência doméstica podem ser muito sérias, pois essa vivência 

marcada por agressões e violações do corpo, da alma e dos direitos irá influenciar 

seu crescimento físico e seu desenvolvimento como um todo.  

Chioquetto (2014, p. 174) ressalta que como a criança está em processo de 

formação da mente e do caráter, quando atingida pela violência doméstica, tem 

prejudicadas vários campos do seu desenvolvimento, além da maneira de pensar, 

agir e sentir. Outro aspecto grave é que as marcas da violência permanecem pelo 

resto da vida.  

Como não há uma convivência saudável e equilibrada, a tendência é de 

deterioração da personalidade da criança, podendo gerar condutas infantis 

indesejadas, conforme enfatizam Cervi e Damo (2009).  

Chioquetto (2014, p. 173) evidencia que a vítima pode carregar sentimentos 

de ódio e ressentimento no decorrer da vida, estendendo-os não somente ao 

agressor mas às pessoas próximas e aquelas com quem estabelece ou 

estabelecerá relacionamentos interpessoais.  



Deve-se ressaltar que a violência doméstica é ainda mais grave, porque a 

criança ou adolescente em geral nutre sentimentos de amor, de afeto pelo pais, que 

então de protetores passam então à condição de agressores. Nascimento (2002, p. 

57-8) explica a respeito que em geral a criança reconhece-se como filho, e, por isso 

mesmo objeto do amor dos pais. Com a violência, a agressão sinaliza-se a falência 

desse reconhecimento, pois a criança passa então a se perceber como alguém não 

desejado, não amado.  “Nessa situação de desconhecimento, o que emerge é a dor 

que, antes de tudo, é psíquica”. 

 

A dor da violência é tão mais intensa e, portanto, traumática, quanto 
maior é o amor que o violentado endereça ao outro que o deseja 
destruído, mais ainda se a fantasia que enlaça um e outro é 
estruturante (NASCIMENTO, 2002, p. 50) 

 

Welsh (apud CHIOQUETTO, 2014, p. 173) argumenta que “a delinquência 

praticada por adolescentes está intimamente ligada à violência doméstica sofrida por 

eles”. Na maioria dos casos a violência é apontada como fator determinante no 

surgimento dessas condutas, prevalecendo sobre a questão socioeconômica.  

Minayo (2006, p. 89) acrescenta a esse respeito que “vários autores vêm 

associando [...] punição física a delinquência, por causa de sentimentos ambíguos, 

confusos ou vingativos que ela gera, como angústia, raiva, ansiedade, medo, terror, 

ódio e hostilidade”. 

Minayo (2006) observa ainda que os maus-tratos físicos podem provocar 

lesões na pele, mucosas, em diversos órgãos e no sistema nervoso central e em 

geral são decorrentes de queimaduras, armas brancas ou de fogo, mordidas, entre 

outras. É comum que vítimas desse tipo de agressão apresentem hematomas, 

escoriações até queimaduras de terceiro grão, além de mutilações, fraturas dos 

ossos, dos membros superiores e inferiores em diferentes estágios de gravidade. Já 

no sistema nervoso central, as agressões são responsáveis por traumatismos 

crânio-encefálicos e em muitos casos a violência física provoca lesões oculares e 

auditivas, que podem levar à invalidez temporária ou permanente e até à morte. 

Brandão e Budel (2012) expõem que a violência doméstica interfere em todos 

os aspectos do desenvolvimento infantil, sendo que na escola a tendência é de 

queda do rendimento escolar, comprometendo o desempenho da criança, sendo que 

as faltas frequentes que podem levar ao abandono e evasão.  



Aspectos emocionais estariam ligados ao desenvolvimento afetivo e 
sua relação com a construção do conhecimento a expressão deste 
através da produção escolar (...). O não aprender pode, por exemplo, 
expressar uma dificuldade na relação da criança com sua família; 
será o sintoma de que algo vai mal nessa dinâmica (WEISS, 2004, p. 
23). 

 

Do ponto de vista dos relacionamentos interpessoais e as interações sociais, 

influencia de forma muito negativa na afetividade, na forma como a criança se 

relaciona com a família, os colegas, professores e com o mundo que a cerca, 

gerando um circuito marcado pela violência, já que muitos podem enveredar pelo 

caminho das drogas e da delinquência. A violência rompe os vínculos familiares, 

escolares e sociais impactando não somente o desenvolvimento mas a formação 

pessoal, humana e cidadã da criança ou adolescente.  

 

As situações de risco e violência invertem a natureza das relações 
adulto/criança e adolescente definidas socialmente, tornando-as 
desumanas em lugar de humanas; desprotetoras em lugar de 
protetoras; agressivas em lugar de afetivas; individualistas e 
narcisistas em lugar de solidárias; dominadoras em lugar de 
democráticas; dependentes em lugar de libertadoras; perversas em 
lugar de amorosas; desestruturadoras em lugar de socializadoras 
(BRANDÃO; BUDEL, 2012, p. 28). 

 

Sobre o impacto da violência sexual contra crianças e adolescentes segundo 

Minayo (2006) pode ir desde uma gravidez a abortos clandestinos no caso das 

meninas, o abandono do lar tanto por meninas como meninos; tendo um impacto 

extremamente negativo na saúde física e mental da vítima, sendo que as 

consequências podem se mostrar persistentes ao longo da vida.  

Minayo (2006) cita ainda as consequências da violência psicológica, entre 

elas distúrbios do crescimento e do desenvolvimento psicomotor, intelectual e social. 

“Um ambiente de dominação e humilhação pode potencializar sintomas de 

agressividade, passividade, hiperatividade, depressão e de baixa estima; ou ainda, 

aumentar, nos jovens, as dificuldades de lidar com a sexualidade”. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2. A PROTEÇÃO JURÍDICA À INFÂNCIA NO BRASIL  

 

A infância nem sempre foi considerada como uma fase diferenciada da vida 

adulta e por isso mesmo, especial. 

Dorigo e Nascimento (2007, p. 16) explicam que “a concepção de criança é 

uma noção historicamente construída, que consequentemente vem mudando ao 

longo dos tempos apresentando concepções bastante divergentes sobre sua 

finalidade social”. 

A criança que durante muito tempo foi considerada um adulto miniatura. “Tão 

logo a criança adquirisse condições físicas, era prontamente inserida na sociedade 

adulta para aprender o que essa julgava necessário para a existência humana” 

(SILVA, 2002, p. 4-5).  

A criança não se diferenciava do adulto na sociedade, já que até mesmo nos 

trajes, meninos e meninas se vestiam como seus pais e mães. Os trajes 

diferenciavam apenas a classe social a que pertenciam. Estas informações a 

respeito de como as famílias tratavam e concebiam a criança estão registradas em 

pinturas, registros literários, entre outros.  

Ariès (1981, p. 33) comenta que também a duração da infância não era bem 

definida e o termo “infância” era empregado indiscriminadamente, sendo utilizado, 

inclusive, para se referir aos jovens com dezoito anos ou mais de idade. “Dessa 

forma, a infância tinha uma longa duração, e a criança acabava por assumir funções 

de responsabilidade, queimando etapas do seu desenvolvimento. Até a sua 

vestimenta era a cópia fiel da de um adulto”.  

Kuhlmann Jr. (1998, p. 20) esclarece que podem ser identificados seis modos 

de relação da sociedade com a infância ao longo da história: “o Infanticídio, da 

Antiguidade ao século IV d.C: o Abandono, do século IV ao XIII; a Ambivalência, do 

século XIV ao XVII; a Intrusão, do século XVIII, a Socialização, do século XIX a 

meados do XX; e o Apoio ou Amparo [...], iniciado em meados do século XX”.  

Furlanetto (2008) informa que durante muito tempo a infância foi concebida 

como um período da vida não produtivo, inoperante, e a criança considerada um ser 

incapaz de realizar algo.  

A partir do século XIII, devido à expansão do comércio, registrou-se um 

crescimento das cidades. A nova classe criada neste contexto, a burguesia, passa a 

dividir o poder com a Igreja Católica.  



 No século XVI, várias descobertas científicas propiciaram o prolongamento 

da vida, principalmente relacionadas à melhoria das condições de higiene, 

prevenção de doenças que eram comuns e matavam milhares a cada ano.  

Neste cenário a concepção de criança enfrenta uma contraditoriedade 

enorme, pois ao mesmo tempo em que a criança é concebida como um ser ingênuo 

e inocente, passando a ser paparicada pelos adultos; também é considerada um ser 

imperfeito e incompleto, cabendo então ao adulto moralizá-la. 

Na Idade Moderna, além da Revolução Industrial, também o Iluminismo, 

corrente filosófica que coloca o homem como condutor de seu destino e não mais 

subordinado às leis divinas e a constituição de Estados sem o domínio religioso, os 

chamados Estados laicos implicaram em modificações na sociedade e nas visões de 

mundo, modificando a concepção de criança.  

No entanto, nesta época começa-se a diferenciar a criança de acordo com 

sua classe social. A criança nobre é considerada digna de amor, piedade e 

considerada como um ser diferente do adulto. Tanto que a morte delas provocava 

comoção na família. Já a criança plebeia ou pobre apesar de ser reconhecida como 

um ser diferente do adulto, não tinha o mesmo tratamento.   

 

Até o século XVII a sociedade não dava muita atenção às crianças. 
Devido às más condições sanitárias, a mortalidade infantil alcançava 
níveis alarmantes, por isso a criança era vista como um ser ao qual 
não se podia apegar, pois a qualquer momento ela poderia deixar de 
existir. Muitas não conseguiam ultrapassar a primeira infância. O 
índice de natalidade também era alto, o que ocasionava uma espécie 
de substituição das crianças mortas. A perda era vista como algo 
natural e que não merecia ser lamentada por muito tempo [...] as 
pessoas não podiam se apegar muito a algo que era considerado 
uma perda eventual (...) (ARIÈS, 1981, p. 22). 

 

Ariès (1981) complementa que a partir do século XVII começa a haver uma 

mudança no sentimento da infância. Os pais passaram a se aproximar mais dos 

filhos, estabelecendo uma cumplicidade sentimental. Esta mudança se revela 

principalmente pelo fato de que os pais de classe mais alta passaram a cuidar de 

seus filhos deixando de enviá-los às amas de leite. 

De acordo com Chiquoetto (2002) somente no final do século XVII, quando o 

acesso à escola se amplia, a infância passa a ser considerada com uma etapa da 

vida especial, sendo a família o grupo de referência primeiro e principal da criança, 

tendo o dever de cuidar e de promover seu bem-estar.  



A partir daí, a escola e, principalmente, a família passam a ser o 
lugar da socialização da criança e do adolescente. A família torna-se, 
assim, o primeiro contato decisivo para sua inserção no âmbito 
social, devendo fixar princípios e valores que determinarão a vida 
interpessoal da mesma (CHIOQUETTO, 2002, p. 169).  

 

Ferreira (2002) por sua vez menciona que o problema da violência doméstica 

contra crianças e adolescente é uma problemática antiga, surgida ainda na 

colonização. Segundo a autora quando os portugueses aqui chegaram, se 

depararam com uma população nativa com um modo de tratar suas crianças 

totalmente diferente. Os índios não aplicavam castigos corporais, tampouco 

abusavam das crianças, tendo uma relação de afeto e acolhimento com os 

pequenos.  

Na verdade, quem introduziu os castigos físicos e psicológicos às crianças 

foram os jesuítas, que na tentativa de catequizar os chamados gentios, como meio 

de discipliná-los e educá-los, conforme Dourado e Fernandez (1999).   

A violência doméstica no Brasil tem suas raízes na formação da família 

brasileira que se efetivou com algumas características tais como a cega obediência 

ao homem e pai, então considerado senhor absoluto de tudo e de todos. às 

mulheres, filhos e escravos cabia apenas se submeter, acatando ordens sem 

questionar, como relata Ferreira (2002).  

 

Assim, a base das relações familiares foi a rigorosa disciplina 
mantida com castigos físicos, muitas vezes cruéis, com a aprovação 
da Igreja. E essa forma de educar, de exercer o poder, ultrapassou 
todos os modelos políticos brasileiros, mantendo-se até a atualidade 
(FERREIRA, 2002, p. 28). 

 

Roque e Ferriani (2002) apontam que em especial a partir do século XVIII 

começa a haver uma reação da sociedade da época ao abandono de bebês, muitos 

deixados nas ruas, vitimados então pelas intempéries ou pela fome. Para amenizar a 

gravidade dessa situação, foram então criadas as chamadas rodas dos expostos, 

em diversas Santas Casa de Misericórdia. Essas rodas feitas de madeira, tinha 

somente a parte frontal preenchida. Assim, abria-se esse compartimento, deixava-se 

a criança e em seguida a roda era fechada. As irmãs de caridade então recolhiam a 

criança e a abrigavam em orfanatos. As rodas dos expostos então foi uma solução 

paliativa para o abandono da infância no Brasil, naquele momento histórico, 



permitindo às mães manter o anonimato e às crianças, ainda que precária, uma 

proteção contra os perigos das ruas.  

No final do século XIX, começa a haver na sociedade brasileira um 

movimento, do qual faziam parte jornais e revistas da época, visando evidenciar a 

problemática do abandono e desproteção da infância. Os juristas apontavam como 

causas dos inúmeros casos de abandono de bebês e crianças pequenas às 

condições socioeconômicas precárias e ainda à desagregação familiar, como 

colocam Roque e Ferriani (2002).   

O Brasil começa a implantar seu sistema de atenção à infância em 

circunstâncias difíceis, pois segundo Roque e Ferriani (2002) era grande o número 

de menores delinquentes naquela época. Assim, em outubro de 1927 é instituído o 

primeiro Código de Menores brasileiro, pelo Decreto-Lei n° 17.943.  

Roque e Ferriani (2002) reforçam que na segunda metade do século XX, 

ganha força no meio jurídico o entendimento do papel do Estado na implantação de 

uma política de proteção e assistência à infância, conforme estabelecia o Decreto 

16.272 de novembro de 1923. Apesar de também tratar do menor delinquente, esta 

lei estabelecia uma serie de medidas de proteção legal ao menor.  

Na década de 1970, a Lei n° 6.697/79 institui um novo Código de Menores 

segundo o qual aos menores de 18 anos além de assistência e proteção, também se 

deveria vigiar os menores, procurando detectar aqueles que estivessem em situação 

irregular. O referido Decreto-Lei descrevia seis categorias de menor, quais sejam, 

abandonados, carentes, em abandono eventual, com desvio de conduta, infratores e 

vítimas, sendo estas referenciadas como sendo as que sofreram maus-tratos 

impostos pelos pais ou responsáveis ou que conviviam em ambientes 

desestruturados, contrários aos bons costumes.  

Ferreira (2002) destaca que desde o início do século XX, em países da 

Europa foram surgindo estudos sobre a violência contra crianças. No Brasil, 

segundo a autora o primeiro trabalho científico abordando o tema foi sobre um caso 

de espancamento de uma criança em 1973, estudo este realizado por professores 

da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Dois anos depois 

o Médico Armando Amoedo pública um outro trabalho focando cinco casos 

documentados de maus-tratos envolvendo crianças e em 1998 a media Viviane de 

Azevedo Guerra pública a primeira obra versando sobre o assunto: o livro “Violência 

de pais contra filhos: procuram-se vítimas”.  



Ainda como completa Ferreira (2002) em meados da década de 1980, 

começaram a ser criados no Brasil os primeiros espaços para acolher os casos de 

violência doméstica infantil, com o objetivo de além de denunciar também dar um 

encaminhamento médico e legal aos casos.  

Santos (1981, p. 101) cita a criação do Centro Regional de Atenção aos Maus 

- Tratos na Infância (CRAMI) em julho de 1985, por iniciativa do Dr. Hélio de Oliveira 

Santos e que era ligado à Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Nesse 

Centro além de receber denúncias, também eram feitos os encaminhamentos 

devidos.  

 

2.1 Instrumentos de Proteção à Vítima 

 

Rosa e Cionek (2006) consideram que os profissionais que atendem às 

crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica devem se comprometer com 

a defesa de seus direitos, entre eles o mais fundamental, o direito à vida, intervindo 

de forma a  

 

(...) interromper o ciclo de violência, principalmente a fim de proteger 
a criança, pois, uma atuação inadequada pode comprometer 
seriamente a vida de uma criança a qual, na maioria das vezes, não 
tem condições de se defender da violência que lhe é imposta (ROSA; 
CIONEK, 2006, p. 15). 

 

O Código Penal (1940) criminaliza diversas condutas cometidas contra a 

criança e adolescente.  

O primeiro crime a ser tratado pelo código penal, que pode vir a ser praticado 

contra criança ou adolescente, está em seu Título I, nomeado Dos Crimes Contra a 

Pessoa, no Capítulo I - Dos Crimes contra a Vida, trata-se do crime de homicídio 

previsto no art. 121, em sua forma tentada ou consumada. Em seguida tem-se o art. 

123, que trata do infanticídio. No art. 124 está previsto o aborto provocado pela 

gestante ou com seu consentimento, seguido pelo art. 125 que traz o aborto 

provocado por terceiro. O art. 127 prevê sua forma qualificada. E no art. 128, o 

Código Penal excetua o aborto necessário e aborto no caso de gravidez resultante 

de estupro.  



No Capítulo II, Das lesões Corporais, estão previstas no art. 129 todas as 

formas de lesões corporais, de Natureza Grave, Seguida de Morte, Lesão Culposa e 

ainda a Violência Doméstica prevista no seu § 9º.  

No Capítulo III, tem-se os crimes de Periclitação da Vida e da Saúde. E o art. 

132, traz o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem. Seguido do art. 133, 

que prevê o crime de Abandono de Incapaz, e art. 134 sobre a Exposição ou 

Abandono de Recém-nascido. Este capítulo prevê ainda os crimes de Omissão de 

Socorro no art. 135 e Maus-Tratos em seu art. 136.  

O Capítulo V deste código trata dos Crimes Contra a Honra, se encaixando 

também contra crianças e adolescentes, o crime de Difamação previsto no art. 139 e 

Injúria no art. 140.  

No Capítulo VI, estão os Crimes Contra a Liberdade Individual, que abrange 

os crimes de Constrangimento Ilegal em seu art. 146, seguido do art. 147 que traz o 

crime de Ameaça. E por fim, o crime de Sequestro e Cárcere Privado previsto no art. 

148. 

A Carta Magna de 1988 além de reconhecer a criança como ser especial, 

assim garante-lhe a proteção integral para que possa se desenvolver de forma 

plena. Conforme o artigo 227  

 

Art. 227 – É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. (BRASIL, 1988). 

 

Em julho um avanço nessa questão foi a promulgação do Estatuto da Criança 

e do Adolescente (Lei n° 8.069, de 13 de Julho de 1990) que, nos dizeres de Roque 

e Ferriani (2002) revolucionou esta questão, já que rompeu com a doutrina da 

situação irregular, até então adotada, orientando-se pela doutrina da proteção 

integral.  

 

A proteção integral à criança e ao adolescente representa um avanço 
cultural da sociedade como um todo, reconhecendo-os como parte 
integrante da família e da sociedade, com direito ao respeito, à 
dignidade, à liberdade, à opinião, à alimentação, ao estudo, dentre 
outros (ROQUE; FERRIANI, 2002, p. 336). 



Roque e Ferriani (2002) consideram o ECA importante porque reformulou as 

políticas públicas direcionadas à infância e juventude, propondo um atendimento 

mais amplo, substituindo a ação assistencialista do Estado por intervenções 

socioeducativas visando o respeito aos direitos humanos das crianças e 

adolescentes, baseando-se no fato de serem pessoas em desenvolvimento e 

cidadãos plenos de direito. Representa, portanto, um avanço nessa questão e ainda 

se mostra uma legislação moderna. “(...) promovendo uma nova estrutura de política 

de promoção e defesa desses direitos baseada na descentralização político-

administrativa e na participação da sociedade por meio de suas organizações 

representativas” (ROQUE; FERRIANI, 2002, p. 336).  

O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura os direitos humanos, 

inalienáveis das crianças e adolescentes. Além disso, se mostra claramente 

contrária a toda e qualquer forma de violência contra a infância. O artigo 13 impõe a 

qualquer pessoa a obrigação de agir e denunciar para a autoridade competente a 

prática de maus tratos contra criança e adolescente, ressaltando-se que em primeiro 

lugar deve-se comunicar o Conselho Tutelar. O funcionário público omisso pode 

praticar infração administrativa. Assim, nestes casos autoriza-se a quebra de sigilo 

profissional, tendo em vista a proteção dos direitos do menor. 

O Conselho Tutelar é um dos instrumentos de proteção à vítima de violência 

doméstica infantil, principalmente porque conforme previsto no Estatuto da Criança e 

do Adolescente (1990) em seu artigo 131 é órgão permanente e autônomo, não 

jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente.  

 

Embora vinculado à estrutura do Poder Executivo Municipal, a 
prerrogativa de autonomia assegura aos Conselhos Tutelares, nos 
limites de lei, a possibilidade de deliberar e agir com o objetivo de 
aplicar medidas de proteção a crianças e adolescentes sem sofrer 
interferência externa de qualquer órgão da administração pública, 
sempre que os direitos da população infanto-juvenil forem 
ameaçados ou violados (BRANDÃO; BUDEL, 2012, p. 37). 

 

Conforme o Artigo 98 do ECA (1990) cabe ao Conselho Tutelar atender a 

crianças ou adolescente quando seus direitos forem ameaçados ou violados por 

ação ou omissão da sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou abuso dos pais 

ou responsável; e em razão de sua conduta. Deve ainda encaminhar ao Ministério 



Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os 

direitos da criança ou adolescente; 

Apesar disso, Andrade (2003) assevera que não existe uma lei no Brasil que 

trate de forma especifica da violência doméstica, já que engloba um contexto mais 

amplo de violações dos direitos e da integridade da vítima, não podendo apenas ser 

pensada em termos da violência física contra crianças e adolescentes e ainda contra 

mulheres e idosos.  

Ao contrário, de acordo com Andrade (2003) países latino-americanos como 

Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, 

ou seja, praticamente todos os vizinhos do Brasil já possuem leis que oferecem às 

vítimas de violência doméstica proteção especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPÍTULO 3. O PAPEL DO SISTEMA JUDICIÁRIO NO CONTEXTO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA INFANTIL 

 

Dias (2010) expõe que o reconhecimento tardio deste problema deve-se 

muito à tolerância sociocultural à violência infligida a crianças e adolescente.  

Dias (2004) informa que em 1984 o caso de Mary Ellen marcou o despertar 

da sociedade e do sistema legal da época para a problemática da violência 

doméstica que atinge a infância ao redor do mundo. A menina, adotada, sofreu 

durante anos graves abusos e formas diversas de violência pela família de 

acolhimento.  

 

Com a morte do pai na Guerra Civil, ficou sob os cuidados da 
madrasta e do marido, que a maltratavam fisicamente e a 
negligenciavam. Como não havia, na época, nenhuma entidade que 
defendesse os direitos das crianças, Mary Ellen foi protegida pela 
Sociedade Norte Americana para Prevenir a Crueldade contra os 
Animais, com base no pressuposto que, como criança, fazia parte do 
reino animal (BARRY; WILSON, apud PIRES; MIYAZAKI, 2005, p. 43).  

 

Porém, como fala Dias (2010) somente na década de 1960, ou seja, cerca de 

80 anos depois, a violência contra crianças e adolescentes foi reconhecida 

efetivamente como um problema social crítico e dos mais graves com a publicação 

do artigo “The battered child syndrome” ou “A Síndrome da Criança Maltratada” de 

autoria de Henry Kempe e colaboradores. A partir disso tornou-se impossível ignorar 

a violência infligida à criança, que conforme evidenciado por estudos e pesquisas 

são uma das causas mais frequentes de lesões e morte na infância.  

Brandão e Budel (2012) realçam que a Carta Magna no artigo 227 reafirma o 

dever da sociedade, do Estado e da família de proteger integralmente crianças e 

adolescentes, com prioridade absoluta. Também outros dispositivos legais como o 

ECA dispõem sobre o direito ao desenvolvimento saudável de crianças e 

adolescentes e ainda que quando há violação desse e de outros direitos, configura-

se então uma clara situação de risco pessoal e social.  

O Estatuto poder ser uma mostra de que o Direito não se mantém inerte 

diante da problemática da violência doméstica contra crianças e adolescentes, pois 

muitas foram as leis editadas nesse sentido, além da criação de instituições visando 

à defesa e promoção dos interesses da infância e juventude.  



Com relação ao Direito e a legislação como frisam Brito et al. (2005) 

atualmente observam-se alguns avanços na área da saúde, educação e segurança 

pública. Exemplo disso é a promulgação da Lei 10.498, de 05 de janeiro de 2000, 

pelo governador de São Paulo que dispõe sobre a obrigatoriedade da notificação 

dos casos em que haja suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança e 

adolescente para os estabelecimentos de Educação, Saúde e Segurança Pública. 

Em consonância com esta determinação, o Ministério da Saúde publicou, no Diário 

Oficial da União, a portaria 1968, de 25 de outubro de 2001, que estabelece a 

obrigatoriedade da Notificação Compulsória para os profissionais dos 

estabelecimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), criando a Ficha de Notificação 

Compulsória de Maus-Tratos Contra Criança e Adolescente, fundamentadas nos 

artigos 13 e 245 do Estatuto da Criança e Adolescente.  

Na visão de Andrade (2003) a Lei n° 10.259/01 trouxe modificações nessa 

questão. A partir dela, as agressões físicas contra crianças, adolescentes, mulheres 

e idosos são objeto da intervenção da justiça consensual, buscando com isso 

valorizar a vítima. Porém, de acordo com o referido autor o que se observa é que na 

maioria dos casos, a vítima da violência doméstica encontra-se desprotegida, 

desamparada e desencantada com a intervenção judicial.  

Apesar dessa proteção ainda é grande o número de subnotificação dos casos 

de violência contra crianças e adolescentes, o que impede o auxílio à vítima e ainda 

a prevenção do problema. Essa situação, no modo de pensar de Cruz (2013) está 

associada à dinâmica familiar e ainda a fatores externos como a escassa divulgação 

das formas de se denunciar os casos, dos órgãos a que se deve procurar nesse 

caso e ainda a falta de informações sobre o andamento dos casos denunciados na 

Justiça.  

 

3.1 A atuação do Poder Judiciário na Violência Doméstica contra Crianças e 

Adolescentes 

 

Em geral, o Conselho Tutelar é a porta de entrada das denúncias de violência 

doméstica contra crianças e adolescentes. A partir dela, cabe então investigar para 

verificar o contexto do fato, levantando informações neste primeiro momento para 

então tomar as providências devidas, como aplicar as medidas protetivas.  



Martins e Jorge (2009) esclarecem que os Conselhos Tutelares enquanto 

órgãos civis são estruturados nos municípios para garantir a defesa dos direitos de 

crianças e adolescentes, sempre que houver violação dos mesmos. As medidas de 

proteção incluem desde o apoio à família até ações de abrigamento da vítima de 

violência, ou seja, a criança é retira do ambiente familiar quando exposta a situações 

que podem trazer riscos à sua integridade física e psíquica.  

Cruz (2013) evidencia que nesse processo é fundamental o diálogo entre o 

Conselho Tutelar enquanto órgão de defesa dos direitos da vítima e os aplicadores 

das sanções penais, no sentido de evitar a exposição da vítima e da família e 

oferecer-lhes uma proteção real.  

Após a conclusão do inquérito policial, o caso é então encaminhado ao 

Ministério Público que oferecerá denúncia ao Poder Judiciário contra o agressor. 

Cruz (2013) cita que nos casos de violência sexual a apresentação da denúncia 

independe da vontade da vítima, já que o Ministério Público tem competência legal 

para procedê-la. Porém, de acordo com a autora a ação penal na área criminal visa 

apenas ao estabelecimento da sentença para o autor da violência, não tratando de 

medidas protetivas à vítima, que no processo figura na condição de vítima.  

 

Os casos encaminhados pelos Conselhos Tutelares serão avaliados 
pelo Ministério Público, que definirá a pertinência de ajuizar uma 
determinada ação, o que significa encaminhar as informações 
existentes para a Vara Cível da Infância e da Juventude, solicitando 
uma decisão judicial. A denúncia transforma-se então em processo 
judicial (CRUZ, 2013, p. 38). 

 

Martins e Jorge (2009) explicam que a função da Vara da Infância é aplicar a 

lei de forma coativa. Assim, tão logo recebe a notificação da violência, a Vara da 

Infância e da Juventude abre um inquérito para averiguação, o qual poderá ser tanto 

arquivado em função da cessação da situação de violação de direitos, ou convertido 

em processo quando requer ações de intervenção e acompanhamentos mais 

incisivas.  

Na visão de Roque e Ferriani (2002) a intervenção judiciária nos casos de 

violência doméstica contra crianças e adolescentes é fundamental e decisiva, pelo 

fato de o Poder Judiciário ter maiores condições de determinar a cessão da 

violência, pois detém medidas como a destituição do pátrio poder e a prisão do 



agressor, a interdição da permanência do menor no ambiente familiar até a 

determinação de tratamento para os agressores.  

Em certos casos, o sistema Judiciário determina a retirada da vítima de 

violência doméstica, ou seja, a criança é encaminhada para um abrigo ou instituição 

afim. Para os contrários a essa decisão, a medida afeta os vínculos afetivos e 

emocionais da criança com a família, trazendo consequências ainda mais graves 

para seu desenvolvimento e formação, pois impõe ao menor uma situação de 

isolamento, fragilizando os vínculos afetivos com as pessoas próximas já que estes 

são temporários, assim como os relacionamentos que tendem a ser instáveis. 

Assim, a criança terá que lidar com questões para as quais não está 

preparada. Muitas delas acabam desenvolvendo um sentimento de culpa por ter 

revelado a violência e o abrigamento é visto então como uma punição pela sua 

reação. É uma situação delicada, levando-se em conta que o que se objetiva é 

oferecer proteção à vítima, que deve ser sempre considerada sujeito de direitos.  

Assim, nesta decisão deve-se pensar que o objetivo maior é a interrupção da 

violência, porém nem sempre a vítima quer a punição do agressor, por quem em 

geral tem carinho. Ao contrário, a sociedade sempre quer a punição do agressor a 

qualquer preço. Por isso o abrigamento deve ser muito bem pensado, pesando-se 

os pros e contras, analisando-se o contexto específico de cada caso, suas variáveis, 

pois a separação da família pode causar sofrimento ainda maior à criança, causando 

danos ainda mais preocupantes que associados àqueles causados pela agressão 

comprometem seu desenvolvimento e sua formação pessoal e cidadã.  

Roque e Ferriani (2012) reforçam que na visão de estudiosos a retirada da 

criança do ambiente familiar, constitui uma medida legítima e legal, levando-se em 

conta as leis que a protegem. Assim, justifica-se o abrigamento diante do fato de que 

no ambiente familiar não há respeito pelos seus direitos e ainda sua integridade 

física e psíquica está ameaçada. Porém, para outros, a violência doméstica sinaliza 

que algo grave está ocorrendo e é uma forma de a família pedir ajuda à sociedade.  

Por isso Martins e Jorge (2009) observam que a medida de retirar a criança 

da família agressora deve ser efetivada, somente depois de ter sido realizada uma 

avaliação cuidadosa, criteriosa, ao mesmo tempo em que faz-se necessária a 

estruturação adequada das instituições de abrigamento a fim de que ofereçam o 

apoio e o suporte à criança, minimizando os traumas decorrentes da violência e do 

afastamento do núcleo familiar.  



3.2 Dificuldades e entraves à atuação efetiva e eficaz do Poder Judiciário na 

questão  

 

O problema da atuação do Judiciário no contexto da violência doméstica 

infantil se divide em duas grandes vertentes. Por um lado, há pouco investimento em 

proteção social, em instrumentos estatais de amparo, como, por exemplo, casas de 

acolhida para as vítimas, ajudas financeiras e apoio psicossocial permanente para 

auxiliá-las a superar sua situação, que na maioria das vezes é de absoluto 

desamparo. Por outro, a legislação ao enquadrar a violência doméstica como crime 

de “menor potencial ofensivo” deu-lhe um tratamento banalizador e deixou 

desprotegida a vítima mais uma vez (ANDRADE, 2003).  

Outro problema é a não notificação de grande parte dos casos, o que acaba 

reforçando o ciclo de violência imposto à criança ou adolescente.  

Sobre a notificação da violência sofrida pela criança ou adolescente Pires e 

Miyazaki (2005, p. 43-4) informam que um avanço importante foi a Portaria de nº 

1968/2001 do Ministério da Saúde que estabelece a obrigatoriedade da notificação 

compulsória dos casos suspeitos ou confirmados de maus-tratos contra a criança e 

o adolescente pelos profissionais dos estabelecimentos de saúde conveniados ao 

Sistema Único de Saúde.  

Porém, Pascolat et al. (2001, p. 36) ressaltam que apesar deste avanço na 

questão da violência infligida a criança ou adolescente, a subnotificação é uma 

realidade cada vez mais presente no cenário brasileiro. “Estima-se que para cada 

caso notificado, dois não o são. No Brasil, a cada caso de abuso físico, 10 a 20 

deles não são registrados, o que confirma o grande índice de subnotificação”.  

Na verdade, a notificação da violência sofrida pela criança ou adolescente 

pode então ser considerada um fator de aproximação entre os órgãos de proteção e 

o sistema judiciário, permitindo então que se dimensione o problema de forma 

adequada. Permite ainda que possa ser feito um planejamento de estratégias e 

ações de prevenção deste tipo de violência, que preocupa porque atinge a infância, 

a criança ou adolescente enquanto ser em formação e desenvolvimento, impactando 

a vida das vítimas nos mais diversos aspectos. 

Martins e Jorge (2009, p. 804) afirmam que, neste cenário, o grande desafio 

na questão da violência contra crianças e adolescentes reside na detecção precoce, 

no tratamento adequado e na prevenção que precisam ser pontuais, pois contribuem 



para interromper o ciclo de violência. Por isso enfatizam ser importante que o 

desenrolar dos processos nas Varas de Infância e Juventude seja acelerado. A 

rapidez nesses casos pode fazer grande diferença, contribuindo para reduzir a 

possibilidade de novas agressões à vítima, já que são determinadas as medidas 

protetivas ao mesmo tempo em que o agressor é penalizado. Havendo demora 

nesse processo a tendência é que a violência se reproduza muitas vezes com 

desfechos trágicos. “Estudiosos apontam que há processos que chegam a durar 

cinco anos sem que a família possa voltar a se organizar, o que prolonga os danos 

sofridos, sem qualquer tipo de ajuda”.  

Por sua vez Roque e Ferriani (2002, p. 339) explicam que a questão da 

violência doméstica contra crianças e adolescentes não é vista de forma mais ampla 

pelos operadores de Direito, posto ser uma questão complexa de consequências 

gravíssimas. O Direito tem abordado, como acrescentam os autores, apenas o 

agressor e a vítima, esquecendo-se os operadores desta área que este tipo de 

violência abrange questões culturais, sociais.  

 

O judiciário tenta resolver ou dar conta do problema legal de forma 
reducionista, seguindo os trâmites técnicos que o problema requer. 
Não há envolvimento humano para tentar resolver, de forma mais 
rápida e justa, tanto para a criança quanto para os elementos 
envolvidos na violência contra ela (ROQUE; FERRIANI, 2012, p. 339-
40).  

 

Martins e Jorge (2009) destacam no cenário da violência doméstica contra 

crianças e adolescentes o isolamento do Poder Judiciário em relação a órgãos como 

o Conselho Tutelar e a falta de uma comunicação efetiva, fatos que podem sugerir 

indiferença para com a gravidade do problema ou ainda uma banalização da própria 

violência. Porém, há de se levar em conta que a cultura que orienta a atuação do 

Poder Judiciário e de outras instancias no Brasil é de não articulação, prevalecendo 

a atuação individual, não havendo uma relação de continuidade, o que poderia 

resultar em um encaminhamento mais favorável aos casos de violência envolvendo 

crianças e adolescentes e até mesmo poderia dar espaço para o surgimento de uma 

rede de prevenção.   

Outro aspecto mencionado por Martins e Jorge (2009) é que o baixo índice de 

condenação de pais ou responsáveis que praticam violência intrafamiliar pode ser 

explicado pelo fato de que nem todos os juízes entendem que a punição seja a 



melhor conduta, decidindo pela ressocialização dos agressores, por exemplo. Essa 

decisão é embasada na análise específica de cada caso, não podendo esses 

índices ser tomados como indicadores de ineficácia do sistema judicial ou de 

impunidade.  

Martins e Jorge (2009) expõem também que atualmente o Poder Judiciário 

enfrenta problemas diversos relacionados entre outros ao desequilíbrio entre a 

demanda e a capacidade de atender a todos os casos, ou seja, a quantidade de 

processos é excessiva enquanto o número de servidores é insuficiente, somando-se 

a isso a falta de recursos materiais e de qualificação dos funcionários. Este e outros 

problemas acabam afetando a qualidade do atendimento, desde o registro das 

denúncias, dificultando a tramitação e andamento dos processos, prejudicando com 

isso a vítima da violência que deve ser considerada sempre como prioridade 

absoluta.  

Nogueira Neto (2005) complementa que as intervenções judiciais em defesa 

da criança no caso de violência doméstica, via de regra acabam somente 

responsabilizando somente o violador, o que leva à chamada “revitimização”, em 

especial quando se trata da violência sexual. Obviamente não cabe ao Direito 

exercer o papel de gestores de políticas públicas, porém, torna-se essencial a 

articulação de ações e estratégias com outras esferas de poder a fim de oferecer um 

atendimento psicossocial à criança vítima da violência garantindo assim seus 

direitos.  

De acordo com o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Contra 

Crianças e Adolescentes (2007, p. 6) o termo revitimização refere-se ao “o processo 

de ampliação do trauma vivido pela vítima de violência, em função de procedimentos 

inadequados realizados, sobretudo nas instituições oficiais, durante o atendimento 

da violência notificada”.  

 

(...) todas as circunstâncias que envolvem a revelação são de grande 
importância para o processo de responsabilização e terapêutica, 
especialmente quanto aos caminhos percorridos, bem como a 
atenção que se deu para a mesma, seja na família, na sociedade, ou 
nos órgãos públicos, os quais [dela] tomaram conhecimento. 
(ROCHA, 2006, p. 63). 

 



Por isso a importância do olhar mais amplo para essa questão, em especial 

tem do o Direito importante papel na questão da proteção e garantia dos direitos das 

vítimas de violência doméstica infantil.  

 

3.3 O Papel do Sistema Judiciário na prevenção da violência doméstica infantil 

– articulações diversas 

 

Martins e Jorge (2009) falam da necessidade de maior diálogo entre Conselho 

Tutelar e o Poder Judiciário, sendo o primeiro responsável principal por acionar as 

redes de serviços de apoio às vitimas da violência doméstica, já que sua atuação 

consiste em medidas de orientação legal. Sendo um órgão civil, O Conselho Tutelar 

está vinculado ao Poder Público Municipal e não integra o Poder Judiciário. Porém, 

é a porta de entrada dos casos de violência doméstica contra crianças e 

adolescentes. Desta forma, é natural que seja informada sobre o desdobramento 

dos casos que atende. No entanto, essa é uma dificuldade observada quanto se 

trata da interação entre Conselho Tutelar e Poder Judiciário, pois a falta de retorno 

do encaminhamento e solução dos casos exclui a possibilidade de uma articulação 

entre eles, o que pode beneficiar a vítima da violência, na medida em que reforça a 

rede de apoio.  

É fundamental também que os Conselhos Tutelares tenham informações 

sobre os casos encaminhados para que possam propor ações e estratégias para 

transformar a realidade.  

 

(...) o Conselho Tutelar, órgão que mais recebe as denúncias de 
violência contra crianças e adolescentes, não consegue averiguar o 
cumprimento de seus encaminhamentos, o que denota a 
necessidade de melhor comunicação entre os serviços que 
compõem a rede de proteção (MARTINS; JORGE, 2009, p. 804-5). 

 

Quanto ao atendimento psicossocial à vítima de violência doméstica, Azevedo 

e Guerra (1994) argumentar que é altamente recomendável, principalmente porque 

crianças e adolescentes que sofreram violência precisam de apoio terapêutico. Tato 

é que em inúmeras legislações ao redor do mundo, este apoio é compulsório, ou 

seja, é ordenado pela Justiça a viabilização de serviços de proteção à infância.  

Na opinião de Roque e Ferriani (2012) é preciso que o Poder Judiciário e o 

Direito como um todo precisam atuar orientados pelo entendimento da sociedade, 



em sua complexidade e conflitos, estando mais abertos para discutir questões que 

precisam de uma intervenção mais ampla e abrangente. è fundamental que o Direito 

compreenda a realidade de forma mais crítica, procurando desvelar a face aparente 

dos fatos.   

Como argumenta Cruz (2013) para que o sistema público de atenção à 

infância e adolescência, o que inclui o Judiciário, possa planejar e executar ações de 

atenção e proteção à infância e adolescência, torna-se primordial antes é necessário 

primeiro conhecer o perfil social dos envolvidos no contexto da violência doméstica 

contra crianças e adolescentes.  

São ainda indispensáveis instrumentos que facilitem ou reforcem a ausência 

de contato entre vítima e agressor, tanto durante o processo, como medida cautelar, 

como depois da sentença, como pena assessória.  

 

A efetividade da medida cautelar de afastamento do agressor 
dependerá em grande parte do estabelecimento de medidas 
complementares como a proteção policial direta ou a imposição de 
mecanismos de fácil ou permanente acesso da vítima ou seus 
familiares à polícia para que intervenha a seu favor ante eventuais 
violações das restrições impostas (ANDRADE, 2003, p. 12). 

 

Como reforça Andrade (2003) o problema da efetividade imediata das 

medidas cautelares adotadas jurisdicionalmente depende em grande parte de que 

as forças policiais disponham de meios humanos e materiais suficientes. Por isso a 

necessidade de uma regulação completa do catálogo e regime geral das medidas 

cautelares. 

Deveriam ser incluídas, ademais do afastamento do agressor, medidas como: 

proibição do agressor de comunicar-se com a vítima, testemunhas ou denunciantes; 

confisco de armas que possuir o agressor, mesmo que não houvessem sido 

utilizadas no cometimento dos atos de maus-tratos; fixação de uma pensão 

alimentícia provisional em favor da vítima, assim como da guarda provisória dos 

filhos e a posse dos bens do casal; proibição de retirada dos filhos do território 

nacional, assim como medidas assecuratórias da responsabilidade civil pelos maus-

tratos, como aponta Andrade (2003).  

Leal (2001) salienta sobre a importância de campanhas educativas a respeito 

da denúncia e notificação de casos de violência doméstica, principalmente porque 

no Brasil as estatísticas não espelham a realidade, já que um grande número de 



casos não é notificado ás autoridades, o que reforça ainda mais a impunidade, 

perpetua essa forma de violência inadmissível visto a família ser um lugar de afeto e 

proteção. A denúncia deve ser estimulada, principalmente porque na maioria dos 

casos o adulto que pratica a violência possui relações afetivas ou de parentesco 

com a vítima. Sendo assim, a denúncia desempenha funções importantes como “a 

de isentar a vítima de qualquer responsabilidade sobre esta relação e a de 

demonstrar ao agressor que o controle do qual ele carece internamente, pode ser 

exercido temporariamente por um elemento externo” (LEAL, 2001, p. 69). 

A denúncia é considerada ainda por Leal (2001) uma forma de 

empoderamento da criança ou adolescente que de vítima passiva passa a ser 

considerada sujeito de direitos de fato. Também a denúncia promove a ruptura do 

segredo intrafamiliar, atribuindo novos significados às relações no núcleo familiar e 

essa configuração nova, facilita muito o trabalho terapêutico e de apoio não somente 

à vítima, mas todos que compõem o núcleo familiar.  

Nas colocações de Martins e Jorge (2009) é fundamental uma atuação mais 

incisiva do sistema judiciário junto às famílias nas quais ocorreu a violência contra a 

criança ou adolescente, principalmente, principalmente para abordar todas as 

variáveis presentes no complexo contexto da violência. Assim, não basta apenas 

estabelecer punições ao agressor, é necessário trabalhar todo o núcleo familiar, 

procurando com isso fortalecer os vínculos afetivos e ainda trabalhar as relações 

interpessoais, permitindo com isso que os conflitos sejam resolvidos por meios 

pacíficos.  

Ao mesmo tempo, torna-se fundamental a avaliação das medidas de proteção 

adotadas pelo Poder Judiciário, pois como ressaltam Martins e Jorge (2009) a visão 

ampliada do problema permite estabelecer estratégias de prevenção de novas 

ocorrências.  

 

Medidas de orientação em espaços como escolas, comunidades, 
grupos e sociedade em geral, são essenciais para debater a questão 
da violência, promovendo sua prevenção a partir da conscientização 
e da melhora nas relações interpessoais, uma vez que os lares são 
considerados como o primeiro espaço para intervenções e mudanças 
(MARTINS; JORGE, 2009, p. 804).  

 

Cruz (2013, p. 38) referente a isso menciona a importância dos estudos 

técnicos que devem ser realizados após a transformação da denúncia em processo 



judicial. Esses estudos realizados por um psicólogo e um assistente social irão 

fundamentar o planejamento das intervenções psicossociais nas etapas posteriores 

do processo judicial, quando necessário. Por oferecerem ao juiz uma visão mais 

ampla do caso, do ponto de vista psicossocial esses estudos ajudam a orientar os 

encaminhamentos pertinentes a cada caso, “(...) seja acompanhamento temporário 

pelos conselhos tutelares, tratamentos médicos e/ou psicológicos, inclusão das 

famílias em programas sociais de apoio e promoção, etc.”. 

Martins e Jorge (2009, p. 804) consideram também ser importante a 

articulação do Poder Judiciário e os sistemas de saúde, o que possibilita uma 

intervenção mais rápida, com menos burocracia, permitindo um atendimento mais 

eficiente à vítima e sua família. “A identificação e intervenção efetivas, aliadas à 

maior vigilância nos diferentes espaços sociais, constituem ações importantes na 

prevenção e tratamento adequados”. 

Por isso na opinião de Andrade (2003) faz-se urgente a aprovação de uma lei 

de prevenção e combate à violência doméstica. 
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