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RESUMO 

 

Apesar do fenômeno da violência doméstica ser um tema emergente no 
contexto educacional, trata-se de um conceito culturalmente construído, 
histórico, complexo, de múltiplos sentidos e que, portanto, envolve várias 
interpretações. Considerando a importância desse fenômeno, buscou-se neste 
estudo, de caráter exploratório e bibliográfico, apresentar algumas produções 
na área acadêmica que investigam relações entre a exposição de crianças à 
violência doméstica familiar e o processo de desenvolvimento destes sujeitos 
na escola. Para isso, o referencial teórico utilizado teve como base autores 
como Rago (1985), Ariès (1981), Louro (1997), dentre outros, que apresentam 
uma visão histórica desta questão, identificados com a perspectiva 
foucaultiana. Com base nos estudos ora apontados, compreendemos que o 
contexto escolar tem possibilidades para perceber alunos que sofrem violência 
doméstica e intrafamiliar, instituindo práticas que podem colaborar com 
modificações no cenário da violência que atinge inúmeras crianças. 
 
Palavras-chave: Violência doméstica e intrafamiliar. Desenvolvimento Infantil. 
Papel do Professor. Ambiente Escolar. 
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INTRODUÇÃO 

A violência se constitui como um importante tema a ser abordado por 

pesquisadores no âmbito educacional, tendo em vista que de maneira direta ou 

indireta tem influenciado no desenvolvimento físico, social e psicológico de 

crianças, bem como em sua aprendizagem escolar.  

O presente trabalho teve como objetivo compreender a construção 

histórica pela qual a violência doméstica e intrafamiliar passou antes de se 

constituir como um problema social atual, configurando-se nos dias de hoje 

como uma preocupação central da sociedade.  

 Atualmente, pesquisas voltam-se à violência doméstica e intrafamiliar, 

pois estes atos de violar os direitos de crianças e adolescentes cometidos no 

ambiente familiar se tornaram, antes de tudo, uma preocupação do Estado e da 

sociedade civil a partir do momento em que as crianças foram reconhecidas 

como cidadãos de direitos e futuros adultos perante a sociedade.  

O tema da violência doméstica e intrafamiliar ganha a cada dia mais 

espaço na sociedade, especialmente como objeto de pesquisas, por se tratar 

de um mal que, além de afetar a criança, compromete também o adulto que a 

mesma será futuramente.  

É fato que muitos profissionais da educação vêm buscando aprimorar 

suas formações e práticas acerca do enfrentamento que podem assumir frente 

à violência doméstica e intrafamiliar de seus alunos no contexto escolar. Com 

isso, é notório que o ambiente escolar passou a ser um local privilegiado onde 

se pode perceber a violência sofrida por crianças, já que nesta instituição a 

criança passa a maior parte de sua infância, bem como desenvolve suas 

primeiras socializações. 

Em termos metodológicos, a fonte de dados utilizada neste estudo 

baseou-se em pesquisas divulgadas em artigos de periódicos nacionais e 

produções em eventos, assim como dissertações e teses que tematizavam 

sobre a constituição da família em suas possíveis relações com a violência 

doméstica e intrafamiliar envolvendo especialmente crianças, incluídos nas 

seguintes Bases de Dados: Portal de Periódicos da Capes, Banco  de  Teses  e  

Dissertações  da  Capes, Portal Domínio Público  e Banco de Dados Scielo. 
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Para isso, elegemos as seguintes conjugações de palavras-chave: 

Violência intrafamiliar e desenvolvimento infantil; Violência doméstica e escola; 

Violência intrafamiliar e escola; Crianças expostas à violência e escola; 

Violência doméstica e desenvolvimento infantil; Violência doméstica e 

desempenho escolar; Crianças expostas à violência intrafamiliar e escola; 

violência doméstica e aprendizagem escolar.  Estas palavras se constituíram 

como um direcionamento para nossa pesquisa.  

No total, vinte e cinco fontes foram levantadas e posteriormente 

selecionadas pela aproximação tanto ao objeto de estudo quanto à abordagem 

teórica eleita para a pesquisa. Os trabalhos selecionados corresponderam ao 

período de 16 anos (1998 a 2014). 

De caráter qualitativo e eminentemente bibliográfico, realizamos uma 

relação de textos nominados como Bibliografias consultadas, que está sendo 

incluída como amostra das fontes que foram levantadas para dar início ás 

investigações no tema.  

Esta revisão buscou identificar na literatura indexada produções 

científicas que abordam a violência doméstica e intrafamiliar em suas 

associações ao desempenho escolar, desenvolvimento infantil e aprendizagem 

escolar, apresentados por crianças em idade escolar. 

Nesse processo, foram levantadas vinte e cinco produções no total, 

sendo que após definir seu objeto de estudo, selecionou entre eles, somente 

àqueles que em nosso entendimento estavam mais diretamente relacionados à 

ele, haja vista a problemática eleita para o trabalho. 

Com isso, não utilizamos os artigos que investigavam particularmente o 

histórico da violência doméstica e intrafamiliar, assim como aqueles cujo 

enfoque da violência tratavam da temática violação dos direitos.  

Nesse sentido, com base nesses critérios selecionamos 25 referências, 

não fazendo uso de 20 artigos levantados. Portanto, dada a reduzida 

quantidade de artigos selecionados para participar efetivamente deste estudo, 

achamos conveniente anunciar todos os demais, ora excluídos neste trabalho, 

para futuros estudos.  

O presente trabalho está dividido em três capítulos, sendo o primeiro 

definido como "Algumas considerações sobre a constituição da família 

moderna e as relações familiares violentas". Nele, buscamos tratar da 
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constituição da família moderna em suas relações violentas, além de 

caracterizarmos tipos de violências e o que as mesmas podem gerar em 

crianças, especialmente no âmbito familiar.  

O segundo capitulo foi definido como “o que se tem discutido atualmente 

sobre crianças expostas a violência doméstica e intrafamiliar” no qual 

abordamos algumas questões sobre a violência doméstica e intrafamiliar e 

sobre a exposição da criança a violência. Em seguida se constituiu o terceiro 

capitulo, intitulado "A violência intrafamiliar e consequências possíveis ao 

desenvolvimento da criança", que teve como objetivo anunciar discussões 

sobre as possíveis consequências da violência doméstica e intrafamiliar para o 

desenvolvimento da criança, visando compreender a importância dos 

professores quando se veem diante da violência no âmbito educacional.  
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CAPÍTULO 1 – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONSTITUIÇÃO 

DA FAMÍLIA MODERNA E AS RELAÇÕES FAMILIARES VIOLENTAS  

 

1.1 A FAMÍLIA MODERNA E A CONSTITUIÇÃO DA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR COMO ÁREA 

DE SABER 

 

 Conforme apresentamos na introdução, este estudo, de caráter 

exploratório e bibliográfico, buscou apresentar o que tem sido produzido na 

área acadêmica sobre a relação entre a exposição da criança à violência 

doméstica familiar e a aprendizagem escolar. A proposta deste tema de 

pesquisa surgiu com a necessidade de se conhecer melhor as discussões 

teóricas sobre a violência doméstica e intrafamiliar atuais, em especial aquelas 

que a relacionam à aprendizagem escolar da criança. 

 Entretanto, entendemos que não podemos tratar da violência 

doméstica intrafamiliar como um problema natural e inerente à vida em 

sociedade como encontramos em alguns referenciais teóricos sobre o assunto. 

De acordo com, Narvaz, Santos e Lemos, (2005) que nos trazem extensos 

históricos sobre como a violência estava presente nas relações familiares 

desde a Antiguidade, esta só foi descoberta e combatida recentemente, o que 

é considerado um grande avanço o qual só foi possível devido a um tipo de 

evolução da capacidade de compreender os problemas sociais que afetam a 

família, a mulher e a criança. 

 Destoamos deste tipo de compreensão, porque partimos do princípio 

de que tanto o conceito de violência, como o conceito de família, assim, como 

os conhecemos hoje, não existiam nem na Antiguidade, nem na Idade Média, e 

nada mais são que construções sociais características de um tempo histórico e 

passíveis de impensáveis transformações. 

 Para respaldar este princípio norteador de nossa discussão, buscamos 

Foucault (1997) o qual afirma que surgiu uma nova configuração social, política 

e econômica durante o início da Modernidade1 à medida que o capitalismo se 

instalava nas sociedades europeias. Esta nova configuração trouxe uma 

                                                             
1  Consideramos o conceito de Modernidade exposto na divisão histórica feita por Foucault 
(1997), segundo o qual temos o Antigo Regime (período anterior ao século XVIII) e 
Modernidade (a partir do século XVIII). 
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reorganização estrutural e conceitual nas relações entre homens, mulheres e 

crianças que possibilitou o surgimento daquilo que hoje entendemos por 

família, casamento, cuidado com os filhos e, podemos inserir aqui, a violência 

doméstica e familiar. 

 Seguindo Foucault (1997), temos, durante a Modernidade, uma série 

de saberes que tratavam de homens e mulheres enquanto seres vivos, que 

precisavam ser administrados para viverem melhor em sociedade, 

constituíram-se conforme os problemas ocasionados pelo modo de produção 

capitalista surgiam e demandavam soluções e reorganizações diversas. Estes 

saberes eram, como ainda hoje são, produzidos por especialistas que se 

ocupavam dos problemas humanos, como, por exemplo, médicos, assistentes 

sociais e pedagogos que ao criarem orientações e formularem teorias também 

acabavam por gerir a população sob dois aspectos centrais e bastante 

eficientes: administrando seu corpo e seu comportamento diário nos míninos 

detalhes e sua vida como um todo, de forma mais ampla, visando ao bem 

comum da sociedade. 

 Estas duas estratégias de administração dos seres vivos têm como 

efeito uma série de relações de poder nas quais forças opostas se tencionam 

provocando resistências e mudanças tanto na forma como as pessoas se 

relacionam entre si quanto na forma como se relacionam consigo mesmas. Ao 

mesmo tempo, novos saberes e poderes se organizam levando a novas 

configurações sociais e assim por diante, num jogo de forças sem fim. Nesta 

perspectiva, o poder do Estado não tem o peso que tem em outras teorias, 

como a marxista, por exemplo, na qual o Estado exerce um poder de 

dominação sobre a classe trabalhadora. Para Foucault (1997), o exercício do 

poder acontece nas relações diárias, em um nível micro, que, segundo ele, é 

muito mais eficiente e econômico que o poder tentando se impor em grandes 

proporções. 

 Um dos lócus onde este micro poder circula nas sociedades modernas 

é a família. É dentro dela que homens, mulheres e crianças vão ocupar lugares 

específicos na sociedade, ao mesmo tempo em que se tornam objetos de 

interesse e intervenção de um grupo cada vez maior de especialistas, que vão 

dizer como o homem deve se comportar, como a mulher deve ser, quais os 

cuidados a serem adotados com a criança, etc. (PERROT, 2006). 
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 Vejamos resumidamente alguns movimentos presentes no processo de 

constituição da família moderna e na definição dos papéis sociais de homens, 

mulheres e crianças. Para esta discussão, usaremos como base autores como 

Rago (1985), Ariès (1981) e Louro (1997), dentre outros identificados com a 

perspectiva foucaultiana adotada neste texto que apresentam uma visão 

histórica desta questão. 

 

1.2 MULHERES E HOMENS E A CONSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA DURANTE A IDADE MÉDIA E 

INÍCIO DA MODERNIDADE 

 

 As mulheres tiveram muitas conquistas com o passar dos anos através 

de suas lutas pela igualdade de direitos, muitas sofreram e morreram buscando 

conquistar espaço e reconhecimento na sociedade. Sua história passou por 

diversas mudanças desde o início dos séculos até os dias atuais, antes mesmo 

de exercerem o papel de esposas e mães com o significado que conhecemos 

hoje. 

 Na Idade Média a mulher não tinha função social, não era considerada 

como importante na família e as relações de casamento aconteciam apenas 

para garantir direito a terras e reinados. A população pobre não se preocupava 

em oficializar suas uniões, nem em constituir ou manter suas famílias, pois o 

próprio conceito de família nuclear composto por pai, mães e filhos não existia. 

Com as mudanças do final da Idade Média, esta configuração começa a mudar 

lentamente. Primeiro, entre os mais ricos e, posteriormente, entre os pobres. 

 Segundo Ariès (1981), em seu livro “História social da criança e da 

família”, a imagem da mulher surge nas pinturas ao fim do século XVI, onde foi 

retratada com freqüência ao lado de seu marido e filhos, sempre cuidando dos 

mesmos e realizando atividades domésticas, costurando ou com diversas 

outras atividades ligadas à assistência ou a educação.  

 

[...] Assim, primeiro vemos surgir a mulher, a dama do amor 
cortês ou a dona de casa. No livro de horas do Duque de Berry, 
no mês de fevereiro, o camponês não é mais o único a se 
aquecer como nas paredes de Senlis de Paris ou de Amiens. 
Três mulheres da casa já estão sentadas em torno do fogo 
enquanto o homem ainda está do lado de fora, franzido de frio 
no pátio coberto de neve (ARIÈS, 1981, p.197).  
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Com o aparecimento do Capitalismo, as mulheres pobres foram 

convocadas, desde muito jovens, a dividir o trabalho nas fábricas com crianças. 

Lá eram exploradas e sofriam perante o poder dos patrões, além de ganharem 

salários inferiores ao dos homens, mesmo exercendo a mesma função. 

Nas primeiras fábricas do século XVIII a quantidade de horas 

trabalhadas era enorme e as pessoas que lá trabalhavam deveriam dedicar 

praticamente toda a sua vida aquela função, entretanto, até então, não se havia 

instalado o hábito de tanta dedicação ao trabalho. A rotatividade era grande, as 

ausências e a falta de compromisso também. 

Uma estratégia de aproveitamento do trabalho humano foi lançada: o 

homem precisava investir mais de sua energia nas fábricas. Neste período, a 

mulher foi o principal alvo na promoção e garantia da mão de obra masculina 

no mundo do trabalho urbano. 

Surgiu na época um discurso sobre a função da mulher no casamento e 

na constituição da família. Desde o padre até o médico, todos começaram a 

dizer-lhe o quanto ela era importante na manutenção do lar, no cuidado com os 

filhos e no trato com o marido, que por sua vez deveria dedicar-se ao seu 

trabalho a fim de ganhar dinheiro para conduzir sua família a uma condição de 

vida cada vez melhor. Surgem então, os conceitos de casamento e família 

como o conhecemos hoje. 

Segundo Rago (1985, p.62): 

 

[...] à mulher cabia, agora, atentar para os mínimos detalhes da 
vida cotidiana de cada um de seus membros da família, vigiar 
seus horários, estar a par de todos os pequenos fatos do dia-a-
dia, prevenir a emergência de qualquer sinal da doença ou do 
desvio. 

 

A mulher passou a ser vista de uma nova maneira pela sociedade, 

aquela que antes era explorada nas fábricas deixa de ocupar o espaço público 

e passa a ser a dona de casa, frágil, sensível, quem o homem é responsável 

por guiar e sustentar. Ela é sobre quem ele deve exercer seu poder, aquela 

que antes era somente um ser alienado sem importância significativa para a 

sociedade passa a ter uma função, uma responsabilidade dentro dela.  
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A partir do momento em que surge o conceito de família, a mulher 

começa a se casar muito jovem, assim que acontecesse sua primeira 

menstruação, por volta dos 16 ou 17 anos, já era considerada capaz de 

conduzir seu marido e filhos e cuidar de uma casa sozinha. A ela cabia o papel 

de esposa, mãe, filha e tinha a obrigação de cuidar de seu lar. Possuía também 

diversos outros afazeres, porém nunca sem a permissão e orientação de seu 

marido, já que agora passa a ser totalmente subordinada a ele, a depender de 

sua proteção e amparo já que não possuía outra escolha. 

Apesar de ser quase invisível para a sociedade, já que deixa de circular 

pelo espaço público e fica restrita ao mundo privado de seu lar, a mulher, 

agora, torna-se necessária a essa de forma significativa, porém com diversas 

privações que são convenientes aos homens. 

Toda esta mudança não impediu que as mulheres continuassem a 

trabalhar nas fábricas, porém, agora em horários alternativos, pois o lar era o 

principal lugar onde ela deveria estar e sempre sobre o comando dos homens, 

que passam a estar presentes enquanto chefes em quase todas as atividades 

exercidas por elas. 

Casar-se e constituir uma família não era o que homens e mulheres 

almejavam na Idade Média e a necessidade de se oficializar a convivência 

marital não existia. Segundo Ariés (1981), desde o século XII, os homens já 

eram retratados em pinturas da época. Eles apareciam sempre sozinhos 

exercendo diversas funções; a mulher é inexistente e sem importância durante 

esse período para o pintor, e para a sociedade, não havia a necessidade de 

ajuda para o homem para este realizar seus afazeres. Segundo o autor: 

 

[...] de um lado os grandes trabalhos da terra: o feno, o trigo, a 
vinha e o vinho, o porco. De outro, a pausa do inverno e da 
primavera. São camponeses que trabalham, mas a 
representação dos momentos de interrupção dos trabalhos 
oscila entre o camponês e o nobre. Janeiro (a festa de reis) 
pertence ao nobre, diante de uma mesa na qual não falta nada. 
Fevereiro pertence ao plebeu que volta para casa carregando 
lenha e se aquece perto do fogo. Maio, ora é um camponês 
que descansa no meio das flores, ora um jovem nobre que 
parte para a caça e prepara seu falcão. Em todo caso, é a 
evocação da juventude participando das festas de maio. 
Nestas cenas, o homem está sempre sozinho. 
Excepcionalmente, um jovem criado (como em São Denis) 
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aparece de pé, atrás do amo que come sentado à mesa. Por 
outro lado, trata- se sempre de um rapaz e nunca de uma 
mulher (ARIÉS, 1981, p.196 -197). 

 

Assim como a mulher não era necessária ao homem, os filhos não eram 

necessários aos pais. Durante a Idade Média havia a concepção de que a 

aprendizagem e a formação de caráter aconteceriam melhor se a criança 

convivesse este período com estranhos, pessoas que não eram de sua família, 

mas que se responsabilizariam por educá-las. A criança assumia a condição de 

serviçal, servindo aos seus pais temporários como uma maneira de conhecer 

os bons modos, e isso independente da riqueza dos bens que possuíam 

homens e mulheres. 

Segundo Ariès (1981), o costume familiar da época de se enviar 

crianças para serem criadas no seio de outras famílias alimentava a concepção 

de que a transmissão de conhecimentos seria garantida através da 

participação das crianças no mundo dos adultos. A vida familiar durante a 

Idade Média era aberta à sociedade, não existia a concepção nem a 

necessidade que conhecemos atualmente de intimidade, sentimento, higiene 

ou pudor. Costa (1989) comenta que em relação à forma como vemos hoje, as 

casas no Brasil, durante este período, eram anti-higiênicas e impróprias ao 

clima do país, escuras, úmidas e com mobilhas descuidadas e impróprias que 

geravam doenças e retratavam o baixo desenvolvimento urbano, econômico e 

social da colônia.  

Além disso, na época, as casas eram habitadas por muitas pessoas, as 

famílias se misturavam aos seus criados que viviam e permaneciam o tempo 

todo ao lado de seus senhores. Não havia pudor nas formas de se vestir, os 

senhores utilizavam vestes inadequadas na presença de criados. Não havia 

espaço nem o conhecimento sobre o conceito de intimidade. Segundo o autor, 

[...] A negligência na maneira de portar-se às refeições ou na 
maneira de se vestir e consequentemente de reagir ao que 
moderadamente chamaríamos pudor do corpo e de suas 
funções, demonstram como a família antiga desprezava o 
convívio íntimo (COSTA, 1989, p.87- 88). 
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 Este ambiente impróprio aos olhos do que hoje conhecemos, eram 

naturais, e os sentimentos e a organização familiar que estão impostas 

atualmente foram se constituindo através dos séculos.  

Segundo Costa (1989), a intimidade familiar era inexistente ou 

despercebida por diversos fatores como, por exemplo, a dependência das 

famílias antigas para com os escravos, o número de pessoas no interior das 

casas e a concepção de um sistema que colocava o homem no topo, e dele era 

exigida a responsabilidade por guiar e sustentar a mulher e seus filhos, que 

deveriam segui-lo e respeitá-lo.  

O sentimento de intimidade começa a surgir juntamente com as normas 

da higiene familiar em meados do final século XVIII, que passa a dar ênfase à 

intimidade, ao convívio social, à preocupação com o interior das casas, móveis 

e utensílios. Deste período em diante começa-se a desencadear mudanças em 

toda a estrutura familiar, todos os conceitos e concepções antigas agora são 

constituídos de uma nova maneira pelo Estado que passa a controlar as 

cidades. O Estado, juntamente com a medicina, começa a controlar a saúde da 

população, já que a mesma estava ligada à visão política do Estado e a qual o 

sistema colonial da Idade Média não havia conseguido controlar deixando 

então que pragas e doenças dizimassem a população. 

A princípio, a higiene estava voltada para modificar o padrão familiar das 

elites, pois os escravos deveriam continuar com o mesmo padrão de vida, 

desta forma, continuariam a obedecer. Segundo Costa (1989, p. 35-36): 

 

[...] A tarefa dos higienistas era a de converter os sujeitos à 
nova ordem urbana. Ordem estranha ao antigo modo de viver 
colonial que a todo o momento a repelia e procurava deter seu 
progresso. Esta ordem, contudo, precisava ser aceita, pois dela 
dependia a prosperidade das elites e o progresso do Estado  

 

Dentro deste novo padrão de sociedade que começa a surgir 

comandado pelo Estado e pela medicina, o homem a mulher e a criança, 

começam a reorganizar seus costumes de acordo com o que a medicina 

impõe. Segundo Ariès (1981), a família começa a se manter mais distante da 

sociedade e a conviver em um espaço limitado longe do convívio com muitas 
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pessoas. A casa, os móveis e os espaços passam a ser ambientes mais limpos 

e organizados, bem como, os criados são separados de seus senhores. 

De acordo com Costa, 1989 Apud Foucault 1997, afirma que existem 

dois padrões criados pelo Estado na busca de entrelaçar as relações entre a 

família e a medicina, chamados por ele de legais e normativos. Segundo o 

autor, a norma desenvolveu-se para compensar as falhas da lei e, desta forma, 

foi indispensável para o surgimento e inculpação da ordem médica no ambiente 

familiar. 

No Brasil, isso só aconteceu com a chegada de D. João, onde surge 

um equilíbrio entre o período colonial e o Estado que até então se encontrava 

tímido ao comando da sociedade. A urbanização, que passa a ser controlada 

pelo Estado, interfere na vida familiar, pois as transformações no meio urbano 

buscam atender agora ao bem estar e enriquecimento do capital Europeu que 

se instalou juntamente com a chegada de D. João ao Brasil. 

As famílias que não se deixavam abater sobre o comando do Estado 

deveriam ser recompensadas. Desta forma, quem atendeu às exigências da 

sociedade foi a medicina através da higiene. A partir deste momento, os 

hábitos e costumes das famílias coloniais começam a ser radicalmente 

transformados por meio da necessidade imposta pela higiene de cuidado com 

a saúde e com o corpo. 

Segundo Costa (1989), até meados do século XIX os homens 

permaneciam a maior parte do dia nas ruas, enquanto as mulheres eram 

responsáveis pelos afazeres domésticos e pelo cuidado dos filhos. O ambiente 

social em que a família colonial se firmava definia os papéis do homem e da 

mulher. Enquanto ele teria um contato maior com o mundo, ela seria 

responsável pela dependência ao homem e pela organização do ambiente 

doméstico.  

Neste período, o serviço doméstico, pelo qual a mulher era 

responsável, era desvalorizado pela sociedade, e, assim, a mulher também o 

era. Porém esta desvalorização se deu pela ausência da preocupação com o 

interior das casas, que eram deixadas de lado e pela maneira como os 

afazeres eram praticados, a maioria deles sentados. 

[...] A mulher tímida, reticente nas relações com o estranho, 
com o extra-familiar, resumia em sua conduta as 
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determinações sociais que as aprisionavam na casa. O 
casamento de razão ou interesse; a inexistência de sentimento 
de amor entre os cônjuges; a inferioridade de raça ou espécie 
que lhe foi tributada a dependência econômica para com o 
homem (pai, irmão, tio, tutor) a rígida divisão do trabalho social 
compunham a moldura do confinamento da mulher (COSTA, 
1989, p.102). 

 

A mulher era subordinada ao homem tratada e considerada por ele 

como um ser diferente. Costa (1989) afirma que esta dependência da mulher 

se deu entre outros fatores pela falta de afeição entre os cônjuges, por um 

casamento que se firmou no interesse econômico.  As mulheres, durante as 

primeiras décadas do século XIX, não participavam das visitas na casa, 

permanecendo em outro local enquanto o homem recebia os convidados. A 

mulher se deixava subordinar ao homem por sua dependência a ele, pois ao 

homem era imposto o cuidado com a mulher e filhos e a eles era colocado o 

poder do pai que comandava o setor econômico e a sobrevivência da família.  

Nesta mesma perspectiva, Louro (1997, p.41) afirma que: 

 

[...] Homens e mulheres certamente não são construídos 
apenas através de mecanismos de repressão ou censura, eles 
e elas se fazem, também, através de práticas e relações que 
instituem gestos, modos de ser e de estar no mundo, formas de 
falar e de agir, condutas e posturas apropriadas (e, 
usualmente, diversas). Os gêneros se produzem, portanto, nas 
e pelas relações de poder. 

 

Esta realidade na qual a família colonial vivia diferencia-se muito da qual 

hoje conhecemos e entendemos por constituição familiar. Os hábitos, costumes 

e o tipo de constituição familiar que hoje possuímos em nossa sociedade, 

foram sendo moldadas pelo poder que a higiene obteve sobre as pessoas, 

desde que a sociedade se deixou comandar por ela. A higiene ajudou a família 

a se adaptar as mudanças feitas pela urbanização nas cidades, começando 

pela organização interna das casas. Tudo passa a ser modificado e melhorado 

pela higiene, desde os utensílios da casa, até a maneira de se vestir de 

homens, mulheres e crianças. As casas começam a ser mais ventiladas, com 

poucas pessoas, os móveis mais requintados, a maneira de portar-se à mesa, 

que antes não possuía o menor sentido para a família, foi então valorizada pela 
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ordem médica. Todas estas mudanças ocorreram também, pela nova 

preocupação dos higienistas, com a saúde da mulher e da criança, que passam 

a maior parte do tempo no interior das casas, sujeitas às doenças que estes 

ambientes proporcionavam antes da higiene.  

A família começou a organizar-se no convívio intimo. Homens e 

mulheres passam a se preocupar uns com os outros e os mesmos com seus 

filhos. O cuidado com a saúde física e psicológica passa a ser de grande 

importância. Os filhos passam a ocupar um lugar de importância no ambiente 

doméstico. Os médicos se tornam uma fonte de segurança para as famílias, os 

únicos adequados a resolver seus problemas e as mulheres passam a serem 

subordinadas ao homem de uma nova maneira, através do amor por seu 

marido e filhos. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, acima supracitado, a criança que 

durante o período colonial era deixada de lado por ser considerada algo sem 

utilidade assumindo então antes mesmo de chegar à adolescência postura e 

afazeres dos adultos, com a higiene, elas agora passam a ser educadas para 

corresponder às necessidades do Estado, e os pais começam a criar seus 

filhos para que se responsabilizem pelo desenvolvimento do mesmo. 

Segundo Áries (1981), neste período, a saúde e a educação passam a 

ser prioridade para o país, desta maneira, foram criados pelo Estado os 

colégios, onde os alunos permaneciam dia e noite recebendo primeiramente a 

educação física e, posteriormente, a moral e a intelectual que a higiene 

considerava de grande importância para o desenvolvimento social saudável. 

A criança a partir deste momento começa a ganhar um importante 

espaço no âmbito familiar. O conceito de infância que hoje conhecemos é fruto 

de uma constituição histórica na qual a criança que antes não possuía seu 

papel na família, a cada dia se torna um dos principais integrantes da mesma, 

com seus direitos dentro dela defendidos pela sociedade.   

 

1.3 A CRIANÇA NA FAMÍLIA MODERNA 

 

A imagem da criança e a importância que hoje ela representa para a 

sociedade e para sua família nem sempre existiram ou foram vistas da mesma 

maneira. 
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[...] O filho – criança, segundo o catolicismo colonial, era o 
resultado inevitável da concupiscência humana. Sua vida era a 
marca do controle religioso sobre os desregramentos da carne. 
Como o próprio casamento, o filho representava a 
incapacidade do homem em renunciar os prazeres do mundo. 
Já que não se podia coagir todo adulto ao celibato, aceitava-se 
o casamento. Mas como um mal menor. No menor dos casos, 
a criança era mostrada e aceita como prova da obrigação do 
adulto em propagar o gênero humano (COSTA, 1989, p. 159). 

 

Segundo Marcílio (1984), no período colonial a criança era vista no 

âmbito social e religioso como um ser sem importância, incapaz de gerar lucros 

a família. A igreja venerava a imagem da criança como um anjo, e era a cultura 

que se introduzia na colônia onde crianças apareciam nas festas vestidas de 

anjos. Elas representavam a alma pura do adulto. 

A criança, neste período, vivia como um simples objeto sem utilidade e 

sem conhecimentos, por esta razão, não se igualava à importância do adulto. 

Ela só possuía algum significado dentro de seu lar quando já era capaz de 

realizar as mesmas atividades que os adultos. 

A imagem da criança começa a ser modificada somente a partir do 

momento em que os higienistas começam a se preocupar com a mortalidade 

infantil, que neste período era muito alta. Segundo Costa (1989), um dos 

maiores motivos para a mortalidade infantil estava presente na negligência e 

atitudes dos pais que cometiam infanticídio ou o frequente abandono. 

Desde o século XVIII, conforme aumentava o sentimento de 

necessidade de preservação da vida da criança, a prática de infanticídio foi 

cada vez mais recriminada e o seu abandono passou a ser considerado 

problema do Estado. Com o intuito de preservar a vida daquelas crianças 

enjeitadas por seus pais, as instituições assistenciais criaram um sistema que 

ficou conhecido por Roda dos Expostos.  

Segundo Marcílio (1984): 

 

[...] No entanto, a principal justificativa da existência das rodas 
dos expostos foi efetivamente a de ser um meio eficaz para 
impedir o infanticídio e o aborto. [...] Destinava-se a proteção 
dos bebês abandonados. Até os três anos, período de vida a 
que chamavam de criação, eram cuidados, em sua quase 
totalidade, em casa de amas-de-leite mercenárias (Marcilio, 
1984 pg.144, 145). 
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Uma das principais funções da roda, segundo Costa (1989), foi a de 

depositar crianças, filhos das escravas recém-nascidos gerados de relações 

forçadas das escravas com seus senhores, para que desta maneira elas 

pudessem servir como uma fonte econômica através do aluguel das mesmas 

para amamentar os filhos dos ricos. As crianças nascidas das relações entre 

escravas e seus senhores, após a lei do ventre livre, por não serem 

consideradas escravas, eram depositadas nas rodas por patrões, pois desta 

maneira não teriam que se responsabilizar financeiramente por sua criação, 

assim, as escravas eram obrigadas a dar seu leite às crianças filhas de seus 

senhores, já que este costume das mulheres ricas não amamentarem seus 

filhos ser comum na época.   

Porém, os efeitos que este costume da época gerava nas escravas, 

como a raiva e o ressentimento, e que ocasionava nas mesmas atitudes de 

maltratar os filhos dos senhores, os quais elas eram responsáveis por 

amamentar, começam a preocupar os higienistas. 

Corazza (2004) afirma que a partir do século XVII e XVIII a sociedade 

passa a possuir uma preocupação maior com a vida do homem. A criança se 

torna parte central desta preocupação quando o adulto passa a se identificar 

com ela. A criança não é mais considerada como um estorvo, um ser sem 

utilidade, mas como um ser humano, parte da população, que necessita ser 

moldada através da educação e da higiene.  

As mudanças políticas, econômicas e sociais ocorridas na sociedade 

fizeram com que surgisse a necessidade de manter e preservar sua vida para 

que ela se torne posteriormente um adulto. A criança não é mais propriedade 

exclusiva da família que pode fazer o que quiser perante sua vida ou morte, ela 

se torna preocupação do Estado que agora possui poder sobre ela. 

Um exemplo disso, discutido por Corazza (2004), foi a roda dos 

expostos que foi muito além de abrigar crianças abandonadas, pois passou a 

ser uma instituição de auxílio ao Estado e à Igreja no cuidado com a vida. 

Assim como a escola, foi também um local onde a criança desenvolveu a 

disciplina sobre seu corpo e sobre si mesma. 

 Além da roda dos expostos e da escola, outra instituição moderna – a 

família – passou a sofrer a intervenção do Estado no intuito de preservar a vida 

da criança. Assim, a instituição familiar precisou sofrer muitas adaptações para 
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se tornar o principal locus responsável pela preservação da vida da criança e 

de seu desenvolvimento rumo à vida adulta. Foi desta forma que o ambiente 

doméstico no qual a criança foi inserida passou a ser controlado no final do 

século XIX e início do século XX pelos médicos/ higienistas. 

Neste momento de reconstituição do âmbito familiar, surge a 

necessidade de que higienistas criem uma nova organização doméstica onde o 

poder centralizado nas mãos dos homens deveria ser distribuído. É a partir daí 

que a mulher ganha um espaço no interior da casa e se torna responsável pela 

educação e cuidado com os filhos. 

Costa (1989, p.175) revela-nos que “[...] o interesse pelas crianças era 

um passo na criação do adulto adequado à ordem médica.”. Desta maneira, a 

criança deixa de ser controlada pela Igreja e pelos pais e passa a ser, pelo 

Estado. Segundo este autor: 

 

[...] Reduzia à condição de fator patogênico, a família 
encontrava-se, enfim, preparada para sofrer a intervenção 
médica, intervenção que revelava os segredos da vida e da 
saúde infantis, ao mesmo tempo em que prescrevia a boa 
norma do comportamento familiar dos adultos. Na família 
higiênica, pais e filhos, vão aprender a conservar a vida para 
poder colocá-la à serviço da nação. (COSTA, 1989, p.173). 
 

A criança passa a ter um novo valor, agora deve ser preservada em 

todos os âmbitos, como exemplo, nas formas de se vestir, de se alimentar, em 

sua educação, sexualidade, entre outros. Estes conceitos são constituídos na 

busca de que a criança se torne um adulto saudável. Ela passa a ser vista pela 

sociedade em seu todo. Conforme CORAZZA (2004, p.223) 

[...] Baseada nas discussões de Foucault, a autora afirma que 
junto com o problema da população, surgiu o problema da 
infância e a preocupação com “a sobrevivência até a idade 
adulta, as condições físicas e materiais dessa sobrevivência e 
os investimentos necessários e suficientes para que tal período 
de desenvolvimento se tornasse útil”. Sem esta preocupação 
com a infância não teria sido possível esquadrinhar e regular a 
população em vários pontos de seu gerenciamento. 

 

De acordo com Àries (1981), através da higiene, a sociedade começa a 

perceber que a criança não esta pronta para ser futuramente um adulto, suas 

funções precisam ser constituídas e moldadas a partir de então.  As formas 
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antigas de educação são deixadas de lado pela nova necessidade da 

educação nos colégios onde as crianças deveriam permanecer como num 

internato. 

A infância passou a ser alvo da nova forma de educação, a criança 

precisava desenvolver-se, física e cognitivamente. Segundo Corazza (2004), os 

colégios foram uma criação do Estado na busca de corrigir os hábitos e 

desenvolvimentos da criança, bem como trabalhar seu intelectual a partir da 

visão higiênica. Neste local as crianças praticavam exercícios físicos variados 

na busca de desenvolver suas habilidades físicas e cognitivas. A criança 

deveria ser capaz de se controlar física e cognitivamente para que se tornasse 

um adulto higiênico. Segunda a autora: 

 

[...] A criança tornou-se objeto privilegiado das práticas 
educativas que a institucionalizaram e desenvolveram sobre 
elas os saberes que a constituíram enquanto categoria. A 
infância foi constituída enquanto a criança foi sendo tomada, 
tanto como objeto, como a autora mostrou em a-vida-a-morte 
de seu corpo, quanto como sujeito, quando a criança passa a 
ser inserida na nova tecnologia de poder que, para gerenciar 
as vidas na sociedade moderna as transformam em uma das 
categorias da população (CORAZZA, 2004, pag. 8 - 9) 

 

A partir deste momento em diante o Estado cria mecanismos para 

preservar cada vez mais esta classe que representa o futuro da nação. 

Conforme aponta Àries (1981), a família, através da higiene, começa a 

reconhecer o valor da alma e do corpo da criança que se transformará 

posteriormente no adulto, e suas necessidades perante a sociedade. 

 A constituição da infância e os conceitos que possuímos da mesma 

atualmente fazem parte desta constituição histórica no qual a criança passa a 

ser vista como um adulto infantilizado que necessita ser construído e moldado 

pela sociedade e para a sociedade. Pois, segundo Costa (1989), uma criança 

que é bem tratada e educada durante sua infância torna-se um adulto apto 

para servir ao Estado. 

Por esta razão, cada vez mais instituições de proteção, abrigo e 

educação, bem como leis foram e ainda são criadas com a finalidade de 

proteger não somente a infância, mas aquele que será posteriormente o adulto. 
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Com o passar do tempo a criança foi ganhando espaço dentro da 

sociedade, conquistando direitos pela educação e pelo cuidado em todos os 

âmbitos, como afirma Soares (2009): 

 

[...] Hoje, a criança é vista como um sujeito de direitos situado 
historicamente e que precisa ter as suas necessidades físicas, 
cognitivas, psicológicas, emocionais e sociais supridas, 
caracterizando um atendimento integral e integrado da criança. 
Ela deve ter todas as suas dimensões respeitadas (SOARES, 
2009). 

 

Atualmente, a criança se tornou uma das classes mais protegidas dentro 

da sociedade. A família, assim como qualquer outro âmbito social, possui o 

dever de zelar e preservar a vida da criança. O artigo 4 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA) 1990 afirma que: 

 

[...] Art. 4º É 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, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária (ECA, 1990, 
p.12) 
 
 

A ECA, assim como outras leis, foi criada na busca de preservar a vida 

dos futuros adultos, pois a sociedade compreende que a criança, antes de se 

tornar o adulto, precisa passar por esta fase, ela se tornou um ser humano, 

parte da população que possui suas particularidades, em sua maneira de agir e 

pensar, bem como, em suas necessidades.  

A criança ganhou um espaço na constituição familiar que antes não 

possuía, ela se tornou um bem que deve ser protegido e educado para o bem 

da nação e dela mesma enquanto ser humano que possui suas 

particularidades. 

Desta forma a violência doméstica e intrafamiliar precisa ser 

interrogada, já que a mesma também se constitui em uma construção social do 

mesmo tempo histórico que o cuidado sobre a infância. 

As formas de violência que hoje são compreendidas pela sociedade 

como uma preocupação social, na qual a criança esta exposta, se constituiu a 
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partir da nova visão da sociedade, aquilo que entendemos por violência, 

família, homem, mulher e criança hoje, é fruto de uma construção histórica, na 

qual a criança como futuro adulto se tornou um cidadão de direitos que deve 

ser protegido pela sociedade.      
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CAPÍTULO 2 – O QUE SE TEM DISCUTIDO ATUALMENTE SOBRE 

CRIANÇAS EXPOSTAS A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E INTRAFAMILIAR 

 

3.1 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E INTRAFAMILIAR 

 

A violência doméstica e intrafamiliar a qual nos remetemos atualmente, 

foi fruto de uma constituição histórica, na qual até pouco tempo não possuía a 

mesma atenção e preocupação que hoje possui.  

Segundo Costa (1989) foi a partir do século XIX, através da 

intervenção higiênica no âmbito familiar, que os hábitos coloniais de casamento 

passaram por uma reformulação que se tornou essencial para os dias atuais. 

Os casamentos que ocorriam por fatores econômicos, sem amor, com uma 

diferença enorme na idade e entre familiares, foram abominados pelos 

médicos/higienistas.  

Com a justificativa de que estes laços conjugais não geravam filhos 

saudáveis para o Estado, por diversos fatores, dentre eles, a ausência do afeto 

conjugal e posteriormente na falta de cuidados, tanto físicos, quanto na 

ausência de amor e carinho para com os filhos.  

Os mesmos passam a viver em um ambiente desqualificado para o 

futuro cidadão do Estado, que precisa desenvolver- se física e cognitivamente. 

O casamento passou então a ser comandado pelos princípios da 

higiene, no qual impôs que homens e mulheres deveriam escolher parceiros 

sadios, olhando para o âmbito familiar futuramente. 

 De acordo com Costa (1989) primeiramente os higienistas mudaram 

as táticas de casamento, através da sexualidade, na busca por derrubar o 

poder exercido por homens mais velhos através do seu poder econômico, para 

casar com meninas mais jovens, intitulando que os mesmos não eram 

saudáveis para reproduzirem. 

A higiene se contempla agora com uma nova ferramenta, para obter o 

controle sobre o casamento, o amor. Costa (1989) nos revela que é a partir 

deste momento que são criados papeis sociais para homens e mulheres, 

impostos pela higiene, mas considerados naturais pela sociedade. De acordo 

com o autor: 
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[...] O processo demonstrativo destas diferenças era sempre o 
mesmo. Constatava-se que a mulher era mais frágil fisicamente 
que o homem. Desta fragilidade, inferia-se a delicadeza e a 
debilidade de sua condição moral, com a ajuda dos 
estereótipos correntes sobre a personalidade feminina. 
Procedimento semelhante era utilizado na descrição da 
natureza masculina. A força e o vigor moral migravam do físico 
ao moral, marcando os traços sócio- sentimentais da 
personalidade do homem. O amor, colocado no vértice de 
confluência das características físicas e morais, servia de 
referencia á distinção entre os sexos (COSTA, 1989, p.234) 

 

A inferioridade da mulher perante o homem manifestava-se em sua 

condição de fragilidade. Enquanto o homem possuía força física, inteligência, 

raciocínio, a mulher era um ser sentimental, com a necessidade de amar e ser 

amada. Por esta razão a mulher segundo Costa (1989), deveria, “ser passiva, 

submissa, coquete, caprichosa, doce, meiga, devotada, etc”.  

As mudanças realizadas pela higiene no âmbito familiar, de acordo 

com o autor, modificaram a partir de então o papel masculino na família, o 

homem colonial que antes, era proprietário e só se preocupava com o poder 

econômico, agora através da higiene deveria se preocupar com seu corpo e 

sexualidade.  E para isto os médicos instituíram que o homem deveria exercer 

o poder de dominação sobre a mulher e sobre sua família. 

Segundo ainda este autor, é neste momento que o papel da mulher de 

esposa, mãe e submissa ao homem passam a ser definidos. Este surgiu como 

um acordo entre o homem e os médicos/higienistas. O machismo passa a ser 

um elemento importante de coesão dos higienistas para com o patriarca. A 

higiene mais uma vez revela seu poder sobre a família, convencendo o homem 

que o mesmo detém o poder absoluto sobre ela. O homem é agora 

responsável por sua família, porém esta responsabilidade destinada pelo 

machismo gera um homem ciumento e violento fisicamente e moralmente, para 

com aqueles no ambiente familiar que não respeitam suas regras, ou 

disposições.  

Porém segundo o autor, não foi somente o homem que foi moldado 

pela higiene, mas também a mulher. Como forma de repressão ao machismo 

no século XIX, as mulheres, como uma maneira de fugir do cotidiano doméstico 

e da submissão do marido, começam a ser considerada como alguém que 
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sofre de ataque de nervos. Elas passam então a serem ouvidas e 

medicalizadas pelos médicos/higienistas. 

A partir deste momento as relações entre homens e mulheres 

começam a sofrer com a influência, política, social e econômica. Segundo 

Narvaz (2005), os direitos das mulheres foram brevemante constituidos a partir 

do momento em que surge a preocupação dos higienistas com a criança.  De 

acordo com a autora, neste momento as mulheres passam a ocupar um lugar 

na sociedade atráves da maternidade, do cuidado e zelo pelos filhos, que 

agora também são de propriedade do Estado.  Porém, este poder que as 

mulheres começam a exercer é rapidamente reprimido pelo poder do homem 

sobre ela e sobre seus filhos.  

O sistema patriarcal de dominação sobre a mulher, as desigualdades 

entre homens e mulheres, foram e ainda o são gerados por fatores culturais, 

pelas relações de poder e diferenças de gênero criadas desde o período 

colonial. O conceito e a preocupação com a violência, doméstica e intrafamiliar 

que as desigualdades entre gêneros criaram, são fatores novos para 

sociedade.  

Os comportamentos violentos entre homens, mulheres e crianças, 

segundo  Silveira,Nardi e Spindler (2014) sempre existiram, porém não eram 

vistos como problemas da sociedade, porém com toda a reorganização familiar 

que ocorreu desde o final do século XIX, estes comportamentos também 

passaram a ser alvo de preocupação de médicos e mais tarde de juristas e 

educadores, chegando a ser definida pelo  secretário de políticas e saúde do 

ministério da saúde da seguinte forma:  

 

[...] 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 à outra (BRASIL, 
2002, p.15). 

  

Posteriormente, a lei Maria da Penha, 11.340/06 que entrou em vigor no 

mês de setembro de 2006, que segundo Silveira, Nardi e Spindler (2014), 
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surge como uma nova visão da sociedade para com a violência, doméstica e 

intra-familiar. O artigo 2 da lei Maria da Penha, 2006 afirma que: 

 

Art. 2o  Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, 
orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e 
religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e 
facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física 
e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 

 

Porém, como nos revela a autora, esta nova visão da sociedade com 

relação à violência no âmbito familiar esta longe de se efetivar. Os direitos 

reivindicados pelas feministas pela igualdade, apenas se constitui como o 

começo de uma luta complexa, onde os conceitos de desigualdades entre 

gêneros se encontram enraizados de forma significativa e, enquanto existirem, 

conceitos como aqueles no interior das famílias de que não existe outra forma 

de relacionamento conjugal e familiar se não pelo poder, as violências ainda 

estarão presentes na sociedade. 

 

2.2 OS DISCURSOS ATUAIS SOBRE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR 

 

Em nossas leituras sobre o tema encontramos autores que defendem 

que as formas de violência que hoje conhecemos e que se tornou alvo de 

especialistas e pesquisadores, que buscam explicações para o seu 

acontecimento e repressão. Sempre estiveram presentes no âmbito familiar, 

desde o período colonial até a modernidade.  

Costa (1989) afirma que muitas foram as causas para o seu surgimento 

como, por exemplo, a definição que a higiene impôs a cada membro da 

sociedade como, homens, mulheres e crianças, que definiu o papel e a função 

de cada um perante a sociedade e que deixaram mais nítidas as diferenças 

que já existiam entre os sexos. 

De acordo com o autor, a mulher sempre foi submissa ao homem, a 

higiene somente redefiniu esta submissão e possibilitou a ela novas funções, 

porém sempre voltadas para o âmbito domestico e familiar. Ao homem sempre 

foi imposto o poder, sustento e o cuidado para com a mulher e os filhos.  
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As relações de poder entre homens e mulheres e as diferenças impostas 

por questões de gênero e sociais, sempre estiveram presentes na sociedade, 

como um dos principais impulsionadores para que vários tipos de violência 

ocorram no âmbito familiar. 

Segundo Narvaz (2005), a violência se contempla como um abuso do 

poder onde pessoas de um determinado grupo independente do sexo utilizam-

se desta ferramenta como uma forma de coagir a outra pessoa. 

Conforme afirma a autora, a violência é um ato social que através dos 

anos e de pesquisas foi ganhando nomes diferenciados na busca de uma 

compreensão maior de cada uma. Várias são as definições para o termo 

violência, os quais os mais conhecidos são: violência psicológica, física e 

sexual. A autora define a violência sexual como: 

[...] Violência sexual ou abuso sexual, é uma forma de violência 
interpessoal que geralmente ocorre no âmbito familiar e 
domestico contra crianças e contra adolescentes. Violência 
sexual, violação sexual ou abuso sexual, são termos que 
remetem a um mesmo fenômeno. Entende-se abuso sexual 
como toda exposição de uma criança a estimulação sexual e 
todo e qualquer ato perpetrado por determinado sujeito que 
valendo-se de uma  posição de maior  poder sobre outrem, 
impõem praticas sociais que incluem a sedução o assédio o 
toque, o voyeurismo e o exibicionismo, a exposição a 
pornografia, o intercurso, oral, anal, o estupro e a exploração 
sexual comercial, com ou sem a utilização de força física a fim 
de obter prazer e estimulação sexual (NARVAZ, 2005, pg. 39). 

 

Nesta perspectiva, as maiores vítimas das violências, são mulheres e 

crianças, pois, na sociedade vigente ainda é instituído o poder patriarcal, que 

segundo Narvaz (2005) é predominante para que o abuso de poder seja 

praticado. Muitas vezes, as mulheres, submissas aos seus maridos, sofrem 

com este abuso devido ao medo, ignorância e dependência, e as crianças 

porque são ameaçadas por aqueles a quem foi dado exercerem o poder sobre 

elas.  

A partir do momento em que nascem, as mulheres já são vistas como 

diferentes dos homens pela sociedade. As diferenças de gênero, enraizadas 

estão presentes desde o período colonial e colaboram com a intitulação de que 

a mulher nasceu para satisfazer as necessidades do homem. 
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Para Narvaz (2005), as violências somente ganharam maior destaque 

nos dias atuais, pois a grande diferença existente entre os sexos e as 

desigualdades que elas geram, passam a serem motivos de preocupação para 

a sociedade vigente. As violências na maioria das vezes são suportadas pelo 

sentimento de que a família não deve ser prejudicada perante a sociedade. 

 Estudos recentes apontam que, as causas das violências também 

podem estar relacionados a fatores transgeracionais, onde adultos, sejam eles 

homens ou mulheres, que sofrem com algum tipo de violência durante a 

infância, possuem muito mais probabilidades de também se tornarem adultos 

violentos. O ato da violência, praticado durante o período da infância, segundo 

Narvaz (2005), pode gerar traumas e medos dos quais a pessoa quando adulta 

não possui um controle, se tornando um tormento que deve ser esquecido e, 

que muitas vezes se torna um segredo do âmbito familiar, que não deve ser 

exposto para a sociedade. Este se constiui como um dos principais motivos 

para que a violência, hoje, muitas vezes não seja denunciada, pois os traumas 

e as lembranças levam a pessoa a reviver tudo aquilo  novamente. Silva, 

Coelho e Caponi (2007) definem a violência física e psicológica como: 

[...] Violência física ocorre quando alguém causa ou tenta 
causar dano, por meio de força física, de algum tipo de arma 
ou instrumento que pode causar lesões internas: (hemorragias, 
fraturas), externas (cortes, hematomas, feridas). [...]Violência 
psicológica é toda ação ou omissão que causa ou visa causar 
dano à auto-estima, à identidade ou ao desenvolvimento da 
pessoa. Inclui: ameaças, humilhações, chantagem, cobranças 
de comportamento, discriminação, exploração, crítica pelo 
desempenho sexual, não deixar a pessoa sair de casa, 
provocando o isolamento de amigos e familiares, ou impedir 
que ela utilize o seu próprio dinheiro. Dentre as modalidades de 
violência, é a mais difícil de ser identificada. Apesar de ser 
bastante frequente, ela pode levar a pessoa a se sentir 
desvalorizada, sofrer de ansiedade e adoecer com facilidade, 
situações que se arrastam durantemuito tempo e, se 
agravadas, podem levar a pessoa a provocar suicídio (SILVA, 
COELHO, CAPONI, 2007). 

 

De acordo com Narvaz (2005), as desigualdades constituídas através 

dos séculos, foram de certa maneira tão enraizadas que suas consequências, a 

violência, se tornaram naturais entre as pessoas. Homens e mulheres 

convivem a tantas gerações com as diferenças, que de certa forma até pouco 

tempo em todas as famílias e, hoje ainda na maioria delas, não existe o âmbito 



33 
 

familiar, sem que nele estejam presentes as diferenças e a violência. E é esta 

naturalidade que facilita muitas vezes a submissão de mulheres e crianças pelo 

poder patriarcal, ainda vigente na sociedade, onde o conceito e pensamento de 

que não existe outra forma de relacionamento e convivências no ambiente 

familiar se sobressaem. 

 

2.3 O QUE SE FALA ATUALMENTE SOBRE AS CRIANÇAS QUE ESTÃO EXPOSTAS A 

ESTES CONFLITOS 

 

Segundo Costa (1989), a criança antes da higiene, sempre esteve 

presente na vida dos adultos participando e vivenciando tudo o que acontecia 

no ambiente familiar, não existia a preocupação em preservá-la de brigas, 

conflitos e violências. Diferentemente dos dias atuais nos quais a criança é um 

ser de direitos, que é preservada e protegida em todos os âmbitos. Ela agora é 

vista como um ser frágil, dependente da família e da sociedade. Todo delito 

cometido contra ela, independente de quem o pratica deve ser punido. O 

estatuto da criança promulgado no ano de 1990 em seu art. 5 afirma que: 

Art. 5º- Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 
fundamentais (ECA, 1990, Art.5) 

 

Atitudes que hoje consideramos violentas sempre estiveram presentes 

no âmbito familiar, desde a idade média até os dias atuais, violências estas 

geradas pelas desigualdades de gênero, raça, cor e etnia na qual a criança 

apesar de ser vista de uma nova maneira pela sociedade e se constituir como 

um cidadão de direitos, ainda as vivencia e presencia. De acordo com Narvaz 

(2005), independentemente do tipo, a violência gera sequelas para uma vida 

toda, aquele que sofre ou presencia a violência durante a infância, possui 

maiores chances de se tornar um adulto também violento, exercendo o abuso 

de seu poder sobre aqueles que estão a sua volta. Maldonado e Williams 

(2005) apud Graham-Bermann (1998) assinala em seu trabalho sobre o 

impacto da violência contra a mulher no desenvolvimento social da criança, e 

afirmam que os modelos de comportamento aprendidos na primeira infância 
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em interações com os outros são automaticamente usados em novas 

situações. 

[...]por meio dessa aprendizagem, a criança adiciona táticas de 
agressão, podendo aprender a manipular, persuadir, coagir e 
mostrar, desde o início, comportamentos anti-sociais, podendo 
ainda exibir tais comportamentos em interações sociais com 
seus pares, fora do lar. (MALDONADO; WILLIAMS, 2005, p. 
354). 

 

Segundo Brancalhone, Fogo e Williams (2004) os estudos sobre as 

causas que a exposição a violências pode gerar em crianças, são recentes, 

mais especificamente da década de 70. De acordo com os autores, 

especialistas apontam que crianças que presenciam conflitos conjugais ou até 

mesmo que sofrem com a violência, física, psicológica ou sexual, iniciam desde 

a infância traumas que afetam seu desenvolvimento tanto no período da 

infância, quanto na idade adulta. 

[...] estudaram 20 crianças de até oito anos em uma “casa 
abrigo” para mulheres agredidas. Encontraram um baixo 
desempenho nas habilidades verbais, cognitivas e motoras, e 
tendência a um comportamento hostil e agressivo, em 
comparação ao desempenho padrão. Dyson (1990) realizou 
um estudo de caso e ilustrou o efeito negativo da violência na 
performance acadêmica e no comportamento das crianças. 
Sugere uma avaliação da violência no diagnóstico rotineiro de 
crianças que apresentam falha escolar. Wolake Finkelhor 
(1998) reforçam que crianças diagnosticadas e tratadas devido 
a problemas de saúde mental, problemas acadêmicos e sociais 
devem ser questionadas sobre uma possível exposição à 
violência conjugal (BRANCALHONE; FOGO; WILLIAMS, 2004, 
pg.114) 

 

De acordo com Corraza (2004), a concepção de infância e violência 

que obtemos atualmente na sociedade, é fruto de uma constituição histórica 

que passou por diversas mudanças no decorrer dos séculos. A visão de 

criança que hoje possuímos, na qual ela se constitui como uma extensão do 

adulto e que antes a sociedade não conhecia, as preocupações com as 

consequências da violência para a vida da criança e futuramente do homem, foi 

sendo moldadas pela sociedade, através da importância que foi obtendo o ser 

humano na sociedade e para a preservação da mesma. 
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Estudiosos afirmam que a violência intrafamiliar que se encontra 

presente na maioria das famílias é atualmente uma preocupação social. De 

acordo com autores como Brancalhone, Fogo e Williams (2004), além de 

problemas sociais a exposição a violência intrafamiliar pode levar a criança a 

possuir problemas de desenvolvimento na aprendizagem escolar, estes sendo 

ocasionados por traumas psicológicos causados pela exposição a violência. 

Segundo Vagostello, L. et al. (2003), a violência intrafamiliar pode além 

de gerar traumas psicológicos na criança, afetar sua aprendizagem escolar. De 

acordo com os autores a criança que presencia a violência esta sujeita a sofrer 

com fatores psicológicos como a falta de atenção e de concentração.  

 O âmbito escolar se contempla como um local onde a criança na 

maioria das vezes passa a maior parte do seu tempo, sendo assim de acordo 

com Vagostello, L. et al. (2003), um dos principais locais para que a exposição 

de crianças a violência doméstica seja diagnosticada. 
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CAPÍTULO 3 – A VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

POSSÍVEIS AO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

A violência doméstica e intrafamiliar são consideradas, recentemente, 

por muitos estudiosos, tais como Bonavides (2005), Ribeiro, Rosso e Martins 

(2004), Moreira e Sousa (2012), Barili (2006), Lima (2006), Siqueira, Alves e 

Leão (2012), como uma das principais formas de violar os direitos de crianças 

e adolescentes, onde pais, parentes ou pessoas próximas à criança cometem 

atos que podem mudar ou prejudicar severamente a vida e o desenvolvimento 

físico, social e psicológico de crianças. 

Bonavides (2005), em seu texto, conceitua a violência como um 

fenômeno de uma realidade complexa que a cada dia ganha mais repercussão 

na sociedade. O autor sugere, nessa direção, a necessidade de uma visão 

mais ampla dos profissionais que atuam em instituições de ensino, uma vez 

que este espaço é um dos que mais expõe a criança que sofre violência 

intrafamiliar.  

Assim também afirma Lima (2006) ao dizer ser no espaço escolar o 

principal local onde se podem diagnosticar atos de violência contra a criança, 

uma vez que é neste espaço de ensino aprendizagem e de socialização que se 

começa a perceber as consequências e sequelas deixadas pela violência 

intrafamiliar.  

É neste momento que, segundo Siqueira, Alves e Leão (2012), os 

profissionais da educação devem estar preparados e atentos para perceberem 

atos de violência, já que muitas vezes a falta de preparação gera atitudes 

inadequadas por parte destes profissionais frente à esta situação. Esta 

preparação, segundo tais autoras, só se dará efetivamente através de 

programas de capacitação nos quais professores possam aprender a lidar com 

estas questões no meio escolar, buscando, assim, amenizar as consequências 

da violência para o desenvolvimento infantil. 

De acordo com Siqueira, Alves e Leão (2012, P. 68):       

 [...] O dilema bioético vivenciado por alguns professores ante 
uma situação de violação dos direitos reflete o pensamento 
crítico dos educadores nas situações e, ao mesmo tempo, seu 
despreparo e sua insegurança. A abordagem da bioética reitera 
a necessidade de assegurar os direitos humanos. Como as 
crianças e os adolescentes estão em situação peculiar de 
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desenvolvimento, podem, nessa perspectiva, ser considerados 
seres vulneráveis. Assim, é dever da sociedade, segundo a 
Declaração universal sobre bioética e direitos humanos 
(UNESCO, 2005), garantir os direitos e a proteção aos 
vulneráveis. Em muitos casos, a escola é a única instituição 
que pode agir, em razão da disfuncionalidade da família e da 
escassez de uma rede de apoio efetiva. Por isso, é 
inadmissível que a escola e seus profissionais silenciem-se. 
Assim, sugere-se a construção de programas de capacitação 
continuada sobre direitos da criança e do adolescente, espaço 
no qual os professores possam discutir os casos de suspeita 
de violação dos direitos e compartilhar as dúvidas e os 
impasses que esse fenômeno gera.  

 

Ainda nestes termos, Bonavides (2005, p.11) afirma que:  

[...] A violência original era praticada como uma necessidade 
no processo de luta pela sobrevivência, na qual não havia 
outras saídas ou possibilidades de ação/relação. Essa violência 
era estruturante e constitutiva do equilíbrio e ordem na vida. 
Existia porque havia uma precariedade da razão humana 
diante dos desafios da natureza.  

 

Por conta disso, a autora nos revela que a violência intrafamiliar não se 

constitui como um fenômeno atual da sociedade, mas sim como uma prática 

que historicamente sempre esteve presente no âmbito familiar, porém não com 

o mesmo significado que hoje representa para esta sociedade. Ainda de acordo 

com a mesma autora, a explicação de estudiosos sobre as consequências 

causadas pelos tipos de violência doméstica e intrafamiliar que atualmente 

conhecemos, teve inicio no ano de 1860 com o médico legista Ambroise 

Tardieu, porém sem repercussão na época.  

A este respeito, Bonavides (2005, P.52) comenta que:  

[...] em decorrência do estado sócio-político da época, a 
importância do fenômeno como estudo cientifico ocorreu 
somente 100 anos depois, em 1962, nos Estados Unidos, 
quando os Drs. Kemp e Silvermann conceituaram o fenômeno 
da violência física contra a criança de síndrome da criança 
espancada.  

 

 Ribeiro, Rosso e Martins (2004) caracterizaram os sintomas, as 

sequelas e as consequências deixadas pela violência na criança, bem como 

sua influência no desenvolvimento infantil comentando que embora os 

cuidados e as tentativas de preservar os direitos das crianças sejam a cada dia 
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mais uma responsabilidade social, a instituição familiar ainda continua sendo 

vista como “privada”, considerada sagrada, sendo que o que acontece dentro 

dela não se torna de interesse público. Desta forma, estes conceitos atribuídos 

à instituição familiar dificultam que profissionais interfiram nos atos de violência, 

pois muitos, de acordo com os autores, possuem receio e medo de agir. 

De acordo com Ribeiro, Rosso e Martins: 

 [...] A violência doméstica contra criança e/ou adolescente é 
uma dura realidade, muito presente na sociedade. Contudo, a 
maioria dos casos não chegam a ser notificada aos órgãos 
competentes, pelo fato de as pessoas não quererem se 
envolver em um assunto familiar, privado, dificultando, assim, o 
trabalho de atendimento à vítima.” ( 2004, p. 121). 

 

Para Bonavides (2005), a influência da violência doméstica e intra-

familiar na criança se desenvolve de várias formas. Para ela, uma das 

principais formas diz respeito às reações comportamentais destrutivas da 

criança, nas quais, ela apresenta reações contra si mesma e contra outras 

pessoas que as rodeiam. Desta forma, a autora afirma que estas reações além 

de prejudicarem o desenvolvimento psicológico da criança, pois a mesma 

muitas vezes sente um medo excessivo de tudo e de todos, afeta também suas 

relações sociais, pois a criança deixa de conviver com outras pessoas, para se 

isolar na busca de aliviar seu sofrimento. 

 A autora relata, ainda, que a criança que sofre ou vivencia a violência 

intra-familiar acaba por repetir com outras pessoas o que vivencia, sem ter a 

consciência de seus atos, pois muitas vezes a convivência com o agressor se 

constitui a tanto tempo que a criança internaliza a violência como algo natural 

de seu cotidiano, passando a considerar a violência como algo "normal".  

A este respeito, a autora afirma ainda que: 

[...] assim a criança chega a esconder ou até negar o dano 
para os estranhos e gradualmente deixa de perceber o dano, 
não havendo, então, registro deste evento e passa a acreditar 
que quem ama não maltrata. (BONAVIDES, 2005, p.56)  

 

Nessa direção, compreende-se que desta maneira a criança passa a ser 

vitima de si mesma já que na busca de proteger os agressores da família nega 
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e esconde as marcas e sequelas da violência, dificultando que outras pessoas 

saibam e permitindo que a mesma continue ocorrendo. Nestes termos,  

[...] Quando a situação abusiva é frequente, a criança poderá 
acreditar que a violência que sofre, por exemplo, por parte de 
sua mãe, é justificada: não é mais do que seu papel, seu dever; 
ou, ainda, passa a nem considerar como dano a violência que 
sofre, pois em sua visão, alguém amado não traria danos a ela. 
(BONAVIDES, 2005, p.56) 

 

Ainda na mesma perspectiva, a autora nos aponta que os estudos 

sobre a violência infantil foram historicamente constituídos, sendo que os 

conceitos sobre a violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes que 

conhecemos atualmente foram construídos a partir de um grande avanço da 

sociedade.  

Com a desconstrução da representação de que a criança era uma 

miniatura do adulto, até o século XVI, vista como um ser sem direitos dentro da 

sociedade, a violência intrafamiliar passou por muitas mudanças no decorrer 

dos anos. A principal delas se deu a partir do momento em que a criança 

passou ser vista como um cidadão de direitos, que necessitava do amparo e 

proteção da sociedade frente à violência cometida contra ela. 

De acordo com Bonavides (2005), 

 

[...] Podemos observar, nesta breve retrospectiva histórica, a 
evolução do conceito de violência física intrafamiliar, que, no 
inicio de sua socialização via MCS (meios de comunicação 
social) compreendia apenas severas formas de abuso. 
Atualmente estudiosos mais modernos repudiam qualquer 
forma de abuso inclusive as chamadas de palmada. Esta 
evolução deve-se a uma grande caminhada na desconstrução 
de mitos, que vão cedendo lugar a cidadania de nossas 
crianças e adolescentes, que passaram a ser vistas como 
sujeitos de direitos (p. 53).       

  

Os estudos frente à violência intrafamiliar, assim como o conceito de 

infância, também passaram por uma grande transformação ao longo do tempo. 

Bonavides (2005) afirma que o médico Fontana no ano de 1971 ampliou o 

conceito de Kemp e Silvermann sobre a síndrome da criança espancada, para 

a síndrome dos maus tratos, surgindo a partir de então muitos outros estudos 
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sobre o tema, inclusive incentivando a criação de espaços para a denúncia de 

atos de violência. 

Segundo Moreira e Sousa (2012), a violência intrafamiliar contra 

crianças e adolescentes deixou de ser vista apenas como um problema natural 

familiar, no qual os pais e familiares exerciam pleno poder sobre os filhos, 

castigando e os educando da maneira que bem entendessem.  

A violência, que antes era considerada como algo legítimo da sociedade, 

ou seja, naturalmente constituída, passou a ser percebida como um problema 

social, no qual o Estado, a Sociedade Civil e as próprias famílias deveriam 

combater. Considerada como tal, a violência doméstica e intrafamiliar é hoje 

tratada como uma agressão e uma violação aos direitos legais de crianças e 

adolescentes, que são considerados sujeitos em pleno desenvolvimento, físico 

e psicológico. 

A este respeito Moreira e Sousa (2012), comentam que:  

[...] Os sentidos produzidos para a violência intrafamiliar foram 
transformados ao longo da história. Essa violência, outrora 
legitimada, é hoje objeto de enfrentamento social e de punição 
na esfera jurídica. O combate a todo tipo de violência contra as 
crianças e os adolescentes foi incluído na pauta dos tratados 
internacionais sobre direitos humanos. A violência intrafamiliar 
tem também sido compreendida como um agravo à saúde. A 
violência contra as crianças e os adolescentes tem deixado de 
ser tratada como um fato natural ou como “apenas” um modo 
particular de os pais lidarem com os seus filhos, para ser 
tratada como um grave problema a ser combatido tanto pelo 
Estado, como pela sociedade civil e as próprias famílias (pg. 
14).  

 

Ainda na mesma direção, as autoras nos remetem ao fato de que as 

relações de violência constituídas no ambiente familiar não ocorrem por um 

motivo único, mas sim por vários, dentre eles se destaca o de que a criança 

ainda continua sendo vista em nossa sociedade como um sujeito incapaz, 

dependente do adulto, e por esta razão muitas vezes submetida a relações de 

poder no ambiente em que vive, sujeita ao controle do adulto sobre ela através 

da força física ou psicológica. 

 Na mesma perspectiva, Moreira e Sousa (2012) afirmam que as formas 

de violência nas relações familiares podem muitas vezes reproduzir atos de 
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violência sofrida pelo adulto em sua infância. Nestes casos, este sujeito pode 

tê-la presenciado ou sofrido, vindo a repeti-la com seus filhos ou parentes.  

A este respeito, Moreira e Sousa (2012) afirmam que: 

A violência nas relações intrafamiliares revela, muitas vezes, a 
perpetuação do ciclo da violência, ou seja, os adultos 
reproduzem a violência vivida em sua própria infância, 
enquanto as crianças são socializadas para no futuro utilizarem 
a violência como estratégia de enfrentamento de seus conflitos 
e dificuldades. Nesse sentido, a escuta atenta dessas famílias 
no contexto de atendimento psicossocial permite perceber a 
repetição de padrões interacionais, ao longo das gerações. Os 
pais, de maneira geral, possuem históricos de abandono e 
sofrimento na infância, tendo suas famílias de origem 
marcadas por diversas rupturas. Essas repetições podem ser 
compreendidas como verdadeiros mitos familiares transmitidos 
entre as gerações (p. 22) 

 

De acordo com as referidas autoras, a violência intrafamiliar funciona 

muitas vezes como um ciclo, onde pais e familiares agressores possuem um 

histórico familiar de violência. Em tais situações, eles podem estar repetindo o 

que aprenderam e vivenciaram em sua infância, trazendo à tona um verdadeiro 

ciclo de violências, onde pais transmitem suas experiências vividas, 

reproduzindo sequelas deixadas pela violência que sofreram em suas infâncias 

sobre seus filhos, provocando neles uma provável reprodução quando adultos.   

Ainda nestes termos, Bonavides (2005) comenta que as relações 

familiares sempre foram pautadas no poder, especificadamente no poder 

patriarcal, onde o homem comanda a casa e exerce o poder sobre tudo e 

todos. Tal poder dado ao homem pela sociedade, ainda que diante de muitas 

transformações sofridas ao longo do tempo, ainda gera reflexos no qual o 

ambiente familiar ainda sofre e vivencia o abuso de poder exercido através da 

violência. 

[...] esta forma de educar e de exercer o poder ultrapassou 
todos os modelos políticos brasileiros mantendo-se até hoje. 
Permanece, pois, presente em nossos dias seja com crianças e 
adolescentes, brancas, negras, ricas, pobres, do sexo feminino 
e masculino. (BONAVIDES, 2005, p.67).   

 

De acordo com Delanez (2012), o ambiente familiar ainda se constitui 

como uma base essencial para todas as pessoas. Para ela, é nele que a 
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criança aprende, vivencia e desenvolve seus primeiros conhecimentos e 

emoções.  

Segundo a autora, por esta razão, a violência intrafamiliar seja ela física, 

psicológica ou sexual, se torna traumatizante e pode influenciar diretamente o 

desenvolvimento da criança. Muitas vezes, quando a criança sofre maus tratos 

de pessoas com as quais tem envolvimento afetivo, sente-se confusa e 

culpada, pois acredita que um sujeito que a ama não lhe faria mal. 

É recorrente entre os autores mencionados que a criança que sofre ou 

vivencia a violência, seja ela de qualquer tipo, tende a sofrer diversos sintomas 

que podem prejudicar seu desenvolvimento, tanto físico como psicológico.  

Estudiosos como Delanez (2012), Moreira e Sousa (2012), Bonavides 

(2005); Meneghel, Giugliani e Falceto (1998), Silva (2013), assim como muitos 

outros que investigam a violência intrafamiliar, nos revelam as graves 

consequências da violência doméstica e intrafamiliar para o desenvolvimento 

da criança. Dentre as mais comuns, mencionam: baixa autoestima, depressão, 

problemas com o sono, pouca atenção, problemas na aprendizagem, 

problemas de saúde, obesidade, agressividade, medo, atitudes de adulto, entre 

outras.  

De acordo com Silva (2013), a violência pode ser descrita como toda 

ação que gera danos à saúde e ao desenvolvimento da pessoa. A autora nos 

remete ao fato de que a violência doméstica e intrafamiliar abrange não 

somente atos cometidos contra a criança, mas também a negligência como 

uma forma de violência, onde pais ou pessoas próximas a ela transformam o 

ambiente familiar em um local negativo para o desenvolvimento da mesma, 

visto que realizam brigas, xingamentos, agressões e conflitos os mais diversos 

em sua presença. É muito comum presenciarmos relatos de pais ou 

responsáveis que agridem física e psicologicamente crianças, provocando 

nelas lesões e danos cerebrais graves em seu desenvolvimento. 

A este respeito, Delanez (2012) afirma que: 

[...] A criança vítima de violência perde a confiança nos outros 
seres e desencadeia uma série de problemas que fazem com 
que na vida adulta ela não consiga ser bem sucedida, fato que 
acarreta muitos custos à sociedade. Estudos demonstram que 
uma grande parte da população carcerária sofreu alguma 
espécie de violência na infância. Não podemos esquecer que o 
maior agravante da violência doméstica é o fato de o agressor 
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ser alguém muito próximo emocionalmente da criança. O lugar 
onde elas deveriam estar seguras é exatamente o lugar onde 
não estão, e o abuso sexual é o maior responsável por isso 
tendo em vista a vergonha e o estigma associado a ele (p.17)   

  

Ainda na mesma perspectiva, Silva (2013) afirma que a violência 

intrafamiliar surge por diversos motivos, sendo a desigualdade social um dos 

principais. Em meio a ela, a falta de condições financeiras, assim como a 

presença de drogas e/ou alcoolismo, também são fatores que contribuem para 

que a violência se perpetue em ambientes familiares.  

Muitas vezes a violência intrafamiliar surge em famílias que carecem de 

informações sobre como cuidar e educar seus filhos. Muitos desses pais 

utilizam a violência como forma de educar, considerando-a legítima.  

De acordo com Silva 2013: 

[...] Os pais, sem medir o trauma que causam nos filhos e em 
outros membros da família, com a intenção de garantir a 
educação e o respeito, cometem a violência infantil, esperando 
não só estabelecer limites à criança, mas também a obediência 
(pg. 17). 

  

Ainda de acordo com Silva (2013), a violência intrafamiliar e doméstica 

faz com que a vítima conviva com seu agressor diariamente. Diante destas 

circunstâncias, muitas crianças tendem a repetir o que veem ou sofrem, 

tornando-se muitas vezes agressivas dentro e fora de casa.  

Segundo Ristum (2010), o principal local onde a criança demonstra os 

sinais de violência intrafamiliar é a instituição escolar. Na escola, muitas vezes 

as crianças que sofrem violência apresentam comportamentos impulsivos e 

violentos, os quais influenciam de maneira negativa em sua aprendizagem.  

Nesta perspectiva, Ristum (2010) afirma que: 

[...] Os resultados indicam que os profissionais da escola 
(diretores, coordenadores, professores e funcionários) relatam 
efeitos da violência doméstica sobre comportamentos 
disciplinares e acadêmicos dos alunos. Quanto ao aspecto 
disciplinar, apontam comportamentos agressivos ou violentos, 
desobediência, dificuldade de relacionamento, tendência a se 
isolar ou a ser muito agitado. Quanto ao aspecto acadêmico, 
relatam que a maioria possui baixo rendimento, dificuldade de 
aprendizagem, são desinteressados e dispersos e/ou 
desatentos( p. 1) 
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 A criança que muitas vezes convive desde pequena com a violência não 

reconhece outra forma de convívio com outras pessoas, tendo seu repertório 

psicológico geralmente voltado para as formas de violência que sofre ou 

vivencia. Nestes casos, suas relações sociais, seu desenvolvimento e sua 

aprendizagem acabam sendo profundamente prejudicados.  

Ristum (2010), afirma que muitos profissionais da educação não 

possuem uma percepção clara sobre sua importância no processo de 

superação dos danos sofridos pela violência familiar das crianças com quem 

convivem. Para a autora, pelo ambiente escolar ser um local onde a criança 

permanece a maior parte de sua infância, é nele que muitas vezes a violência 

poderá ser percebida. Por isso, – continua – para ela, este é um espaço 

privilegiado para se buscar condições possíveis para se prevenir e criar 

estratégias de enfrentamento diante da violência intrafamiliar.  

A este respeito a autora afirma que: 

 

[...] a importância da escola no enfrentamento da violência 
doméstica e familiar fica ainda mais evidente quando se 
considera que crianças e adolescentes têm contato diário e 
prolongado com ela e com seus profissionais e quando se 
coloca que, em grande parte dos casos, ela se constitui na 
única fonte de proteção, especialmente para as crianças e 
adolescentes que têm familiares como agressores e não 
encontram, em outros membros da família, a confiança e o 
apoio necessários à revelação da violência (RISTUM, 2010, 
p.1). 

 

Ainda na mesma perspectiva, a autora nos revela que o espaço escolar 

se contempla então como uma das principais instituições que pode identificar, 

interferir e dar subsídios para que a criança supere a violência sofrida, com o 

intuito de que esta não interfira em seu desenvolvimento/aprendizagem, bem 

como, em seus atos futuros. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo geral caracterizar a construção 

histórica pela qual a violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes se 

processou, bem como, sua influência no desenvolvimento infantil.  

A partir dos estudos ora apresentados, consideramos que a violência 

intrafamiliar passou por uma transformação na qual homens, mulheres e 

crianças foram sofrendo seus impactos na sociedade, conforme as 

necessidades e realidades percebidas.  

Com eles, passamos a ver que a violência doméstica e intrafamiliar 

constitui-se como um mal presente na sociedade desde a Antiguidade, 

desconhecida por muitos durante um tempo bastante extenso e considerada 

como uma forma de poder de uns sobre os outros.  

Vale dizer que foram muitas as gerações que desconheceram o termo 

“violência intrafamiliar”, assim como as consequências atuais e futuras para 

quem a sofria. Considerada durante longo tempo como algo natural e forma de 

exercer o poder, a criança sempre se constituiu como sua principal vitima, 

principalmente enquanto não era reconhecida como cidadã de direitos perante 

a sociedade. Desta maneira, é longo o tempo no qual a criança permanece em 

seu ambiente familiar convivendo com diversos tipos de violência.  

Levando em consideração os fatos mencionados, compreendemos ainda 

que a violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes, hoje considerada 

um problema social, demorou a ser reconhecida como tal, tendo em vista que 

suas sequelas e consequências hoje são percebidas como um grave quadro 

que afeta o desenvolvimento e a aprendizagem de crianças.   

Desde quando a criança ainda era considerada como um adulto em 

miniatura, e, portanto como tal era tratada, não havia um cuidado em não se 

cometer atos violentos na presença de crianças. Ainda assim, atualmente é 

grande (infelizmente) o número de famílias que vivenciam esta realidade e a 

omitem da sociedade.  

Percebemos que, apesar de nos dias atuais a sociedade empenhar-se 

em uma luta em favor da defesa dos direitos da criança e do adolescente, a 

violência intrafamiliar está longe de ter o seu fim, pois o conceito atribuído à 
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família como instituição “sagrada” dificulta a sua real identificação pela 

sociedade. 

Por isso, entendemos ser imprescindível que todos se conscientizem de 

que a violência intrafamiliar representa um processo histórico e que suas 

consequências e sequelas deixadas em suas vítimas, principalmente quando 

estas se tratam de crianças, são hoje reconhecidas como tal.  

Para tanto, julgamos importante ressaltar que os direitos da criança e do 

adolescente necessitam ser assegurados e respeitados pela sociedade, 

visando preservar e garantir seu pleno desenvolvimento e aprendizagem. 
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