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RESUMO – O presente trabalho é resultado da participação no projeto de extensão do “ECA: 
conheça, usufrua seus direitos e exercite seus deveres”, subprojeto do NEDIJ (Núcleo de 
Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude), coordenado pela professora 
Rosângela Fátima Penteado Brandão. Promovido pela Universidade Estadual de Ponta Grossa 
e realizado em conjunto com os acadêmicos do curso de Bacharelado em Direito, o projeto de 
extensão tem por objetivo a expansão e concretização do conhecimento tanto dos direitos 
como dos deveres das crianças e dos adolescentes previstos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), por meio de oficinas em escolas públicas de Ponta Grossa com a temática 
do ECA voltada às crianças e aos jovens. A pesquisa acerca da violência infantil – em 
decorrência de ser uma realidade na sociedade moderna, objetiva a promoção de palestras 
que tratem o tema. Desde a antiguidade, a violência infantil é legitimada como uma forma 
eficaz de disciplinar, na qual ocorre a repressão da criança ou do adolescente. Sabe-se que os 
direitos das crianças e dos adolescentes assumiram a conotação legal após a promulgação da 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e também conforme dispõe a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, adotada pelo Brasil em 1948, devendo 
ser obedecida não somente no âmbito nacional, mas também no internacional. Embora a 
sociedade tenha evoluído no campo jurídico, há ainda presente resquícios de uma educação 
que legitima o poder patriarcal e absoluto da família, o que é totalmente prejudicial para a 
criança e o adolescente, promovendo traumas e consequências para toda uma vida. 
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1. Introdução 

 

Durante grande parte da história, a criança e o adolescente não foram tratados como 

sujeitos de direito, existindo, como ressalva Azevedo e Guerra (2001), uma coisificação da 

infância.  

A prática do infanticídio era aceita pelas sociedades antigas, cabendo aos pais aceitar 

ou renegar o filho recém-nascido. A própria Bíblia apresenta passagens em que essa prática 

era permitida, em momentos de escassez de alimentos: “Dá cá teu filho para que hoje o 

comamos e amanhã comeremos meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos.” (II Reis 6, 

26 – 29). 

A violência contra a criança e o adolescente, além do caráter arbitrário dos pais em 

decidir sobre suas vidas, tem sido considerada, em todos os tempos, como um instrumento de 

educação e socialização, e, por vezes, uma maneira de aliviar o estresse dos adultos. 

Muito se evoluiu do ponto de vista ideológico, sendo hoje, os direitos das crianças e 

adolescentes assegurados legalmente pela Constituição da República Federativa do Brasil, em 

seus artigos: 5º, III; 6º e 24, XV, e principalmente o exposto no artigo 277, bem como pelo 

artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada pelo Brasil em 1948. 

No Brasil, em 1990, a ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança e a 

promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente no mesmo ano teve papel crucial para 

elevar este grupo, deixando o status de objeto e passando a ser tratado como sujeito de 

direitos, em condição especial de desenvolvimento. Para corroborar tal fato, está previsto e 

consolidado nos art. 3º e 4º, caput, do ECA que: 

 

Art. 3º: A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade. 
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. 

 

2. Objetivos 

 

Geral: O objetivo geral do projeto de extensão do “ECA: conheça, usufrua seus direitos e 

exercite seus deveres” é levar informações às crianças e adolescentes de rede de ensino 

fundamental das escolas públicas de Ponta Grossa a respeito de seus direitos, deveres e 

consequências quando ocorre um ato infracional, valendo-se para tanto de oficinas e palestras. 
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Para tanto, conta-se com a colaboração dos acadêmicos do curso de Bacharelado em Direito 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa além dos professores e autoridades competentes 

envolvidas no projeto em parceria com as escolas públicas do Estado. 

Específico: O objetivo específico da pesquisa é a análise da violência infantil, retratando 

desde o seu surgimento, a sua ocorrência e a forma de como combatê-la, utilizando para isto o 

que está disposto legalmente no Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 

3. Metodologia 

 

O presente artigo se utilizou da metodologia dedutiva, buscando na doutrina, como o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e demais artifícios como documentários e reportagens 

para a consolidação da ideia empregada na pesquisa. 

 

4.  Resultado 

 

 De acordo com Azevedo e Guerra (2001), a violência contra a criança e o 

adolescente é: 

“[...] todo ato ou omissão, praticado por pais, parentes ou responsáveis 
contra crianças e/ou adolescentes que, sendo capaz de causar dano 
físico, sexual e/ou psicológico à vítima, 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”. 

De tal forma, a violência pode ocorrer de diversas formas, como a física, psicológica, 

sexual e negligência. De acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação – 

SINAN – do Ministério da Saúde, em 2011 cerca de 63,1% dos atendimentos de crianças e 

adolescentes (<1 a 19 anos) por violência ocorreram na residência da vítima. Os pais são os 

principais responsáveis, concentrando 39,1% dos atendimentos. 

A violência física ocorre quando alguém causa ou tenta causar dano por meio de força 

física ou por algum tipo de arma ou instrumento que possa causar lesões internas, externas ou 

ambas. Esta violência pode causar consequências físicas ou psicológicas, deixando ou não 

marcas aparentes, a qual pode causar danos temporários, permanentes ou até mesmo a 

morte. Esta constitui em torno de 40,5% dos casos notificados pelo SINAN. As consequências 

mais frequentes da violência física são lesões abdominais, fraturas de membros, mutilações, 

traumatismos cranianos, queimaduras, leões oculares e auditivas, muitas delas levando à 

invalidez permanente ou temporária, podendo culminar até mesmo na morte.  

Em torno 58,3% das vítimas são do sexo feminino, e os pais, madrastas e padrastos 

são os principais responsáveis pelas violências físicas de crianças até 9 anos de idade, 

concentrando mais de 50% das notificações nesta faixa etária, que decai para 31,3% na faixa 

de 10 a 14 anos e 11,6% nos anos finais da adolescência. Os amigos e conhecidos ocupam o 
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segundo lugar com 22,1% dos casos atendidos, e os desconhecidos, 16,9%, ambos adquirindo 

relevância a partir dos 5 anos de idade. 

Violência psicológica, de acordo com o Ministério da Saúde, é toda a ação ou omissão 

que causa ou visa causar dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa. 

Incluem ameaças, humilhações, agressões, chantagem, cobranças de comportamento, 

discriminação, exploração, ameaça de abandono, crueldade, entre outros. É a mais difícil de 

ser detectada, apesar de ocorrer com muita frequência. Ela pode levar a pessoa a sentir-se 

desvalorizada, sofrer de ansiedade e adoecer com facilidade. As situações que se arrastam por 

muito tempo e se agravam, podem levar ao suicídio. 

Segundo os dados do SINAN, a violência moral, tortura e abandono consistem em 

17%, 1,9% e 15,8% respectivamente do atendimento do SUS de crianças e adolescentes 

vítimas de violência. 

A violência sexual é toda a ação na qual uma pessoa, em situação de poder, obriga 

outra à realização de praticas sexuais, contra a sua vontade, por meio de força física, influência 

psicológica ou uso de armas ou drogas. Configura-se, portanto, em todo ato ou jogo sexual, 

numa relação hetero ou homossexual entre um adulto, ou mais, com uma criança ou 

adolescente, tendo por finalidade estimula-los sexualmente ou obter estímulos para si ou 

outrem. Para tal, englobam-se diversas situações, como carícias não consentidas, olhar 

perturbador insistente, cantadas obscenas; exposição de material pornográfico; práticas 

sexuais; assédio sexual;   estupro; etc. 

De acordo com os registros do SINAN foram atendidos, em 2011, um total de 10.425 

crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, tendo como grande maioria das vítimas, o 

sexo feminino com 83,2%. O estupro concentrou 59% do total de atendimento, seguido de 

assedio sexual e atentado violento ao pudor, com 19,2% e 15,1% dos atendimentos, sendo que 

os principais autores desta violência é o pai e o padrasto. 

            A negligência é a omissão em relação às obrigações da família e da sociedade em 

prover as necessidades físicas e emocionais de uma criança, como, por exemplo, a falta de 

alimentos, vestimenta, cuidados escolares e com a saúde, etc. É o abandono, falta de 

cuidados, de atenção, de proteção, desinteresse. O abandono parcial é a ausência temporária 

dos pais, expondo os filhos ou dependentes a situações de risco. O abandono total é o 

afastamento do grupo familiar, ficando a pessoa sem habitação, desamparada e exposta a 

várias formas de perigo. O abandono constitui 15,8% dos atendimentos de crianças e 

adolescentes pelo SUS segundo o SINAN. 

 

Sinais de alerta em relação à vítima 

Os sinais de quem sofre violência podem ser observados tanto no corpo como no 

comportamento da pessoa, tais como: manchas no corpo, marcas de cinto, fivela, escovas de 

cabelo, fios elétricos, marcas de queimadura, de corda, mordidas; fraturas e feridas em 
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diferentes momentos de cicatrização; roupas rasgadas, dificuldades para caminhar, manchas 

de sangue; queixa de hemorragia vaginal ou retal, dor ao urinar, cólicas intestinais, 

corrimentos; crescimento deficiente, baixo peso; uso de roupa inadequada para o clima; 

ausência ou atrasos na escola, ou nos atendimentos de saúde; vacinas atrasadas; perder a 

fala; fezes ou urina pela casa; urinar na roupa ou na cama depois de 7 anos quando não há 

nenhum problema físico, entre outros. 

Por fim, cabe ressaltar que, imbuído deste conhecimento exposto, os palestrantes 

podem ministrar melhor as situações de violência encontradas no ambiente escolar e fora 

deste, orientando alunos, professores, sanando suas dúvidas e levando informações aos 

alunos, visando o combate de toda e qualquer prática de violência,  

 

5. Conclusão 

 

Observa-se que a violência infantil é resultado de um processo que envolve diversos 

fatores: políticos, sociais, econômicos e até mesmo familiares (âmbito particular), tipo de família 

que se vive, formas de relações entre os diferentes membros da família e outros. Deve-se aliar 

ao combate à causa não só a família, escola e meios de divulgação de informação, mas 

também os profissionais da área de saúde e órgãos do Estado, incluindo os Conselhos 

Tutelares, para que realizem redes de proteção contra a violência infantil de crianças e 

adolescentes.  

A violência infantil é crime e denunciá-la é dever de todos para que haja uma sociedade 

livre de torturas e desigualdades sociais.  
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