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RESUMO 

 

Este resumo expandido tem como objetivo geral apresentar uma análise a respeito das condições e as 

influências da convivência familiar das crianças e adolescentes em confronto com a lei. Como 

metodologia de estudo foi adotada uma pesquisa bibliográfica e documental. A elaboração do artigo 

possibilitou o entendimento do grande número de casos de violência familiar contra a criança e ao 

adolescente. Trouxe para a discussão teórica, algumas leis que ditam sobre o assunto e alguns autores 

de renome, como Andrade (2003), Ishiba (2010) e Levinsky (2010). Tendo esse arcabouço teórico e 

depois de ter feito toda a pesquisa, chegou-se à conclusão que há sim a relação entre a violência 

doméstica seja ela física, sexual ou psicológica com a violência social, assim como, é necessário fazer 

um estudo em todos os níveis sociais de conscientização de que o ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente – não compõe exclusivamente um conjunto de leis distintas, mas a ser respeitada, porque é 

necessário que pais e responsáveis tenham a consciência de que necessitam proteger os direitos dos 

menores.  

 

Palavras-chave:  Conduta. Legislação. Abuso.  

 

Introdução 

O presente artigo traz um questionamento bastante pertinente “A convivência familiar é fator 

que influencia as ações dos adolescentes em confronto com a lei?”, como hipóteses pode-se dizer que 

sim, que a família sendo a base da educação das crianças e dos adolescentes influenciará diretamente 

ou ainda pode-se dizer que não, que essas ações independem da convivência familiar. 

Partindo-se desse questionamento pretende-se verificar se a violência doméstica motiva 

ou não a violência praticada pelos adolescentes infratores, ou seja, tem-se como objetivo apresentar 

uma análise a respeito das condições e as influências da convivência familiar das crianças e dos 



adolescentes. Já como objetivo específico pretende-se: Realizar uma pesquisa bibliográfica com base em 

livros, monografias, artigos científicos e identificar a visão do ECA perante a violência social e doméstica. 

  

Metodologia 

 

Tendo como interesse em investigar até que ponto a violência doméstica interfere na violência 

social, discutiu-se no artigo sobre a violência doméstica, social, o grau e tipos de violências que os 

adolescentes convivem diariamente e ainda traz o que o Estatuto da Criança e do Adolescente preceitua 

a respeito disso. 

Para que finalmente pudesse ser trazido os resultados e as conclusões alcançadas após o 

desenvolvimento deste estudo. Para auxiliar neste trabalho foi necessária a aplicação de uma pesquisa 

bibliográfica. 

Em relação à pesquisa bibliográfica Marconi e Lakatos (2009, p.195) descrevem que a mesma 

“abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações livros, 

monografias, artigos científicos [...]”.  

Já em relação a análise de resultados do referente artigo, foi necessária a aplicação de uma 

pesquisa documental, utilizando-se como elemento de coleta de dados, a descrição e análise de 

“documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias” (MARCONI; 

LAKATOS, 2009, p.197).  

   Observando e descrevendo o objeto de estudo para conseguir alcançar o objetivo 

traçado, sem se pautar em dados numéricos.  

 

Resultados e discussão 

 É sabido que a violência não é consequência da sociedade contemporânea, ela sempre existiu e 

acompanhou a humanidade desde os tempos mais remotos, como coloca Levinsky (2010, p.7): “A 

violência não é um estigma da sociedade contemporânea. Ela acompanha o homem desde tempos 

imemoriais, mas, a cada tempo, ela se manifesta de formas e em circunstâncias diferentes. [...]”. 

Quanto a isto, Santos, Teixeira e Russo (2011) salientam que a violência tem aumentado nos 

últimos tempos e muitos são os fatores geradores da selvageria social na modernidade, como a própria 

mídia, com a veiculação de ações violentas, que todos os dias são visualizados pelos jovens como algo 

corriqueiro, elemento de repúdio a sua condição de exclusão ou de desamor no âmbito familiar, ou seja, 

houve uma banalização da violência na atual sociedade. 

Entre os tipos de violência tem-se a violência doméstica, a qual acontece no âmbito familiar e 

que é usada por aqueles que deveriam estar protegendo e guardando crianças e adolescentes de 

qualquer ato violento, seja ele sexual, físico ou psicológico, sobre isso o ECA assegura que  

 



É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de deixá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão (BRASIL, 1990, p.23). 

 

 Assim, assegura Melo (2000, p.3) que “O Estatuto da Criança e do Adolescente trasladou as 

garantias do Direito penal, propiciando como resposta à delinquência juvenil, em vez da severidade das 

penas criminais, medidas predominantemente pedagógicas.” 

Outrossim, para Lima et al. (2006) a violência sofrida por crianças e adolescentes guarda 

sempre o “gosto amargo” da dor e do sentimento de vingança que gera um quadro de continuidade desta 

violência no âmbito doméstico e social. 

Para tanto, os jovens necessitam ter os direitos fundamentais resguardados tal como descrito 

no artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente, uma vez que o Estado busca a proteção integral do 

menor, senão vejamos: 

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. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 
pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais 
públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 
com a proteção à infância e à juventude.  
 

Há probabilidade das crianças que tiveram apoio familiar perpetuarem o mesmo comportamento 

recebido pelos pais e isso, pressupõe que, quanto mais cuidarmos dos nossos jovens e crianças mais 

possibilidade teremos de ter uma sociedade menos violenta. 

 

 

Conclusões 

Depois de ter feito um levantamento bibliográfico, chega-se à conclusão que quanto mais sadio 

for o ambiente em que a criança e o jovem se encontra, mais saudável será o seu comportamento, 

portanto teremos crianças e adolescentes menos violentos e mais conscientes sobre os seus atos. 

Lembrando que o ambiente favorável para o crescimento dessas crianças deve ser um direito preservado 

por todos, família, sociedade e Estado. 
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