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RESUMO

Em se tratando dos direitos infanto-juvenil a Constituição Federal de 1988 foi um importante marco legal, legitimando uma atenção especial a 
esse público, responsabilizando o Estado, família e sociedade pela proteção integral dos mesmos, os quais antes não eram reconhecidos como 
cidadão de direitos, esta também embasou a lei 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, resultando avanços em prol da cidadania e 
proteção da infância, excelentes conquista em nosso país, porém o real encontra-se distanciado do legal, ou seja, nem tudo que está determinado 
em lei faz parte se efetiva na vida desses sujeitos. O número de casos de violência contabilizados tem sido alarmante, o contexto de 
vulnerabilidade social e desigualdade do Brasil é fator preponderante para violações de direitos. A criminalização da pobreza combinada com 
fatores sociais excludentes contribui para a problemática das violências contra crianças e adolescentes. Diante dessa realidade, o presente estudo 
teve como objetivo geral analisar a realidade social de crianças e adolescentes vítimas de violência intrafamiliar nas modalidades de (negligência, 
maus-tratos e abandono de incapaz), e de suas famílias, atendidas pelo Centro de Referência Interprofissional de Atenção a Crianças e 
Adolescentes vítimas de violências –CRIAR/TJPE no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014. O percurso metodológico da pesquisa foi 
estabelecido da seguinte forma: no primeiro momento a equipe do CRIAR realizou uma capacitação com os pesquisadores, em seguida foi 
realizado um levantamento bibliográfico sobre a temática abordada; incluindo a disponibilização, pelo CRIAR, dos documentos que constam os 
processos para levantamento de dados, os quais foram coletados sistematizados, revisados e por fim analisados. O método de análise baseia-se 
na teoria crítica, sendo este estudo de natureza quanti/qualitativa. A análise dos dados se deu em três etapas (pré-análise, exploração do material 
e tratamento dos resultados e interpretações) nos apropriamos dos dados, considerando as categorias e mediações decorrentes do quadro 
teórico definido, o que nos possibilitou o alcance dos objetivos, desvelando os seguintes resultados: no período delimitado para a pesquisa 
(2014/2014), o CRIAR recebeu 15 processos, somando o quantitativo de 28 vítimas das violências em estudo, desses casos 10 foram demandas do 
ano de 2013 e 5 de 2014. Entretanto, observou-se que a questão está vinculada às mudanças de fluxo de encaminhamento dos casos e não a 
diminuição das ocorrências. Em relação à faixa etária das vítimas, os achados deste estudo revelam que as crianças apresentaram maior 
vulnerabilidade, pois dentre 28 vítimas  apenas 1 caso tratou-se de adolescente, o que deixa explicito a relação de poder entre agressor/vítima. 
Quanto a escolaridade percebe-se que não houve interferência no que diz respeito a idade/série, porém identificou-se relato de professores a 
respeito da agressividade de alguns alunos, o que considerou-se reflexo das violências sofridas. Em se tratando dos responsáveis os dados 
apresentam que majoritariamente as mães assumem a responsabilidade na manutenção da família, essas mesmas mulheres que trabalham para 
sustentar os filhos são identificadas como agressoras, reproduzindo as violências das quais também são vítimas, de um sistema que não garante o 
mínimo para que as famílias vivam com dignidade, como direito a educação, saúde, moradia, etc. Nesse sentido tornar os direitos das crianças e 
adolescentes uma realidade concreta e absoluta é um desafio. Avanços e retrocessos permeiam a historicidade, bem como a contemporaneidade 
no que tange o processo sócio-histórico da infância e juventude no Brasil. Refletir essa problemática para além da criminalização, das políticas 
sociais fragmentadas é imprescindível. Assumir a perspectiva integral e integrada no acompanhamento das famílias é determinante central para 
prevenção e superação dessa questão social nas dimensões hoje presentes.
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