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RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de discorrer sobre a criminalidade como umas 

das consequências das violências sofridas na infância. Sendo a infância uma fase 

primordial no desenvolvimento do indivíduo, realizou-se uma discussão de como os fatos 

que nela ocorrem refletem na sociedade, através de uma análise que utilizou teorias da 

criminologia e da psicologia forense, considerando a estreita ligação existente entre estas 

duas áreas, uma vez que ambas procuram compreender as violências e suas 

consequências, e a psicologia, além disso, também busca possibilidades de intervenção, 

com a finalidade de diminuir a criminalidade e os efeitos dela decorrentes. Sendo a 

infância a primeira fase de desenvolvimento, e a que mais influenciará as posteriores, 

cabe não só aos pais, mas ao Estado, e a sociedade em geral compreender e oportunizar 

que nesta fase possa ocorrer um desenvolvimento pleno e saudável, diminuindo traumas 

e índices que repercutem no mundo do crime.   

Palavras-chave: Infância. Psicologia Jurídica. Direito 

 

ABSTRACT: This paper aims to discuss crime as one of the consequences of violence 

suffered in childhood. Since childhood is a primordial phase in the development of the 

individual, there was a discussion of how the facts that occur in it reflect in society, 

through an analysis that used theories of criminology and forensic psychology, 

considering the close link between these two areas. , since both seek to understand 

violence and its consequences, and psychology, moreover, also seeks possibilities of 
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intervention, with the purpose of reducing crime and its effects. Since childhood is the 

first phase of development, and the one that will most influence later ones, it is up to not 

only parents, but the State, and society in general to understand and provide opportunities 

for full and healthy development in this phase, reducing trauma and indices. that 

reverberate in the world of crime. 

Keywords: Childhood. Juridical Psychology. Right 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

As violências sofridas na infância, sejam elas físicas, psicológicas, morais ou 

sexuais, geram consequências, as quais podem refletir de forma internalizante ou 

externalizante no comportamento da vítima, sendo que esta última forma pode influenciar 

aspectos relacionados ao seu convívio na sociedade. O comportamento criminoso decorre 

de sentimentos e ações, mas o que resultou nestes sentimentos e ações são elementos que 

decorrem da vivência, sendo elas de cunho emocional, social e até mesmo a forma de 

como o ambiente no qual teve seus primeiros contatos estava alicerçado e estabelecido. 

É evidente que a criminalidade se desenvolve de maneira rápida, porém existem 

possibilidades capazes de diminui-la. A existência de uma atenção maior as causas que a 

motivam, daria a possibilidade de evitar o desenvolvimento de uma personalidade 

criminosa. Se a personalidade inicia seu desenvolvimento na primeira infância, aí está o 

ponto de partida para tratar este problema. 

As crianças vítimas de violências possuem um risco maior para a desenvoltura de 

um comportamento delinquente, logo, se esses abusos forem evitados, os riscos a 

incidência também serão. Através de pesquisas doutrinárias e uma análise de casos 

concretos, busca-se demonstrar como essas violências das quais a criança foi exposta, 

bem como todos os atos que ocorrerem nesta fase, irão atingir a vida adulta em sua 

totalidade. 

Os primeiros contatos do indivíduo se dão no ambiente familiar, portanto há que 

se falar que todos os fatos que ocorrerem neste momento de suas vidas, irão refletir de 

forma positiva ou negativa, tendo a família uma finalidade de proteção. Exatamente desse 

ponto é que se extrai o questionamento de como agir, quando as violências são 

perpetradas por quem deveria estar protegendo. 
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Sendo assim, buscar-se-á demostrar, através de amparo doutrinário e de 

pesquisadores das áreas, que a criminalidade decorre de acontecimentos na infância. E 

quão importante é um lar saudável para o desenvolvimento da personalidade, além de 

como a família ou a sociedade deverá acolher após as violências, afim de diminuir os 

efeitos dos traumas que se fixaram nesta fase. 

Diante disso, há necessidade de um estudo sobre a temática sob o olhar da 

Psicologia e do Direito, evidenciando a necessidade do trabalho em conjunto dessas duas 

áreas. É de tamanha importância que o Estado invista de maneira plena em medidas que 

se utilizem de profissionais capacitados para resolverem determinadas situações, não 

desvinculando uma da outra. Para que, além da proteção tutelada às crianças que são 

vítimas, seja possível o acesso da sociedade à programas Psico-Jurídico-Sociais, 

auxiliando em um tratamento a longo prazo, tratando as vítimas e agressores, resultando 

na diminuição da criminalidade no país.  

 

2.   A CRIMINOLOGIA E A PSICOLOGIA DO DIREITO 

  

 Define-se a Criminologia como uma ciência do “ser”, empírica e interdisciplinar, 

sendo seu objetivo, estudar o crime, a pessoa do infrator, a vítima e o controle social do 

comportamento delitivo. Delimitada sua principal função como explicativa e preventiva 

relacionada ao crime, e de intervenção na pessoa do infrator, além de que, avalia os 

variados modelos de resposta ao crime (MOLINA E GOMES, 2008). 

 Desta forma, Nestor Sampaio Penteado (2010, p. 21), retratam em sua obra a 

criminologia como “ciência do “ser”, empírica, na medida em que seu objeto (crime, 

criminoso, vítima e controle social) é visível no mundo real e não no mundo dos valores, 

como ocorre com o direito, que é uma ciência do “dever-ser”, portanto normativa e 

valorativa. 

Assim, considerando a criminologia uma ciência do “ser”, e o Direito uma ciência 

cultural do “dever ser”, observa-se que uma é empírica, e pretende em um primeiro 

momento entender a realidade para então explicá-la, utilizando-se de um método 

indutivo, baseando-se na observação do que se é real; a outra é estritamente normativa, a 

qual utiliza-se de um método lógico, dedutivo e abstrato.  



         

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

O surgimento da criminologia destaca-se como uma forma de compreender o 

crime e encontrar uma forma justa de diminuí-lo. Portanto, ao fazer uma análise do crime, 

é impossível desvincular o estado psíquico do indivíduo que o praticou, para que quando 

julgado o delito, se leve em consideração o que motivou determinada conduta. 

Neste momento, a Psicologia passa a ter papel primordial no Direito, sendo uma 

ciência responsável por estudar aspectos peculiares da vida do ser humano, seus 

relacionamentos e afetos procurando compreender como estes podem intervir 

negativamente na vida das pessoas gerando traumas que essas levarão para a vida adulta. 

  

2.1.  PSICOLOGIA DO CRIME 

  

 O objeto de estudo da psicologia do crime, é estudar os processos 

comportamentais do infrator, analisando como determinado comportamento é adquirido, 

como se mantém e como se modifica no decurso do tempo. Essa análise é feita através de 

um método cientifico. É a partir desse método que serão criadas estratégias especificas 

para reduzir o comportamento criminoso e antissocial. 

 Uma teoria criada por Patterson, Reid e Dishion (1992), citada na obra Introdução 

à Psicologia Forense, por Gomide e Junior (2016), explica a relação entre as práticas 

educativas parentais e o desenvolvimento de um comportamento antissocial. Esta teoria 

apresenta que: 

 

o baixo monitoramento das atividades das crianças, as transições 

disruptivas das condições familiares (divórcios, abandonos, mortes, uso de 

drogas e álcool) e a inconsistência na disciplina parental são os grandes 

responsáveis para o desenvolvimento precoce do comportamento 

antissocial. (GOMIDE apud PATTERSON et al, p. 21) 

 

Desta forma, para fugir da disciplina e autoridade parental, passam a adotar 

comportamentos coercitivos. Demonstrando a importância de um núcleo familiar 

saudável, para um bom desenvolvimento comportamental. 

 Dito isto, afim de tratar esse problema, a psicologia do crime elenca objetivos a 

serem analisados, para que se chegue a uma estratégia objetiva. Sendo necessário 

identificar o que determina o comportamento do infrator, as práticas parentais que estão 
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relacionadas ao desenvolvimento de um comportamento antissocial, elaboração do perfil 

dos tipos de crime e criminosos, entre outros.  

 A partir dessa análise conjunta, de vários fatores que influenciam no crime e no 

desenvolvimento de um comportamento criminoso, é que, além de explicar, seja possível 

desenvolver técnicas com a finalidade de sanar tais problemas na sociedade. 

 

 

 

 

 

2.2. COMPORTAMENTO MORAL E ANTISSOCIAL  

 

  A psicologia categoriza todo o comportamento social em moral ou antissocial. 

Vale ressaltar que o comportamento social pode caracterizar-se pela interação do 

indivíduo consigo mesmo, com um outro indivíduo ou com uma sociedade. Além disso, 

a forma com que essas interações se dão decorrem de como o sujeito aprendeu a 

socializar, ou seja, dos modelos de interação que vivenciou desde os primeiros anos de 

vida, sejam eles positivos ou negativos. 

 A moral tem sido discutida e analisada através de diversos filósofos, dentre eles 

Aristóteles, que tratava das ações morais como ações que eram capazes de aproximar o 

indivíduo do “bem para o homem”. Gomide, em sua obra retrata a opinião de Aristóteles:  

 

Ele dizia que existiam dois tipos de virtudes: a de caráter e a do intelecto. 

Afirmava que o homem nasce com a capacidade para adquirir a virtude, 

mas que esta deve ser desenvolvida pela pratica, ou seja, nos tornamos bons 

praticando atos bons. Aristóteles dizia que para sermos moralmente 

virtuosos e preciso possuir, em nós mesmos, a sabedoria pratica ou 

seguirmos o modelo de alguém que a possua (GOMIDE apud 

ARISTÓTELES, p. 18). 

 

 No ramo da psicologia, a moral é discutida como um valor cultural, sendo própria 

da espécie humana e também presente em não humanos. Um conceito de moral, extraído 

da obra de Gomide, a define como “um conjunto de princípios e regras cujo respeito é 

obrigatório e cuja transgressão é, portanto, punida”. Desta forma, poderia se afirmar, que 

uma pessoa é moral, quando sua conduta rege-se por regras que não prejudicariam 
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terceiros, em que suas atitudes dizem respeito ao dever ser ou em como se deve agir 

(GOMIDE, 2010). 

 Em oposição ao comportamento moral, há o comportamento antissocial. Vários 

termos foram usados para explicar o comportamento problemático de crianças e 

adolescentes, porém o termo antissocial foi o que obteve mais sucesso ao descrever a 

natureza desse comportamento. Patterson, Reid e Dishion (1992) oferecem uma definição 

baseada em “dois critérios que se aplicam a sequências da interação familiar ou entre 

pares”. Ele retrata a ideia do comportamento antissocial como um evento, que serão 

considerados por serem ao mesmo tempo aversivos e contingentes. Esses eventos 

ocorrem dentro da família ou nas interações com as outras crianças (PATTERSON et al, 

1992). 

 A aprendizagem do comportamento antissocial se dá na infância, decorrente dos 

eventos antissociais aos quais ficou exposta, tanto como telespectadora ou como vítima 

direta. Quando um comportamento antissocial se instala no repertório da criança ou 

adolescente, uma das consequências observadas é o afastamento de grupos pró-sociais e 

o fortalecimento de relacionamentos com pares desviantes.  

 Não existe a possibilidade de manifestação desses dois comportamentos em um 

indivíduo ao mesmo tempo, pois um comportamento é inibidor do outro. Embora todos 

os seres humanos emitam comportamentos morais e antissociais ao longo de suas vidas, 

e embora existam sujeitos que se comportem mais de uma forma do que de outra, é 

impossível que um comportamento seja, ao mesmo tempo, moral e antissocial. Por 

exemplo, quando alguém mente, a mentira não pode ser ao mesmo tempo moral e 

antissocial, embora logo depois de mentir a pessoa pode emitir algum outro 

comportamento, que não seja antissocial como a mentira. 

 O que ao leva ao crescimento da criminalidade, e ao consequente encarceramento, 

são os comportamentos antissociais. E para explicar e descrever essa classe de 

comportamento, Patterson, Reid e Dishion (1992) desenvolveram o modelo sócio-

interacionista de estágio, a partir do qual descrevem quatro estágios que compõem o 

desenvolvimento do comportamento antissocial. O primeiro estágio é caracterizado pelas 

interações familiares, em seguida, o segundo estágio descreve o fracasso escolar, o 

terceiro estágio passa pela associação com grupos desviantes, e por fim o quarto estágio 

abrange o encarceramento (ROCHA, 2018).  
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 O primeiro estágio, denominado como treinamento básico, descreve o fator 

principal do desenvolvimento do comportamento antissocial como sendo a família, 

treinadora dos primeiros aparecimentos desse tipo de comportamento. A aplicação de 

disciplina ineficaz, a ausência dos responsáveis e a falta de monitoramento dos pais em 

relação as crianças, fará com que aumente a razão do comportamento antissocial. Desta 

forma, para que sejam evitados o desenvolvimento e a fixação cotidiana desse 

comportamento, é necessário que os pais saibam administrar e disciplinar, de maneira que 

desenvolva um comportamento saudável nessa primeira fase (PATTERSON, REID E 

DISHION, 1992). 

 A forma como serão administradas essas atitudes por parte dos pais, refletirá em 

sua fase adulta. Sendo assim, Patterson, Reid e Dishion retratam: 

 

A maioria das crianças que vivem em guetos ou em famílias divorciadas 

não se tornam delinquentes crônicos, mas a criança que vive num gueto 

com pais que são pobres nas suas práticas de administração familiar estão 

sob risco muito maior de se tornarem delinquentes (PATTERSON, REID 

E DISHION, 1992, p. 11). 

  

 Sendo assim, o primeiro estágio vivenciado, se não for proporcionado a criança 

de uma forma saudável, com sucesso nas práticas de administração familiar, resultará em 

consequências que abrirão caminho para o desenvolvimento de um personalidade 

delinquente. 

 Após perpassado o primeiro estágio, segue-se para o estágio do ambiente social, 

marcado pela vivência na escola. A maneira como a criança irá enfrentar esse momento, 

se relacionar com os colegas e desenvolver e ampliar seu conhecimento, será resultado 

do estágio anterior. E da mesma forma, o fracasso nessa fase irá refletir em sua vida 

adulta. Trindade (2010) cita o modelo de Patterson, Reid e Dishion (1982), no qual 

dispõe-se que “A hipótese é que comportamentos antissociais ou coercitivos aprendidos 

no lar colocam a crianças sob sério risco de duplo fracasso social.” 

  Destarte, as habilidades de aprendizagem da criança ficam prejudicadas, o 

fracasso na escola e a rejeição dos pais em casa resultam em um comportamento negativo. 

Neste momento, começam a surgir reclamações sobre a criança, já que esta não consegue 
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atingir os objetivos escolares previstos, passando a se sentir rejeitado em um todo, não 

aceita por determinados grupos, passa a procurar e a se encaixar em grupos que possuam 

o mesmo comportamento que ela. 

 Nesta procura por pares, ao se encontrar no grupo de pares desviantes, com os 

quais se assemelha, passa a desenvolver seu comportamento antissocial de acordo com o 

grupo. Desta forma, entrando no terceiro estágio, passa a aprimorar seu comportamento, 

e com a rejeição em casa e na escola, estabelece um comportamento delinquente para se 

adequar ao grupo em que foi aceito. O relacionamento em casa, o fracasso dos pais em 

discipliná-los facilita o experimento de uso de drogas logo na adolescência, expande o 

comportamento desviante e consequentemente os vínculos familiares são rompidos 

(PATTERSON, REID E DISHION, 1992, p. 13). 

 Por fim, encontra-se no quarto e último estágio. Já na fase adulta, identificam-se 

vestígios de uma infância e adolescência baseada em um comportamento antissocial, pois 

não consegue obter sucesso algum em suas relações, sejam afetivas ou profissionais. Esse 

insucesso incentiva o uso de drogas e comportamentos criminosos justificado pela 

aversão social que construiu, problemas de adaptação e desemprego, ocasionando o 

encarceramento, que fará com que cada vez mais aprimore um comportamento criminoso 

(PATTERSON, REID E DISHION, 1992). 

 Sendo assim, evidencia-se que o desdobramento dos comportamentos da criança 

até sua fase adulta é resultado dos acontecimentos aos quais foi exposta no primeiro 

estágio. A negligência dos pais, a falta de afeto, os maus-tratos que vivenciou, sendo 

vítima direta ou indireta, abrirão caminho para o entrada no mundo da criminalidade. 

 

2.3. VIOLÊNCIA INFANTIL COMO UM FATOR DETERMINANTE DO 

DESENVOLVIMENTO DE UMA PERSONALIDADE CRIMINOSA 

 

 A violência pode ocorrer de diversas formas, sendo expressada de forma física, 

psicológica ou sexual, podendo acontecer dentro do ambiente familiar ou fora dele. A 

análise realizada será sobre a violação que ocorre de forma intrafamiliar, e sabe-se que 

pode atingir qualquer pessoa, porém a atenção será focada nas vítimas infantis. 

 As violências ocorridas no âmbito familiar geram extrema preocupação, além do 

mais, quando se tratam de crianças, que são seres em formação, frágeis psicologicamente 
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e fisicamente. Além de que, os danos causados nessa fase poderão gerar consequências 

que serão levadas por toda a vida.  

Diante disto, tudo o que for vivenciado na infância, deixará marcas profundas na 

vida adulta, independentemente de a violência ser negligência, física, sexual ou 

psicológica, perpetrada por membros da família, todos esses fatores formarão a 

personalidade do futuro adulto. Vejamos as características dos variados tipos de 

violência. 

A violência é definida como o emprego de força física praticado pelos pais ou 

cuidadores, com o intuito de causar ferimentos na vítima. Afim de promover obediência, 

utiliza-se de um poder autoritário e disciplinador, podendo resultar em hematomas, 

queimaduras, fraturas e diversos tipos de lesões físicas (PIRES E MIYAZAKE, 2005 

apud GOMIDE E JUNIOR, 2016, p. 122). As crianças que são maltratadas fisicamente, 

segundo Wildom (1989) citado no estudo científico de Maia e Williams (2005), possuem 

o dobro de probabilidade em relação as outras crianças de serem presas por cometerem 

atos violentos, além de que, as vítimas de violência doméstica possuem um incentivo 

maior para viverem nas ruas.  

A violência psicológica pode ser retratada como um comportamento de 

depreciação, críticas, ameaças de abandono, provocar isolamento de amigos e familiares, 

humilhação, chantagem e entre outras formas, que objetivam se sentir superior, 

diminuindo a autoestima da vítima. Maia e Williams (2005, p. 94) relatam em seu trabalho 

dados do Conselho Americano de Pediatria (2002), que retratam as consequências e 

prejuízos da violência psicológica, em destaque: 

  

Pensamentos intrapessoais (medo, baixa-estima, sintomas de ansiedade, 

depressão, pensamentos suicidas etc), saúde emocional (instabilidade 

emocional, problemas em controlar impulso e raiva, transtorno alimentar e 

abuso de substâncias), habilidades sociais (comportamentos antissocial, 

problemas de apego, baixa competência social, baixa simpatia e empatia pelos 

outros, delinquência e criminalidade), aprendizado (baixa realização 

acadêmica, prejuízo moral), e saúde física (queixa somática, falha no 

desenvolvimento, alta mortalidade). 

 

 Sendo assim, a violência psicológica também está diretamente ligada ao 

desenvolvimento de uma personalidade delinquente. 
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As características da violência sexual evidenciam-se quando uma criança ou 

adolescente é usado para que um adulto sinta-se gratificado, podendo ocorrer “a 

manipulação da genitália, mamas ou ânus, com ou sem penetração” (WILLIAMS 2009). 

Por fim, uma outra forma de violência é a negligência, que ocorre quando existe 

a ausência de um padrão de cuidado, que deveria ser exercido por parte dos pais ou 

cuidadores, porém estes negligenciam na área da saúde, alimentação, educação, não 

proporcionam um desenvolvimento emocional saudável, além de que deixam de oferecer 

condições seguras para a vida (WHO E ISPICAN, 2006 apud GOMIDE E JÚNIOR, 

2016). 

Diante de todos esses tipos de violências expostas, não existe a possibilidade de 

determinar qual é mais ou menos prejudicial ao desenvolvimento da criança, todos 

possuem o mesmo peso e deixam traumas que refletirão no decorrer de toda a fase adulta. 

Vale ressaltar que, o impacto causado, não se dará somente em virtude do tipo de 

violência empregada, contudo a “intensidade, gravidade, frequência, cronicidade e 

apaziguamento, ou realce dos fatores relacionados aos cuidadores da criança, da própria 

criança ou do ambiente” (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2002, apud. 

MAIA E WILLIAMS) terão forte influência também. Outro fator determinante, é o fato 

de que não é somente a exposição direta á violência, que prejudicará o desenvolvimento 

físico e mental das crianças, mas a observação de práticas violentas resultará em efeitos 

nocivos, tais como, agressão, uso de drogas ou álcool, baixo rendimento escolar e dentre 

outros, que afetam todo o desenvolvimento do indivíduo.    

Dito isto, como as crianças reagem quando percebem que as pessoas que teriam 

que estar as protegendo, dado apoio, sendo uma base de crescimento sólido e saudável, 

expõem e muitas vezes praticam atos que deixam marcas fortemente traumatizantes? 

Além do modelo proposto por Patterson, Reid e Dishion (1992), Trindade (2010) traz em 

sua obra, outros três modelos que objetivam explicar, além de reforçar o fato de que a 

família possui um papel indispensável e importantíssimo para sua formação e também 

para o desenvolvimento de uma personalidade delinquente. Esclarecendo que a 

apresentação dessa teoria, objetiva propor uma compreensão do comportamento 

criminoso, não podendo ser utilizada para definir com certeza o resultado futuro, sendo 

apenas uma probabilidade de comportamento. 
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 O primeiro modelo, chamado de modelo de continuidade homotípica, retrata sobre 

como os maus-tratos vivenciados na infância, levam a uma desordem de conduta na vida 

adulta, explicando como se geram os ciclos de abuso, ou seja, abusado na infância, 

abusador na fase adulta. Seguindo um ciclo de violência que nunca cessa.  

 O modelo de continuidade heterotípica, destaca que os maus-tratos sofridos pela 

criança não será especificamente refletido da mesma forma na vida adulta, mas ela poderá 

ter um comportamento negativo no futuro, agindo de forma violenta ou com 

comportamento abusivo. 

 O terceiro e último modelo é o da não continuidade, de acordo com esse modelo, 

não existe uma relação de continuidade entre os fatos ocorridos na infância e os que 

ocorrerão na vida adulta, sendo vários os fatores que influenciarão nas fases futuras. Pois 

pode ser que os abusos que foram sofridos, tenham de alguma forma os efeitos 

minimizados. 

Apesar da existência desses modelos e o fato de possuírem características 

distintas, autores como Fiorelli e Mangini (2009, p. 271), relatam “A criança e o 

adolescente aprendem o que é considerado mera agressividade ou violência com seus 

modelos: pais, colegas de escola, ídolos da adolescência. A partir daí, comportar-se-ão 

para repeti-los, para estar “à altura deles”.” 

Assim sendo, uma criança que foi vítima diretamente ou indiretamente de 

qualquer tipo de violência, possui um risco maior no surgimento de atos infracionais  

 

 

 

 

3. A IMPORTÂNCIA DE UM AMBIENTE INTRAFAMILAR SAUDÁVEL 

 

As crianças que possuem um histórico de violências e de negligência familiar, 

possuem maior risco de desenvolverem comportamentos delinquentes, do que aquelas 

que cresceram em um lar saudável. Esta é uma afirmativa que diversos autores, tanto 

criminalistas como psicólogos entram em acordo, tais como Gomes e Molina (2008), os 

quais explanam sobre o mau ambiente familiar como um dos fatores determinantes para 

a desviação criminal.  
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 Desta forma, fica evidenciado que a convivência familiar e os vínculos 

estabelecidos na infância serão a base formadora do adulto no futuro. Convivendo em um 

lar saudável, essa criança obterá sucesso em sua adolescência e consequentemente em sua 

vida adulta:  

 

A convivência familiar é considerada um fator essencial da personalidade 

infanto-juvenil, pois a criança não cresce de maneira saudável sem a 

construção de um vínculo afetivo estável e verdadeiro com adultos, 

preferencialmente com seus pais naturais (MACHADO, 2003, p. 154, apud 

TRINDADE, 2010, p. 181). 

 

 O ambiente onde a criança está inserida faz toda diferença para o seu 

desenvolvimento, portanto, para a ocorrência ou não da delinquência, principalmente 

quando encontra-se em um ambiente expostas a abusos. 

 Seguindo o conceito descrito pelo dicionário, a violência trata-se de uma ação 

violenta, com a utilização de força bruta, podendo ser reconhecida como um 

constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém, sendo imposta com crueldade, 

perversidade, opressão, tirania e pratica de estupro. Todos esses acontecimentos, além 

de lesões físicas, acarretarão lesões psicológicas que poderão causar danos irreparáveis 

no futuro. 

 O índice de violência doméstica infantil é preocupante, além de que é difícil 

identificar e diagnosticar quando isso está ocorrendo dentro de casa, uma vez que os 

causadores são os próprios pais e impedem que o poder público e as autoridades 

competentes tomem conhecimento do ocorrido. As tentativas de encobrir os abusos 

tornam-se cada vez mais corriqueiras nas Varas de infância e juventude (Shine, 2005). 

 As consequências que essas crianças vítimas de violência sofrem, trazem grandes 

prejuízos em seu desenvolvimento comportamental, tornando-se difícil definir qual tipo 

de abuso é o mais prejudicial, ao passo que todos trazem consequências extremamente 

dolorosas e que serão refletidas em atitudes futuras: porém, vale destacar que cada tipo 

de violência, em regra acarretará consequências específicas. 

 Por exemplo, uma criança que foi vítima de violência psicológica, 

consequentemente será um adulto com baixo-estima, instabilidade emocional, 

problemas em controlar impulsos e raiva, comportamento antissocial, abuso no uso de 

substâncias, insucesso na vida acadêmica, baixa competência social e dentre outras 
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consequências que afetarão diretamente a conivência em sociedade. E uma criança, 

vítima de violência física, terá maior probabilidade de no futuro cometer crimes 

violentos. (Maia e Willians, 2005) 

 Enquanto em vítimas de violência sexual, Williams (2002), destaca efeitos a curto 

prazo, como comportamento sexualizado, agressão, comportamentos regressivos, entre 

outros. E os efeitos a longo prazo, que acarretarão ansiedade, depressão, prostituição, 

abuso de substancias, problemas com relacionamento sexual. Além de que a 

proximidade do agressor, a intensidade da violência, o tempo de duração, e também a 

forma como será disponibilizado apoio a vítima, serão fatores determinantes na forma 

de como esses efeitos serão refletidos. 

 Tratando ainda, dos prejuízos que as vítimas podem sofrer, Gomide e Junior 

(2016, p. 123), salientam: 

 

Crianças vítimas de maus-tratos possuem prejuízos nas habilidades 

comportamentais, como por exemplo, dificuldades nos relacionamentos 

sociais devido à forma como modulam as emoções (Barret, 1997). No caso 

das vítimas de abuso sexual, o impacto na vida da criança pode ser de curto 

ou longo prazo, comprometendo sua adaptação ao ambiente. Esses 

indivíduos podem se envolver em comportamentos infracional, ter 

sentimento de culpa, baixa autoestima, tentar suicídio, desenvolver doenças 

psicossomáticas, se engajar em uma vida sexual precoce, além de ter 

gravidez indesejada no início da adolescência (Padilha, 2001; Minayo, 

2009).  

 

Quando expostas a tipos de violências físicas no ambiente escolar e sem nenhum 

apoio em casa, passam a se sentir atraídos por comportamentos violentos, por possuir um 

grau de normalidade, passando a aproximar-se de pessoas violentas, com linguagem 

inadequadas e passam a absorver esse comportamento, imitindo violência as pessoas a 

sua volta, vivenciando episódios de maus-tratos, além de físicos, psicológicos, possuem 

mais tendência em transgredir as normas sociais, levando na maioria das vezes ao 

encarceramento. 

 A convivência familiar e os vínculos afetivos são requisito essencial para o 

desenvolvimento. Por isso, Trindade (2010) ressalta o direito da criança e do adolescente, 

não bastando apenas sobreviver, mas sim participar de uma rede afetiva, que possibilite 

um crescimento e desenvolvimento pleno, dispondo de todos os meios e instrumentos que 

oportunizam um crescimento natural. 
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 Em virtude disto, o Estatuto da Criança e do Adolescente caracterizou como fase 

de desenvolvimento, a criança até doze anos incompletos e o adolescente de doze até 

dezoito anos incompletos, por esse motivo: 

 

[...] considera que, por ainda estarem em desenvolvimento físico, 

emocional, cognitivo, e sociocultural, são merecedores de proteção por 

parte da família, da sociedade e do Estado, não só para a satisfação de suas 

necessidades básicas, como para a defesa de omissões e transgressões que 

possam desrespeitar deus direitos fundamentais; 

 

 Diante deste ponto de vista, a preocupação com o desenvolvimento pleno das 

crianças começou a ganhar espaço, ao ponto de que, se o comportamento dos pais, os 

responsáveis pela criação, está sendo prejudicial, trará a possibilidade de alteração da 

guarda do qual possuía poder. Pois constata-se que a maioria dos casos de violência onde 

as vítimas são crianças, os agressores são, em regra, o pai, padrasto ou a mãe, ou seja, os 

que possuem um vínculo próximo a criança.  

 Shine (2005) descreve a relação com os adultos e principalmente com os pais, 

como responsável por distúrbios dos mais variados tipos, se estiverem desequilíbrio, pois 

a relação estabelecida é de extrema importância no desenvolvimento psicológico dos 

filhos. 

 Partindo disso, realizou-se testes psicológicos para avaliações de práticas 

parentais, através do Inventário de Estilos Parentais (IEP), que analisa o relacionamento 

dos pais com os filhos e as práticas relacionadas ao desenvolvimento ou inibição do 

comportamento antissocial. Sendo composto por sete variáveis, cinco delas demonstram 

desenvolvimento de comportamentos antissociais, tais como, negligencia, abuso físico, 

disciplina relaxada, punição inconsistente e monitoria negativa. As duas restantes são 

relacionadas aos comportamentos pró-sociais, como, monitorias positivas e 

comportamento moral. Os resultados podem evidenciar a existência de práticas parentais 

negativas ou positivas, sendo que uma irá conter uma taxa maior, em ralação a outra 

(GOMIDE, 2006, apud SOUZA et al, 2014) 

 Souza e demais autores do artigo (2014) “Moralidade e o contexto Prisional...”, 

citam a ideia descrita por Marinho (2001), onde retrata que, quando os pais não possuem 

conhecimento ou habilidade para educar as crianças, acabam via de regra adotando uma 

forma de disciplina, que irá possibilitar o aparecimento de um comportamento antissocial. 
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Há que se falar, que esse tipo de comportamento deriva do insucesso das práticas parentais 

empregadas. E na maioria das vezes, se esses casos de comportamento antissociais não 

forem tratados na infância, o resultado não será promissor, pois desencadeará um padrão 

de adolescente delinquente e consequentemente na vida adulta, um transgressor.  

 Por esse motivo, é necessário que a intervenção seja realizada, o quanto antes, pois 

as consequências serão de fato minimizadas. 

 Diante de dados apresentados através de gráficos expostos na pesquisa que foi 

realizada por Souza, Morás, Vivan (2014), com os detentos da Penitenciaria de Francisco 

Beltrão, pode-se analisar que 100% dos envolvidos no teste, receberam praticas parentais 

negativas durante sua infância. Destaca-se que, os participantes da pesquisa, são pessoas 

que cometeram homicídio, desta forma, conclui-se que, esse tipo de comportamento, 

relaciona-se a falta de desenvolvimento moral, que iniciou-se na infância. 

 Sendo assim, esse fato deixa evidente “a possibilidade de essa prática interferir e 

construir um repertório de comportamento antissocial” (Gomide, 2006, apud Souza et al). 

Assim sendo, diante desses resultados, Gomide (2006), sustenta que os efeitos do 

desenvolvimento de um comportamento antissocial e a pratica parental, são fatores 

determinantes nos diferentes tipos de comportamento. Desta forma, reafirma-se o fato de 

que um ambiente intrafamiliar saudável é fundamental na infância, para que chegue a 

vida adulta com um desenvolvimento pleno e um comportamento positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   O DIREITO A PROTEÇÃO  

 

 O objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente é garantir aos menores um 

ambiente saudável, onde possam se desenvolver plenamente, não ficando expostos à 

atitudes ilícitas que possam prejudicar o caráter humano (ELIAS,2005) 
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 Além de que o ECA ainda estabelece o direito da criança e do adolescente, em 

serem educados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante, 

determinado sanções pedagógicas e não punitivas, para castigar os filhos. (GOMIDE E 

JUNIOR, 2016) 

Desta forma, a família, o Estado e a sociedade encontram-se no mesmo patamar 

de responsabilidade de garantir a criança e ao adolescente “o direito à vida, saúde, 

alimentação [...] convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” 

(TRINDADE, 2010, p.201). Estando a garantia desses direitos, disposta no artigo 227 da 

Constituição Federal de 1988. 

Apesar da promulgação do ECA, juntamente com os direitos da criança 

assegurado na Constituição Federal, o índice de violência no ambiente doméstico, não 

diminuiu, trouxe uma proteção integral, porém não foi o suficiente para minimizar os 

dados existes, até porque o índice no Brasil tem aumentado. Constatou-se esse fato, diante 

do crescimento de denúncias realizadas em favor da vítimas, possibilitando a erradicação 

de tal violência, já que o Estado, por si só, não consegue identificar o que está ocorrendo 

no ambiente familiar. (Azevedo & Guerra, 2011, apud. Gomide e Junior, 2016). 

Quando trata-se de violência infantil, vítima e agressor, vale salientar que a rede 

de apoio para recuperação e superação dos traumas deixados, não devem apenas dizer 

respeito a vítima, mas deve existir uma rede de apoio aos pais e aos agressores também. 

Aos pais, para obterem a informação correta sobre como educar de maneira que não 

prejudique o desenvolvimento da criança.  E aos agressores, com o intuito de trabalhar os 

traumas que talvez tenham passado na infância, e só estejam reproduzindo aquilo que 

vivenciaram. 

 

 

 

 

 

5.  TRATAMENTO AO AGRESSOR  
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 Após constatada a violência intrafamiliar e identificada como um crime, o ofensor 

irá arcar com as consequências penais tipificadas na legislação brasileira. Sendo julgado, 

passará ao cumprimento de pena nas penitenciárias brasileiras. Porém a privação da 

liberdade como “punição” pelos atos cometidos, não são o suficiente para a inibição da 

violência cometida no ambiente intrafamiliar. Ao cumprir a pena, voltam a conviver em 

sociedade e a maioria dos casos não estão ressocializados. 

 Desta forma, é de suma importância, que além de privados da liberdade, como 

uma consequência judicial, ocorra um tratamento multidisciplinar, com médicos e 

psicólogos especializados, afim de inibir tal comportamento, quando inserido novamente 

em sociedade. 

 Em um estudo publicado pela Revista de estudios e investigación em psicologia y 

educación, cita-se o estudo realizado por Lima, Buchele e Clímaco (2008), onde 

apresentam o tratamento ao agressor, com o objetivo de prevenir demais violências, 

utilizando-se de meios que incentivem o desejo de auto mudança. Para isto, utiliza-se de 

uma intervenção psicológica junto ao agressor, que em um primeiro momento seria 

necessário uma avaliação através de métodos e entrevistas clinicas, identificando 

distúrbios na personalidade, além de diversos pontos que geram aquele tipo de 

comportamento, possibilitado assim a construção de uma estratégia que trate de maneira 

eficaz e auxilie na auto mudança. 

 Reforçando a ideia de intervenção psicológica, existe um modelo de intervenção 

denominado de Duluth Domestic Abuse Intervention Project “que tem como objetivo a 

coordenação das diversas instituições judiciais, policiais, de saúde, entre outros, que 

lidam com casos de violência” (MATINA apud RIBEIRO et al). 

 Matina (2008), ainda aduz que a intervenção nesse tratamento com agressores, 

programas psicoterapêuticos e psicoeducativos são os mais utilizados. Os programas 

psicoeducativos, objetivam conscientizar o agressor das responsabilidades, 

consequências e os efeitos da modificação de comportamento. Portanto, o que se visa é 

uma transformação da mentalidade, trabalhando as competências sociais e cognitivas. O 

que se proporciona nesse programa, são atividades com exercícios de controle da raiva, 

gestão de stress e técnicas de trabalho de grupo. Seguindo o tratamento, os programas 

psicoterapêuticos, irão proporcionar ao agressor uma reflexão profunda, possibilitado que 
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tome consciência sobre as causas, as dinâmicas, as motivações e os processos associados 

aos comportamentos violentos. 

 Ribeiro e demais autores da obra “Revisão Integrativa da Literatura na 

Intervenção Psicológica com Agressores Domésticos: Processo e Produtos”, citam umas 

das possíveis formas de intervenção, desenvolvidas por Tollefson e Phillips (2015): 

 

[...] uma das possíveis formas de intervenção em agressores de violência 

doméstica é a técnica terapêutica mente-corpo, técnica que consiste na 

percepção de como os aspetos emocionais, mentais, sociais, espirituais e 

comportamentais podem afetar diretamente a saúde mental, incluindo 

estratégias de intervenção com o objetivo de promover a saúde, como o 

relaxamento, meditação, yoga, terapias e apoio de grupo. 

  

Essa técnica psicoterapêutica utilizada, permite um crescimento pessoal e a 

transformação de comportamento e mentalidade. 

 A intervenção psicoterapêutica individual, utiliza-se de técnicas onde ocorram o 

registro dos pensamentos que originam as agressões; técnicas de autocontrole na qual há 

substituição dos pensamentos “quentes” que levam à agressão por pensamentos “frios”; 

técnica de time-out; estratégias de controle da raiva e de estímulos associados ao 

comportamento violento. Ademais, existe a técnica de intervenção em grupo, permite que 

os participantes falem sobre suas histórias e também possam ouvir a de outras pessoas, 

por um tempo de seis meses e vinte uma sessões semanais. O objetivo dessa intervenção 

é ensinar aos participantes a compreender seus impulsos e reconhece-los; gerenciar sua 

vida e suas relações com os outros, aceitando a responsabilidade e mantendo a sensação 

de bem-estar em seus relacionamentos. (PADOVANI E WILLIAMS apud RIBEIRO et 

al). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa realizada no presente estudo possibilitou uma análise completa sobre 

como o comportamento criminoso é desenvolvido, além de destacar a importância da base 

saudável nas primeiras fases de vida. Ademais, demonstrou a estrita ligação entre o 

Direito e a Psicologia, não podendo dissociá-las, visto que a psicologia tem um papel 

primordial na análise, tanto de quem praticou o crime, como de quem foi vítima. 
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Categoriza também, comportamentos e como se originalizaram, podendo em conjunto 

com a criminologia determinar formas para que delinquência venha ser diminuída.  

Diante desse estudo, ficou claro a importância da atuação do Direito e da aplicação 

correta e eficaz de suas normas, de forma que ocorra a minimização da criminalidade no 

Brasil. Cabendo aos profissionais que atuam nas Varas de Infância e Juventude, 

possibilitar além de fazer cumprir o previsto em lei, estar oportunizando também que sua 

atuação possa resultar em um acolhimento as vítimas e atitudes não apenas punitiva aos 

agressores, mas resolutiva, para que se trate o problema em um todo. 

A psicologia do crime e a criminologia estão voltadas ao estudo dos processos 

comportamentais do infrator, de como a personalidade criminosa é desenvolvida e vários 

autores, tanto da área jurídica como psicólogos, tem destacado a importância de um 

núcleo familiar saudável, e um ambiente positivo nas primeiras fases da vida, como um 

quesito relevante na formação da personalidade criminosa. Porém a criminalidade não 

para de crescer e os índices de violência são alarmantes, as penitenciárias encontram-se 

lotadas. Desta forma, percebe-se, que só está se punindo o infrator e está punição não tem 

revelado resultados positivos. Visto que, se pune, mas não se trata, apenas remediando o 

problema e não possibilitando maneiras de que ele seja minimizado.  

Para que ocorra a minimização da criminalidade, é necessário que os feitos que 

causam ela sejam “curados”. E a solução não encontram-se apenas no encarceramento do 

agressor, dado que este um dia já foi vítima e encontra-se nesse estado, em decorrência 

dos fatos que lhe ocorreram na infância. Contudo, se tivesse ocorrido um procedimento 

correto, teria impedido que essa vítima tornasse-se agressor em sua fase adulta. A 

utilização da psicologia aplicada aos programas de prevenção na área forense, é uma 

hipótese de procedimento que geraria excelentes resultados, visto que esta área objetiva 

prevenir o desenvolvimento de um comportamento antissocial e futuramente a entrada no 

mundo da delinquência, pois age nos fatos geradores do problema. E realizadas em 

entidades e instituições que facilitam a identificação do comportamento desviante, 

possibilita que formas de intervenção com finalidade de diminuir os efeitos de tais 

comportamentos, sejam discutidos para alcançar não só as crianças, mas a todos os 

envolvidos. Seguido esse pensamento, é necessário que seja repensada a atenção e 

proteção concedida as crianças vítimas de variados tipos de violência. Já que a 
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criminalidade e a violência funcionam como um ciclo vicioso, é necessário tratar a raiz 

para que esse ciclo seja quebrado e a longo prazo, a criminalidade diminuída. 

Desta forma, sendo o Estado garantidor dos direitos da criança, cabe a ele o 

emprego de um sistema de proteção, ao detectar uma situação que afetará o 

desenvolvimento infantil, colocar em ação o Conselho Tutelar, a escola, e um 

acompanhamento sócio-jurídico da situação, além das consequências jurídicas cabíveis. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente tutela aos menores que tenham a 

oportunidade de desenvolver-se em um ambiente saudável e longe de atitudes ilícitas que 

venham a prejudicar seu caráter, além de estabelecer que em sua educação não sejam 

utilizados castigos físicos ou tratamentos cruéis. Cabe questionar sobre o porquê de os 

índices de violência e criminalidade não diminuírem, se existe a lei e órgãos, tais como o 

conselho tutelar, destinado a atuar no zelo dos direitos da criança e adolescente, há que 

se concluir que não estão atuando de maneira correta e que os métodos utilizados não 

estão sendo eficazes.  

A violência traz grandes traumas, o sofrimento faz parte do presente de quem é 

submetido e fará parte do futuro, pois os efeitos causados se não minimizados causarão 

resultados negativos, não só ao indivíduo que participou, mas também para a sociedade. 

Portanto o judiciário, os profissionais dos centros de apoio, o conselho tutelar, devem 

intervir de forma conjunta, traçando estratégias e atuando de fato na realização delas. O 

dispositivos do ECA, aduzem uma proteção completa, bastando apenas coloca-los em 

pratica, para que a tutela dos diretos da criança venham a ser realmente uma realidade. 

 Se o objetivo é diminuição da criminalidade, de nada adianta apenas a aplicação 

de normas penais, sem aplicação de tratamento. Não existe como quebrar um ciclo 

vicioso, atuando apenas em uma parte do problema, é necessário agir na totalidade dos 

fatos. Por esse motivo, além de proteger as crianças expostas a violência, cabe um cuidado 

também com os agressores.  

Sendo a violência contra a criança um crime, o ofensor irá arcar com as 

consequências jurídicas existentes, o ideal é que o objetivo de ressocialização venha ser 

concretizado. Pois o que vem acontecendo, é apenas a privação da liberdade, sendo esse 

agressor afastado da família, encarcerado, cumpre a pena, mas quando posto em liberdade 

novamente, passa a pratica de outros crimes. Ficando evidenciado que as causas que 

levam a esse tipo de comportamento antissocial não foram inibidas, apenas remediadas. 
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Destaca-se novamente, é necessário a quebra desse ciclo vicioso. E para que isso venha 

ocorrer, programas psicoterapêuticos e psicoeducativos devem ser inseridos nas 

penitenciárias, afim de modificar e mentalidade e o comportamento criminoso, 

trabalhando seus traumas e eliminar o que os motiva a pratica delitiva. 

De acordo com todo o assunto abordado, não há como dissociar o mundo jurídico 

e a psicologia, para que se alcance soluções concretas, é imprescindível que ambas 

trabalhem em conjunto. 

Diante disso, se deseja-se uma sociedade com baixa criminalidade, é necessário 

que o Estado não venha só a exercer seu poder punitivo, mas venha atuar como garantidor 

de direitos e principalmente no que tange a proteção infantil. A delinquência existe por 

um motivo, ninguém nasce delinquente, mas torna-se ao longo da vida. O ser humano é 

como uma folha em branco, que se passada de mão em mão por um período de tempo, 

poderá ser rasgada, amassada e descartada ou poderá ser colorida, escrita e arquivada, 

tudo dependerá da responsabilidade das mãos pela qual passou. Os índices da 

criminalidade só irão diminuir, quando o Estado, a família e a sociedade trabalharem em 

conjunto e tomarem consciência de que todos tem um papel fundamental no 

desenvolvimento da criança e consequentemente uma responsabilidade na contribuição 

da formação de um caráter delinquente ou não delinquente. 
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