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Introdução: A violência intrafamiliar é todo tipo de violência, ação ou omissão, que é
gerada por um ou mais componentes do grupo familiar e que provoca danos ao
desenvolvimento de outros membros do grupo, podendo ser de natureza física, sexual
ou psicológica. Dados divulgados pela Secretaria de Direitos Humanos (SDH)
mostraram que 77% das denúncias registradas por meio do Disque 100 entre janeiro e
novembro do ano de 2012 foram relativas à violência contra crianças e adolescentes, o
que corresponde a 120.344 casos relatados, o que corresponde a uma média de 364
denúncias por dia no País. Objetivo: O objetivo desse trabalho é analisar como a
violência familiar passa de geração em geração e mostrar as formas de violência, sejam
elas, direta ou indiretamente, que ocorrem dentro ou em  família.
 Metodologia: O modelo adotado foi o estudo bibliográfico, sendo utilizadas as
seguintes técnicas de coleta de dados: livros e artigos do portal Scielo com um total de
10 artigos que atendiam os objetivo específico da pesquisa, entre os anos de 2004 a
2012.
 Resultados: Os resultados mostram índices de violência familiar relevantes, sobretudo
se for considerado que as estatísticas disponíveis são apenas dos dados considerados
oficiais. Embora ocorram variações quanto a frequência de violência em família nos
últimos anos, esta ainda permanece elevada. Estima-se que outras formas de violência,
tal como a negligência não sejam nem mesmo denunciadas em função da crença de
que não é uma potencial forma causadora de danos. E que ainda os pais estão adotando
o castigo físico como uma prática comum, como forma de educação dos filhos. Ainda
se faz necessário algumas mudanças sociais, como o reconhecimento da infância como
uma etapa essencial na constituição do ser humano e o surgimento dos direitos da
criança e do adolescente que os estilos educativos parentais ainda precisam sofrer
maiores modificações. Nota-se que as pessoas tendem a repetir, ao serem pais, o
modelo aprendido em sua própria família. O relacionamento da mãe com a avó
materna tem um profundo impacto na maneira com esta cuidará de seu próprio filho.

 Conclusão: A partir das leituras realizadas, pode-se concluir que a transmissão
intergeracional da violência familiar em grande parte acontece porque era comum pais
educarem seus filhos por meio de castigo físico e muitos pais até hoje usam o
paradigma dessa prática disciplinar. 

Palavras-chave: Família. Violência familiar. Criança. 

Agências de fomento: Unileste

14ª Semana de Iniciação Científica e 5ª Semana de Extensão: Ciência para o Desenvolvimento Regional

24 a 26 de setembro de 2013, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste


