
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:  UMA
VISÃO COMPORTAMENTAL

Jhonatan Arthuso Dias  DIAS  (Unileste); Rafaella Souza GOMES  (Unileste); Ramon Emanuel SILVA

(Unileste); Yahnn Único Grativol  CARVALHO (Unileste)

Introdução: Este trabalho visa identificar os possíveis impactos da violência doméstica
no desenvolvimento da criança e do adolescente, através da coleta de dados e a analise
de publicações em sites seguros como Google acadêmico, Scielo, bibliotecas nacionais
e revistas científicas especializadas no tema, entre o  ano de 1998 a outubro de 2020.
Objetivo: O objetivo geral dessa análise é relacionar as variáveis para a ocorrência da
violência doméstica para com crianças e adolescentes e delimitar as áreas de impacto
da violência na vida da criança e do adolescente. Metodologia: O método utilizado foi
uma pesquisa bibliográfica e descritiva que irá abranger a leitura, análise e
interpretação de livros, artigos, periódicos e imagens objetivando conhecer as
diferentes contribuições científicas disponíveis sobre os impactos da violência
doméstica na vida da criança e adolescentes na visão comportamental. Por se tratar da
profundidade da pesquisa, a mesma será do tipo qualitativa com a finalidade de
compreender os comportamentos humanos à respeito da violência doméstica contra
crianças e adolescentes assim como identificar seus impactos. Resultados: Os
resultados foram feitos através de uma análise realizada em 12 artigos, que tem
como foco de identificar os seguintes objetivos: Relacionar as variáveis para a
ocorrência da
violência doméstica para com crianças e adolescentes, delimitar as áreas de impacto da
violência na vida crianças e dos adolescentes, analisar publicações na área de análise
do
comportamento relacionados á violência contra crianças e adolescentes e identificar
impactos
no desenvolvimento de crianças e adolescentes vítimas da violência. Conclusão: A
partir dos dados organizados até a presente fase da pesquisa concluímos a importância
de cuidar do desenvolvimento psicossocial das crianças e
dos adolescentes, assim evitando vários problemas que possam ser acarretados devido
a
exposição à violência e dessa forma agir para prevenir e assim possam ser indivíduos
saudáveis mentalmente
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