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RESUMO

 Neste artigo, busca-se explorar o tema da violência contra a criança e seu vínculo com

a saúde pública. É tratado sobre alguns dos tipos de abuso e assédio existentes, os sinais que a

criança  deixa  transparecer  de  que  está  sendo  vítima  disso,  as  consequências  nas  fases

subsequentes na vida desta criança, além de como é feito o combate a este tipo de situação e o

apoio de órgãos do governo à causa de combate ao abuso infantil em suas diversas formas.  

Para  realizar  este  trabalho  foram  utilizadas  fontes  de  grande  relevância  disponíveis  na

internet,  pois  devido  à  situação  da  pandemia,  outros  meios  de  obtenção  de  referência

tornaram-se inviáveis e, além disso, foram  inseridas entrevistas obtidas de sites que visam

divulgar o combate à violência contra crianças, com algumas pessoas especialistas da área

para melhorar o feedback do artigo. Por fim, podemos perceber a importância da atuação de

diversos setores governamentais  no combate destes tipos de violência e exploração, como

isso se torna uma questão de saúde pública e também o papel dos Agentes Comunitários de

Saúde (ACS’s) nessa questão.

Palavras-chave: abuso; infantil; assédio; violência.

ABSTRACT

In this article, we seek to explore the theme of violence against children and its link with

public health. It is treated about some of the existing types of abuse and harassment, the signs

that the child shows that he is being victimized, the consequences in the subsequent phases in

the  child's  life,  as  well  as  how  to  combat  this  type  of  situation  and  the  support  from

government agencies for the cause of combating child abuse in its various forms. To carry out

this work, sources of great relevance available on the internet were used, because due to the

situation  of  the  pandemic,  other  means  of  obtaining  reference  became  unviable  and,  in

addition, interviews were obtained obtained from sites that aim to publicize the fight against

violence  against  children,  with  some experts  in  the  field  to  improve  the  feedback of  the

article. Finally, we can see the importance of the performance of several government sectors 
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in combating these types of violence and exploitation, as this becomes a public health issue

and also the role of Community Health Agents (CHA's) in this issue

Key words: abuse; childish; harassment; violence.

1. INTRODUÇÃO

  

           O artigo tem como objetivo analisar tipos de violência, assédios, abusos e exploração

contra a criança. Partindo disso, serão analisadas também suas consequências como questão

de saúde pública e papéis de órgãos do governo no combate a esses tipos de crime.

 Um dos grandes marcos da proteção à criança e ao adolescente, o Estatuto da Criança

e  do  Adolescente  representa  um conjunto  de  normas  que  visam resguardar  o  jovem até

dezoito anos (em casos específicos pode ser aplicados em pessoas até 21 anos de idade) de

diversos perigos, defendendo seus direitos, mas, também, impondo-lhes deveres. Entretanto,

neste estudo abrangeremos somente a parte dos direitos.

 Em seu artigo 5º1 é dito que, de forma alguma, a criança ou adolescente será vítima de

negligência,  discriminação,  exploração,  violência,  crueldade  e  opressão,  sendo  o  agressor

punido como indica a lei. Entretanto, mesmo com essa proteção, sabemos que nossas crianças

e adolescentes são vítimas diárias de todos esses males mencionados.

  O abuso infantil  pode acontecer  de diferentes  formas e  através  de  vários  tipos  de

autores. Na maioria das vezes, alguém completamente insuspeito é a pessoa responsável por

abusar da criança.

 Nas seções a seguir, discorrerei acerca dos tipos de abuso, as consequências dessas

ações no comportamento da criança a curto, médio e longo prazo; as medidas que os órgãos

governamentais,  não  governamentais,  justiça  e  setores  da  sociedade  civil  tomam  para

combater essa situação; punições previstas em lei e a forma como tudo isso se liga à saúde

pública.

1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm  
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2. METODOLOGIA

 Para  realizar  este  artigo,  foram  utilizadas informações  existentes  em  grandes  e

influentes sites de notícias e órgãos de saúde, tais como a Sociedade Brasileira de Pediatria

(SBP), Ministério Público de alguns estados do país, G1, dados e informações de organismos

internacionais como ONU, UNESCO e UNICEF.

 Alguns  artigos  indexados  em sites  como o  Scielo  ou  Google  Academics  também

serviram para criação de pontos de discussão que pudessem ser úteis para endossar conteúdos

de grande e complexa relevância.

 A escolha por tal método foi, principalmente, devido à impossibilidade de trabalho de

campo  para  obtenção  de  informações  e  referencial  teórico  físico,  já  que  bibliotecas

universitárias, estaduais e municipais estão fechadas devido à pandemia de Covid-19.

3. ABUSO MORAL (BULLYING)

 O assédio ou abuso moral, também conhecido como bullying, já bastante combatido, é

uma prática bastante comum nos meios de convívio da criança como a escola e, até mesmo, a

própria casa, principalmente entre familiares de faixa etária próxima a das crianças como, por

exemplo, primos..

 O bullying234é caracterizado como sendo a repetição de agressões e intimidações e

pode acontecer de diversas formas, entre elas a física, verbal, escrita, material, moral, social,

psicológico e o cyberbullying.

 O físico acontece quando a criança passa a ser agredida com socos, chutes, empurrões,

objetos jogados nela, dentre outros tipos agressões físicas.

 O verbal  é  quando  a  vítima  passa  a  ser  chamada  por  palavrões,  xingamentos  ou

apelidos  pejorativos  que,  em alguns  casos,  pode ser  vinculado  a  eventuais  características

físicas da criança, podendo chegar a caracterizar até mesmo racismo.

2 https://www.childfundbrasil.org.br/blog/bullying-infantil/  
3 https://saude.abril.com.br/bem-estar/os-8-tipos-de-bullying/  
4 https://www.tuasaude.com/o-que-e-bullying/  
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         O por escrito é quando são feitos bilhetes, cartazes, pichações ou desenhos de forma a

agredir o outro.

 O material  acontece  quando o  colega  tem seus  pertences  furtados,  danificados  ou

jogados contra si de forma sistemática, sendo sempre uma forma de buscar agredir aquela

pessoa com esses atos.

 O moral é quando há difamação, intimidação ou caluniação do colega, usando ou não

características comportamentais da pessoa como objeto de ofensa.

No social estão incluídos comportamentos de exclusão, segregação e difamação.

 O bullying psicológico possui reflexos na saúde mental da criança, e pode ser tanto

uma forma de bullying como um reflexo das demais,  pois, independentemente do tipo de

abuso moral aplicado, o lado psicológico será afetado de uma maneira ou outra.

 Além desses tipos, com o avanço e popularização das novas tecnologias, uma nova

forma de bullying também surgiu, é o cyberbullying.  Ele se caracteriza por acontecer  por

meios virtuais  como,  por exemplo,  redes sociais  (Instagram,  Facebook, WhatsApp, dentre

outros),  ligações,  mensagens  de  texto,  entre  outros  modos.  A  agressão  nesse  caso,  tem

objetivo de denegrir, ridicularizar, chantagear ou expor a pessoa de modo negativo. 

 No cyberbullying ainda existe um fator agravante, pois, nessa forma de abuso, quem

agride pode esconder-se no anonimato  (ou quase anonimato)  da internet  e  continuar  suas

ações através  de perfis  falsos,  sem que haja  tanta  possibilidade de identificação como no

mundo real.

4 ABANDONO

 Outro tipo de violência contra a criança é o abandono. Como havia dito no começo

deste  artigo,  segundo  o  ECA,  a  criança  tem  direito  ao  lazer,  esporte,  saúde,  educação,

alimentação, dentre várias outras coisa. Entretanto, numa situação em que há o abandono, a

criança não só tem retirada de si todos esses direitos, como também passa a estar vulnerável

todos os outros tipos de violência.
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            Vez ou outra vemos na TV, ou em sites na internet, notícias de que uma mãe que havia

acabado de parir seu filho o colocou em um saco5 e o deixou à própria sorte, ou que já com a

criança um pouco crescida, o abandona por motivos absolutamente irracionais6.

 Entretanto, existem casos em que o abandono não é motivado pela má índole da mãe

ou algum familiar. Nessas situações, o abandono é uma ação de desespero para que aquela

criança tenha alguma chance ou condições mínimas de vida que ela não teria como oferecer.

Entretanto,  vale  salientar  que,  embora  possam haver  circunstâncias  atenuantes  no  ato  de

abandono, isso ainda constitui um crime.

 No Código Penal brasileiro, no capítulo que trata da Periclitação da Vida e da Saúde, o

art.  1337 diz  que  “Abandonar  pessoa  que  está  sob  seu  cuidado,  guarda,  vigilância  ou

autoridade,  e,  por  qualquer  motivo,  incapaz  de  defender-se  dos  riscos  resultantes  do

abandono”  é passível de detenção de seis meses a três anos. Caso, durante o abandono, haja

lesão corporal grave, a pena aumenta para reclusão de um a cinco anos e, se o abandono

resultar em morte, a prisão pode ser de quatro a doze anos.

 Segundo  este  mesmo  artigo,  se  o  abandono  for  em lugar  ermo,  se  a  pessoa  que

abandona possuir algum vínculo familiar com o abandonado ou for curador dela e se a vítima

for  maior  de  60  anos,  são  constituídas  circunstâncias  agravantes  e,  consequentemente,

resultará em aumento de pena.

5. VIOLÊNCIA FÍSICA

       Atitudes  agressivas  como  chutes,  socos,  fraturas,  queimaduras  e  hematomas,  por

exemplo,  são indícios de que a criança está sofrendo algum tipo de violência,  geralmente

cometidas em casa.

           Segundo o Manual para Atendimento às Vitimas de Violência na rede de saúde pública

do Distrito Federal (DF)8, a partir dessas agressões, a criança começa a ter um 

5 https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/12/13/mae-que-abandonou-recem-nascida-dentro-de-sacola-  
plastica-no-interior-do-ceara-e-identificada-pela-policia-civil-e-mpce.ghtml

6 https://tribunaonline.com.br/mae-abandona-filho-de-oito-anos-no-terminal-de-itaciba-cansei-dele  
7 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm  
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comportamento  estranho,  diferente  do que tinha antes,  passando a  se  tornar  agressivo  ou

apático, com tendências ao isolamento, tem sua autoestima reduzida, passando a ter medo dos

próprios pais e, em alguns casos, podendo fugir de sua própria casa e abandonar a escola.

 Essas  agressões  cometidas  pela  própria  família  acontecem  por  diversos  motivos.

Instabilidade  emocional  dos  membros  (principalmente  pai  e  mãe),  situação  financeira  da

família, desentendimentos entre o casal, abuso de álcool ou drogas, dentre outras.

 Com essa instabilidade  complexa  instalada  dentro de  casa,  muitas  vezes  a  criança

passa  a  ser  o  “bode expiatório”  dos  problemas  da casa  e  se  tornando a  maior  vítima da

situação.

 Segundo  relatório  divulgado  pela  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS),  Fundo

Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a Organização

das Nações Unidas para Educação ,Ciência e Cultura (UNESCO)8, a cada ano, cerca de 1

bilhão  de  crianças  são  vítimas  de  violência  física,  psicológica  e  sexual,  valor  esse  que

corresponde à metade do total de crianças existentes no mundo, segundo a notícia.

 Além  disso,  segundo  o  relatório,  em  2017,  cerca  de  40.000  crianças  foram

assassinadas no mundo. Para se ter uma ideia da gravidade dos números e da situação, é quase

o mesmo número de mortes violentas que o Brasil teve no ano de 2019 todo9.

6. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

          Ainda segundo o Manual para Atendimento às Vítimas de Violência na Rede Pública de

Saúde no Distrito Federal, a violência psicológica pode ter sintomas como problemas para 

dormir,  dificuldades  de fala  como gaguejar,  enurese noturna  (urinar  involuntariamente  na

cama enquanto dorme), dentre outros.

        

8 https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2020-06/criancas-violencia-fisica-sexual-psicologica.html  
9 https://www.poder360.com.br/brasil/numero-de-assassinatos-no-brasil-cai-19-em-2019-no-total-sao-41-635-  

mortes/
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          Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria10, em 2017 foram notificados mais de 85

mil casos de violência física, psicológica e torturas contra crianças. Desse total, 23.110 foram

de abuso psicológico.

  A opressão psicológica acontece quando a criança passa a ser ignorada ou rejeitada

pela família ou colegas de escola devido a algum problema físico, cognitivo ou de qualquer

outra natureza, levando-a a ficar isolada socialmente; quando é chamada de má por algum

mau comportamento que, às vezes, é normal em crianças como, por exemplo, quebrar objetos

ao brincar ou em brigas com irmãos; fazer medo à elas com história irreais. Tudo isso somado

é capaz de abalar o psicológico da criança, tendo sérias consequências nas fases posteriores da

vida dela.

7. VIOLÊNCIA OU ABUSO SEXUAL E EXPLORAÇÃO SEXUAL

 Talvez  a  mais  amplamente  divulgada  e  noticiada  nos  meios  jornalísticos  e

comunicativos, o abuso sexual contra crianças é, possivelmente a forma mais grave de abuso

infantil.

          O abuso sexual é, por si só, todas as outras formas de abuso reunidas em uma só, pois,

ao  sofrer  abuso,  a  criança  está  sofrendo  abuso  físico,  tem  seu  psicológico  gravemente

atingido, o abuso moral é envolvido pois pode haver chantagem e ameaças para que a criança

não conte o que está acontecendo à ela (além de preconceito que pode sofrer caso algum

coleguinha seu de escola, sem compreensão da gravidade do assunto, saiba do ocorrido); e

como a grande maioria dos casos de abuso sexual acontece dentro de casa com pessoas do

círculo familiar11 ou próxima dele envolvidas, pode abandonar a casa e passar a morar na rua.

        Indícios de que a criança pode estar sendo vítima de abuso sexual podem ser os

seguintes: agressividade exacerbada, amadurecimento precoce, aparecimento de brincadeiras

ou expressões sexuais cedo demais, dificuldade de concentração em tarefas diárias, queda no

desempenho escolar, comportamento erotizado, depressão e automutilação.

10 https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/233-casos-de-violencia-fisica-ou-psicologica-contra-criancas-  
e-adolescentes-sao-notificados-todos-os-dias/

11 https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/maioria-dos-casos-de-violencia-sexual-contra-criancas-e-  
adolescentes-ocorre-em-casa-notificacao-aumentou-83.ghtml
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         A situação de abuso se caracteriza quando há uma relação hétero ou homossexual, na

qual há estimulação sexual da criança, de forma que o abusador busca sua satisfação sexual.

Para isso, o abusador utiliza-se de sua vantagem corporal e de força para submeter a criança

às suas vontades.

          O abuso sexual infantil não deve ser confundido com exploração sexual ou pedofilia.

Apesar de acontecer com crianças (consequentemente, menores de idade), os três crimes têm

conceitos diferentes.

 O  abuso  sexual  infantil  já  foi  caracterizado  logo  acima.  A  exploração  sexual

caracteriza-se pela relação sexual em troca de algo, seja dinheiro ou qualquer outro tipo de

vantagem obtida. Por serem muito novos, não têm consciência da gravidade dos seus atos e

acabam por aceitar  essa relação, sem saber a gravidade e complexidade de consequências

futuras.

 Já a pedofilia é classificada pela OMS como sendo uma doença de preferência sexual,

na qual adultos (independentemente do sexo ou orientação sexual)  sentem-se sexualmente

atraídos por crianças (também independentemente do sexo). No Brasil,  tal  crime é tratado

tanto  no  ECA (arts.  240,  241-A,  241-B,  241-C,  241-D e  241-E)  como no Código  Penal

Brasileiro (arts. 217-A, 218, 218-A e 218-B).

8. CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA

         A violência contra a criança, em seus diversos tipos estudados aqui, traz tanto problemas

físicos como psicológicos para o resto da vida da criança.

         Segundo Borges e Dell'Aglio (2008, p.535, 536), a parte psíquica de crianças envolvidas

em abuso sexual infantil é seriamente comprometida, com aparecimento de quadros de choro,

sexualização precoce, urinar involuntariamente enquanto dorme
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        Ainda segundo Florentino (2015, p.140, apud Furniss, 1993), os graus de complexidade

das  consequências  do  abuso  sexual  em  crianças  dependeriam  das  condições  ou

predeterminações dessas vítimas como, por exemplo a idade, quando a violência começou,

quanto tempo durou e quantas vezes esse assédio aconteceu, o nível de violência perpetrado

contra a criança, o intervalo de idade entre vítima e agressor, eventual vínculo entre eles e se,

junto ou após isso tudo há ameças (configurando-se também abuso psicológico). Além disso,

esses eventos de assédio na fase infantil podem acarretar em distúrbios de ansiedade na fase

adulta do indivíduo, segundo artigo da psicóloga Vanessa F. Fioresi, da USP.

            Segundo o estudo de Vanessa,

Traumas emocionais como a percepção de que a pessoa vale menos ou

sexuais  de  caráter  invasivo,  como  estupro,  colaboram  para  o

desenvolvimento  de  transtorno  de  ansiedade  generalizada[…].

Quando alguém passa por traumas durante a infância ou adolescência,

a pessoa passa a entender que o ambiente onde vive é inseguro e se

torna  mais  reativo  a  ele.  Isso  pode  contribuir  para  um  estado  de

hipervigilância e ansiedade.

           Quanto aos outros tipos de violência, as consequências são praticamente as mesmas:

dificuldade  de  relacionamento  com outras  pessoas,  falta  de  confiança  em si,  tendência  à

depressão, baixa autoestima, dentre muitas outras.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Baseando-me nas  referências  obtidas  em sites  governamentais  e  especializados  no

assunto, além de especialistas da área, chego às seguintes considerações.                            

        O combate à violência contra a criança e contra a exploração infantil deve ter várias

frentes. Uma delas é a legislação forte e sem brechas que favoreçam o autor da violência.
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     Atualmente, no Brasil, existem diversos dispositivos legais que buscam salvaguardar o

menor de eventuais abusos, explorações ou crimes contra si. Temos como exemplo maior o

Estatuto da Criança e do Adolescente que é de grande importância para mantermos nossas

crianças salvas. 

       Podemos até mesmo dizer que o ECA é um auxiliar mantenedor da saúde pública, pois,

ao assegurar que a família, a sociedade e o Estado devem garantir diversos direitos às crianças

como educação, habitação, alimentação, educação, lazer, cultura, dignidade e outros, também

está fazendo promoção à saúde pública, evitando que, em um futuro próximo ou não, por ter

sido vítima de negligência desses direitos, a criança possa necessitar de auxílio de órgãos

como o Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPS Infantil) em casos em que pode ter

sido  comprometida  a  parte  psicológica  da  criança  (independentemente  de  qual  tipo  de

violência a qual foi submetida), de atendimento médico devido à desnutrição ou por doenças

já praticamente erradicadas ou com fácil profilaxia, etc. 

       Portanto, estando os serviços de saúde, através de seus diversos órgão de atuação (UAPS,

CAPS e DECECA, mesmo esta última sendo um órgão policial,  mas,  ao atuar detendo o

agressor, também está ajudando na promoção da saúde física e mental dessas crianças e seus 

funcionários  como Agentes Comunitários  de Saúde (que têm acesso direto e  constante  às

famílias),  enfermeiros  e  médicos  das  equipes  da UAPS (que devem reportar  à  polícia  ou

órgãos responsáveis quaisquer suspeitas de violência contra a criança), preparados a atuar de

forma forte  e firme,  podemos ter  mais  ainda a  garantia  de que nossas crianças  não estão

jogadas à sua própria sorte e possuem, sim, apoio de políticas públicas e dos órgãos de saúde

pública do país.

      Portanto, tratar cedo dessas crianças que foram abusadas ajuda a diminuir os futuros danos

psicológicos  que  provavelmente  se  agravariam  caso  os  serviços  de  saúde  público  não

estivessem prontos para atendê-las e dar suporte. 

   Tratando-se de assunto tão complexo, cabe aqui a observação de que os estudos aqui não

são  conclusivos,  devendo-se  aprofundá-los  constantemente  para  que  melhores  resultados

também possam ser obtidos no futuro. Manter-se em alerta com novos tipos ou subtipos de 
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violência que venham a surgir e estar vigilante na prevenção e combate a eles, é o que poderá

fazer a diferença no futuro de nossas crianças.
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