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RESUMO: Objetiva-se com base em revisão da literatura analisar o impacto da
violência doméstica para o comportamento de crianças em idade escolar.
Procedeu-se a seleção dos artigos junto às bases de dados: PsycINFO, Medline,
LILACS e Scielo, no período de 1998 a 2005. Identificou-se na literatura indexada,
13 artigos empíricos que abordaram o tema, utilizando-se como descritores:
violência doméstica e problemas de comportamento. Na análise dos estudos
constatou-se o impacto da violência doméstica para problemas de comportamento
de externalização e internalização em amostras referidas, apontando para a
importância de mediadores como, o suporte familiar, o comportamento pró social,
as competências sociais e as expectativas sociais positivas que atuam como
fatores protetores. Analisando-se as limitações destaca-se a carência de estudos
longitudinais com amostras randômicas, que permitam dimensionar os riscos a
que estão expostas as crianças vítimas de violência doméstica ao longo do
desenvolvimento. A maioria dos estudos apresentou como foco a avaliação de
características psicológicas da criança com pouco destaque para fatores
contextuais como a família e a comunidade de convivência.
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Introdução
Sob a perspectiva desenvolvimentista, ao se estudar os mecanismos de
risco que podem atuar sobre o desenvolvimento infantil faz-se necessário analisar
não apenas as condições pessoais das crianças, mas também as condições do
seu ambiente, em especial as condições do ambiente familiar, pela sua relevância
e papel no desenvolvimento infantil. Neste contexto se inserem os estudos sobre
a violência doméstica e o impacto de tal condição para o desenvolvimento infantil.
A violência doméstica tem sido estudada em diferentes contextos. No
Brasil, os estudos têm se direcionado predominantemente para a descrição e
explicação do fenômeno, buscando caracterizar as denúncias de violência
registradas em órgãos de proteção e analisar os aspectos históricos, éticos,
sociais e psicológicos envolvidos na compreensão da violência doméstica.
Muitos estudos vêm sendo desenvolvidos com a finalidade específica de
delimitar as conseqüências da violência doméstica sobre o desenvolvimento
infantil. Tais estudos têm buscado explorar a violência doméstica nas suas
diferentes formas, como a violência física, psicológica e sexual, a negligência e a
violência interparental presenciada pela criança.
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McCloskey et al. (1995) constataram a influência direta da violência
doméstica na saúde mental das crianças e relataram a importância de se
considerar a violência interparental presenciada pela criança, chamando a
atenção para o fato que as crianças de lares violentos estão sob risco elevado de
sofrerem violência de ambos os pais, principalmente a violência física.
Szyndrowski(1999), ao descrever características comportamentais
observadas em crianças que testemunham violência doméstica, destaca as
seguintes manifestações: agressividade, medo intenso, baixa auto -estima,
desconfiança nas relações íntimas, medo do futuro, reclamações psicossomáticas
e problemas relativos à autoridade.
Ao analisar a distribuição de casos de violência segundo idade, Pascolat
et al. (2001) e Brito et al. (2005) identificaram um predomínio de denúncias de
violência doméstica contra crianças em idade escolar. Pascolat et al. (2001)
sugerem como razões para isso o fato de as crianças, nesta fase do
desenvolvimento, não viverem mais apenas dentro do ambiente familiar,
freqüentando escolas e creches, que representam importantes fontes de
denúncia.
Considerando os pontos destacados, esta revisão objetiva identificar na
literatura indexada artigos empíricos que abordam a violência doméstica e suas
associações aos problemas de comportamento, apresentados por crianças em
idade escolar, visando analisar o impacto da violência sobre o comportamento
das crianças.
Procedeu-se à seleção dos artigos junto às bases de dados: PsycINFO,
Medline, LILACS e Scielo, definindo-se como período de consulta os anos de
1998 a 2005 e utilizando-se como descritores: violência doméstica (family
violence) e problemas de comportamento (behavior problems). Excluíram-se os
artigos que investigavam histórico de violência doméstica em amostras clínicas e
aqueles que abordavam exclusivamente o abuso sexual, devido às
especificidades deste tipo de violência. Com base nestes critérios foram
identificados 13 artigos.
Para a análise, os artigos foram agrupados em dois grupos diferenciados
pelo tipo de violência e tipos de amostras tendo como foco os problemas de
comportamento apresentados pelas crianças: violência direcionada à criança e
violência interparental, ambas com amostras identificadas, oriundas de serviços
de proteção e abrigos.
Violência direcionada à criança com amostras referidas a serviços de
proteção
Em relação à violência direcionada à criança, foram identificados sete
artigos que utilizaram amostras referidas para serviços de proteção à criança e à
mulher. Os artigos enfocaram variáveis pessoais da criança, como problemas de
comportamento, ajustamento acadêmico e percepção social.
De um modo geral, o conjunto de artigos analisados evidenciou que a
violência direcionada à criança tem impacto sobre o seu comportamento,
aumentando o risco para problemas de comportamento, de ajustamento
acadêmico e na percepção social (LISBOA et al., 2002, SALZINGER et al., 2001,
SHONK; CICCHETTI, 2001, TOTH; CICCHETTI; KIM, 2002).
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