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Introdução:

As crianças e os adolescentes são sujeitos que se encontram em

formação do seu “eu”, nesta fase são dependentes de uma base estrutural que é a
família, poderes públicos, para assegurar a efetivação de seus direitos e deveres.
Objetivo: Analisar as produções cientificas já existentes e saber o que está sendo
discutido acerca do fenômeno da violência contra crianças e adolescentes, bem
como seus direitos. Desta forma, crê-se que assim como a violência é construída
socialmente, ela pode ser também "desconstruída". Método: Pesquisas e estudos
bibliográficos foram realizados até o momento, visando abordar alguns tipos de
violências mais recorrentes, bem como seus direitos. Posteriormente estamos
realizando uma busca de artigos científicos na plataforma SciElo a partir de
descritores previamente definidos. Resultados: Nos estudos estamos identificando
que muitas vezes a violência está presente dentro da família, a qual deveria ser a
base principal para este estágio tão complexo vivido nesta etapa, também os tipos
de violência contra as crianças e adolescentes. Da mesma forma, a quantidade de
artigos relacionados ao tema é impressionante, de forma que o problema seja
explicito, e cada vez mais, venha sendo percebido por todos, e logo resolvido de
alguma maneira.

Conclusão: Esperamos com essa pesquisa uma inserção

significativa na comunidade, na qual os autores envolvidos consigam tomar
consciência e refletir sobre o contexto da realidade que estamos inseridos, da mesma
forma tenham autonomia para atuar na garantia dos direitos fundamentais, para
trabalhos futuros. Assim, conseguindo ajudar na construção do "eu", destas crianças
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e adolescentes, mostrando a todos que somos responsáveis por essa educação, por
essas vidas, e dar o exemplo, que elas tanto esperam.
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