
The subject of this article investigated the problem: “how does the
state address child abuse? And how does abandonment contribute
to psychological violence?”. It was considered as a hypothesis “in
98.2% of the cases, the rapists are the relatives”. The overall
objective is “to report the true existence of cases of child abuse and
abandonment with the increase in crime”. The specific objectives
are: “how the tutelary council has a fundamental role in the
denunciation”; “the risks within the domestic environment”; “and
the traumas in the life of a child who is a victim of abandonment”.
This work is important from an individual perspective, of moral and
ethical value for the Law; also for science, because Psychology can
study the behavior of an individual who suffered abuse,
mistreatment and neglect in childhood; and society, as violence
against minors can lead them to take justice into their own hands. It
is a theoretical qualitative research with a period of six months.
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El tema de este artículo investigó el problema: “¿cómo aborda el
Estado el abuso infantil? ¿Y cómo contribuye el abandono a la
violencia psicológica?”. Se consideró como hipótesis “en el 98,2%
de los casos, los violadores son los familiares”. El objetivo general
es “denunciar la existencia real de casos de maltrato y abandono
infantil con el aumento de la delincuencia”. Los objetivos
específicos son: “cómo el consejo tutelar tiene un papel
fundamental en la denuncia”; “los riesgos en el ámbito
doméstico”; “y los traumas en la vida de un niño víctima del
abandono”. Este trabajo es importante desde una perspectiva
individual, de valor moral y ético para el Derecho; también para la
ciencia, porque la Psicología puede estudiar el comportamiento de
un individuo que sufrió abuso, maltrato y abandono en la infancia;
y la sociedad, ya que la violencia contra los menores puede
llevarlos a tomarse la justicia por su mano. Es una investigación
cualitativa teórica con un periodo de seis meses.
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O tema deste artigo investigou o problema: “como o estado aborda
os maus tratos infantis? E como o abandono colabora para a
violência psicológica?”. Cogitou-se como hipótese “em 98,2% dos
casos, os violentadores são os parentes”. O objetivo geral é “relatar a
verdadeira existência dos casos de maus tratos infantis e o abandono
com o aumento do crime”. Os objetivos específicos são: “como o
conselho tutelar tem um papel fundamental na denúncia”; “os riscos
dentro do ambiente doméstico”; “e os traumas na vida de uma
criança que é vítima de abandono”. Este trabalho é importante em
perspectiva individual, de valor moral e ético para o Direito; também
para a ciência, pois a Psicologia pode estudar o comportamento de
indivíduo que sofreu abuso, maus tratos e negligência na infância; e
à sociedade, pois a violência contra o menor pode levá-lo a fazer
justiça com as próprias mãos. É uma pesquisa qualitativa teórica com
prazo de seis meses.
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