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Violência doméstica passa de geração em
geração, diz estudo
Quatro a cada cinco famílias com pais envolvidos em violência doméstica tiveram filhos que,
adultos, cometeram atos violentos contra os parceiros

O risco de violência doméstica frequentemente é passado de pais para filhos, diz um novo estudo.
Pesquisadores analisaram dados de mais de 1600 famílias norte-americanas e descobriram que perto
de quatro a cada cinco famílias com pais envolvidos em violência com o parceiro tiveram filhos que,
adultos, cometeram violência contra os parceiros. E 75% destas famílias tiveram filhos que, adultos, se
tornaram vítimas de violência doméstica.

"Estas famílias infelizmente não conseguiram quebrar o ciclo da violência", disse a autora do estudo
Kelly Knight, professora-assistente da Faculdade de Justiça Criminal da Sam Houston State University,
no Texas, em uma publicação sobre o estudo.

"A maioria dos pais e mães que viveram situações de violência tiveram filhos que acabaram crescendo
para viver a mesma experiência", disse Knight.

Exemplos de violência doméstica envolvendo parceiros incluem empurrar, agarrar, bater, atirar coisas,
socar, bater usando objetos, sufocar, ameaçar com arma, usar arma e tentar matar um parceiro ou
cônjuge.

A grande maioria de pais e mães envolvidos no estudo - 92% - disse ter cometido ao menos um ato de
violência doméstica, e cerca de dois terços declararam ter cometido ao menos um ato violento contra o
parceiro ou parceira. Entre seus filhos adultos, quatro a cada cinco disseram ter cometido ao menos
um incidente menor de violência doméstica.

66% dos pais e 36% de seus filhos já adultos relataram ter sido vítimas de violência pelas mãos dos
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parceiros, apurou o estudo. Além disso, 93% dos pais e 78% dos filhos adultos declararam ter sido
vítimas de incidentes menores de violência doméstica.

Um quinto das pessoas disseram ter participado em três ou mais tipos de violência doméstica, de
acordo com o estudo, que deve ser apresentado este mês no encontro anual da Sociedade Americana
de Criminologia em Atlanta. Os dados e conclusões da pesquisa são preliminares e ainda não foram
pesquisadas em uma publicação revisada por pares.
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