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Existem várias tipificações de violência contra crianças e adolescentes.

Podemos dividi-las em dois grandes grupos: aquelas em que os direitos de crianças 

e adolescentes são violados, devido a sua não inclusão nas políticas públicas, e 

aquelas que são cometidas por um agente agressor, em estágio de desenvol-

vimento físico, psíquico e social mais adiantado. Vamos descrever o segundo 

grupo, focando, neste guia, a violência sexual contra crianças e adolescentes.

Ao contrário da maior parte da literatura sobre a temática, que trata 

os vários tipos de violência sexual de maneira indiferenciada, faremos uma 

distinção entre abuso e exploração sexual. No primeiro tipo, incluiremos a 

violência sexual intrafamiliar, a extrafamiliar e em instituições de atendimento. 

No segundo tipo, incluiremos o trabalho sexual de crianças e adolescentes 

não agenciado, o trabalho sexual agenciado, o turismo com motivação sexual 
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orientado para exploração sexual e o tráfico para fins de exploração sexual de 

crianças e adolescentes. 

Como a ênfase do guia é o primeiro tipo de violência, conceituaremos, nesta 

parte do trabalho, apenas o abuso sexual. A exploração sexual será objeto de 

outro capítulo, mais adiante. Por acreditarmos que o abuso sexual intrafamiliar 

deve ser entendido em um contexto mais amplo de violência doméstica, dedi-

caremos a seção seguinte a esse tipo de violência.

Violência doméstica

“Todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis contra criança e/

ou adolescente que, sendo capaz de causar à vítima dor ou dano de natureza física, 

sexual e/ou psicológica, implica, de um lado, uma transgressão do poder/dever de 

proteção do adulto. De outro, leva à coisificação da infância, isto é, a uma negação 

do direito que crianças e adolescentes têm de serem tratados como sujeitos e pessoas 

em condição peculiar de desenvolvimento.” (Azevedo; Guerra, 1998, p. 32)  

Alguns profissionais preferem designar esse fenômeno sob a terminologia 

de maus-tratos, embora atualmente essa definição esteja sujeita a críticas de 

vários estudiosos, porque faz supor que aos “maus-tratos” se oporiam os 

“bons-tratos”.

Tanto os maus-tratos quanto a violência doméstica contra crianças e adoles-

centes podem ser agrupados em cinco tipos: negligência, abandono, violência 

psicológica, violência física e abuso sexual. Veja a seguir a conceituação dessas 

cinco formas.

NEGLIGÊNCIA é uma das formas de violência caracterizada por um ato 

de omissão do responsável pela criança ou adolescente em prover as 

necessidades básicas para seu desenvolvimento sadio. Pode significar 

omissão em termos de cuidados diários básicos, tais como alimentação, 

cuidados médicos, vacinas, roupas adequadas, higiene, educação e/ou

falta de apoio psicológico e emocional às crianças e adolescentes. 

Normalmente, a falta de cuidados gerais está associada à falta de apoio 

emocional e ao carinho. Por isso, as crianças terminam por acreditar 

que não têm importância para os pais ou que eles não gostam delas

(CRAMI, A REDE; ABRAPIA, 1997). 
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ABANDONO é uma forma de violência muito semelhante à negligência. 

Segundo o Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde 

(CLAVES), ele se caracteriza pela ausência do responsável pela criança ou 

adolescente na educação e cuidados. O abandono parcial é a ausência 

temporária dos pais, expondo a criança ou o adolescente a situações de 

risco. O abandono total é o afastamento do grupo familiar, ficando as 

crianças ou os adolescentes sem habitação, desamparados e expostos a 

várias formas de perigo.

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA é um conjunto de atitudes, palavras e ações 

dirigidas a envergonhar, censurar e pressionar a criança ou o adolescente 

de modo permanente. Ela ocorre quando xingamos, rejeitamos, isolamos, 

aterrorizamos ou exigimos demais das crianças e dos adolescentes, ou 

mesmo os utilizamos para atender às necessidades dos adultos. Apesar 

de ser extremamente frequente, essa modalidade é uma das mais difíceis 

de serem identificadas e pode trazer graves danos ao desenvolvimento 

emocional, físico, sexual e social da criança e do adolescente. (ABRAPIA, 

1997; A REDE, s/d; CRAMI, 2000).

A Lei nº 13.431/2017 apresenta, no artigo 4º, inciso II, uma definição mais 

completa acerca de violência psicológica: 

a) qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em 

relação à criança ou ao adolescente mediante ameaça, constrangimento, 

humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, 

ridicularizarão, indiferença, exploração ou intimidação sistemática (bullying) 

que possa comprometer seu desenvolvimento psíquico ou emocional; 

b) o ato de alienação parental, assim entendido como a interferência na 

formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida 

por um dos genitores, pelos avós ou por quem os tenha sob sua autoridade, 

guarda ou vigilância, que leve ao repúdio de genitor ou que cause prejuízo 

ao estabelecimento ou à manutenção de vínculo com este; 

c) qualquer conduta que exponha a criança ou o adolescente, direta ou 

indiretamente, a crime violento contra membro de sua família ou de sua 

rede de apoio, independentemente do ambiente em que é cometido, 

particularmente quando isto a torna testemunha.
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VIOLÊNCIA FÍSICA é o uso da força física de forma intencional, não acidental, 

por um agente agressor adulto – ou mais velho que a criança ou o adolescente. 

Normalmente, esses agentes são os próprios pais ou responsáveis que, muitas 

vezes, machucam a criança ou o adolescente sem a intenção de fazê-lo.

A violência física pode deixar ou não marcas evidentes e nos casos extremos 

pode causar a morte. (ABRAPIA, 1997).

A Lei nº 13.431/2017 oferece, no artigo 4º, inciso I, uma definição mais 

genérica e abrangente de violência física. Nessa definição, o aspecto da 

‘intencionalidade’ não é considerado um componente descritor: “entendida 

como a ação infligida à criança ou ao adolescente que ofenda sua integridade 

ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico”.

VIOLÊNCIA SEXUAL consiste não só em uma violação à liberdade sexual do 

outro, mas também em uma violação aos direitos humanos de crianças 

e adolescentes. De acordo com as leis brasileiras, presume-se ocorrência 

de violência em qualquer ato sexual praticado por pessoas maiores de 

idade com pessoas de idade inferior a 14 anos. Várias outras práticas 

sexuais entre pessoas maiores de idade e adolescentes acima de 14 anos 

são também consideradas crimes sexuais, dependendo: (a) do grau de 

parentesco ou status de responsabilidade legal e social entre elas; (b) dos 

meios utilizados para obtenção do ato sexual; (c) da existência ou não de 

consentimento. Qualquer prática sexual “forçada” – emprego de violência 

ou grave ameaça ou fraude – é considerada crime/violência, seja ela 

exercida contra crianças, adolescentes ou adultos. Práticas sexuais entre 

uma pessoa maior de 18 anos e outra entre 14 e 17 anos quando obtidas 

por intermédio de sedução, indução ou exercício de poder são também 

criminalizadas. A alegação de consentimento por parte da criança e do 

adolescente nas eventuais práticas sexuais com adultos deve ser sempre 

questionada e contextualizada, uma vez que elas/eles são considerados 

seres humanos em condição peculiar de desenvolvimento, quando a 

capacidade de autonomia para consentir ou não está ainda em processo 

de construção.

A violência sexual é geralmente classificada nas modalidades: abuso sexual 

intrafamiliar, extrafamiliar e exploração sexual (leia mais sobre as modalidades 

de crimes sexuais no Capítulo 10).



35

2

Abuso sexual 

O abuso sexual é descrito como toda situação em que uma criança ou um 

adolescente é utilizado para gratificação sexual de pessoas, geralmente mais 

velhas. O uso do poder pela assimetria entre abusador e abusado é o que mais 

caracteriza essa situação. O abusador “se aproveita do fato de a criança ter sua 

sexualidade despertada para consolidar a situação de acobertamento. A criança 

se sente culpada por sentir prazer e isso é usado pelo abusador para conseguir 

o seu consentimento” (ABRAPIA, 2002).

Embora o abuso sexual seja geralmente perpetrado por pessoas mais 

velhas, têm sido recorrentes os registros de situações abusivas entre pessoas 

da mesma idade. Neste caso, a assimetria é estabelecida por formas de poder 

que não a etária.

ABUSO SEXUAL INTRAFAMILIAR, também chamado de abuso sexual 

incestuoso, é qualquer relação de caráter sexual entre um adulto e uma 

criança ou adolescente ou entre um adolescente e uma criança, quando 

existe um laço familiar – direto ou não – ou quando existe uma relação 

de responsabilidade. (Cohen, 1993; ABRAPIA, 2002).

 Na maioria dos casos, o autor da agressão é uma pessoa que a criança 

conhece, em quem confia e a quem, frequentemente, ama. O abusador 

quase sempre tem uma relação de parentesco com a vítima e dispõe de 

certo poder sobre ela, tanto do ponto de vista hierárquico e econômico – 

pai, padrasto e, menos eventualmente, mãe –, quanto do ponto de vista 

afetivo – irmãos, primos, tios e avós.

 Nem toda relação incestuosa é um abuso sexual. Um exemplo disso é 

quando ela se realiza entre adultos da mesma idade e mesma família sem 

o emprego de força física ou coerção emocional e psicológica. Contudo, 

a relação incestuosa com uma criança ou adolescente é considerada, sim, 

abuso sexual, mesmo quando ocorre sem uso de força física.

  É importante explicar que nem todo abuso sexual é considerado violência 

doméstica ou relação incestuosa. Existem várias formas de violência 

praticadas contra crianças e adolescentes por outras pessoas que não 

são membros da família.
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ABUSO SEXUAL EXTRAFAMILIAR é um tipo de abuso sexual que ocorre 

fora do âmbito familiar. Também aqui o abusador é, na maioria das vezes, 

alguém que a criança conhece e em quem confia: vizinhos ou amigos 

da família, educadores, responsáveis por atividades de lazer, médicos, 

psicólogos e psicanalistas, líderes religiosos. Eventualmente, o autor da 

agressão pode ser uma pessoa totalmente desconhecida. Os exemplos 

são os casos de estupros em locais públicos.

ABUSO SEXUAL EM INSTITUIÇÕES DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE é uma modalidade de abuso similar aos tipos já mencionados. 

Ocorre em espaços institucionais como ambulatórios médicos, hospitais, 

escolas, instituições governamentais e não governamentais encarregadas 

de prover, proteger, defender, cuidar e aplicar medidas socioeducativas às 

crianças e adolescentes.

  Ele pode ocorrer por profissionais da instituição ou entre as próprias crianças/

adolescentes. No caso da prática sexual entre funcionários e internos, a 

violência sexual aparece não como uma atividade de prazer, mas como uma 

atividade do poder instituído, que submete a vítima aos caprichos daqueles 

que detêm esse poder. Desse modo, são reproduzidas as relações de poder 

e dominação existentes na sociedade. Quando ocorre entre as próprias 

crianças e adolescentes, os recém-chegados são forçados a se submeter 

sexualmente a grupos de adolescentes mais velhos e antigos na instituição 

e que dominam o território e o poder local.

Lembramos, mais uma vez, que a exploração sexual 

compõe o espectro da violência sexual contra crianças e 

adolescentes e será tratada em um capítulo à parte, mais 

adiante neste guia.

As modalidades de abuso sexual

O abuso sexual intra e/ou extrafamiliar pode se expressar de diversas 

maneiras. Confira a seguir as principais delas. 
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ABUSO SEXUAL SEM CONTATO FÍSICO são práticas sexuais que não 

envolvem contato físico. Elas podem ocorrer de várias formas:

•	 o assédio sexual caracteriza-se por propostas de relações sexuais. Baseia-

se, na maioria das vezes, na posição de poder do agente sobre a vítima, 

que é chantageada e ameaçada pelo autor da agressão;

•	 o abuso sexual verbal pode ser definido por conversas abertas sobre 

atividades sexuais, destinadas a despertar o interesse da criança ou do 

adolescente ou a chocá-los. (ABRAPIA, 2002);

•	 os telefonemas obscenos são também uma modalidade de abuso 

sexual verbal. A maioria deles é feita por adultos, especialmente do sexo 

masculino. Eles podem gerar muita ansiedade na criança, no adolescente 

e na família. (ABRAPIA, 2002);

•	 o exibicionismo é o ato de mostrar os órgãos genitais ou se masturbar 

em frente a crianças ou adolescentes ou dentro do campo de visão deles. 

A experiência pode ser assustadora para algumas crianças e adolescentes. 

(ABRAPIA, 2002);  

•	 o voyeurismo é o ato de observar fixamente atos ou órgãos sexuais de 

outras pessoas quando elas não desejam ser vistas, obtendo o observador 

satisfação com essa prática. A experiência pode perturbar e assustar a 

criança e o adolescente. (ABRAPIA, 2002). Nas relações sexuais entre 

adultos, o voyeurismo pode ser uma prática sexual consentida;

•	 a pornografia pode ser categorizada tanto como uma forma de abuso 

quanto de exploração sexual comercial. Mostrar material pornográfico 

à criança ou ao adolescente é considerado um ato de abuso sexual. 

Contudo, levando-se em consideração que, na maioria das vezes, o 

objetivo da exposição da criança ou do adolescente é a obtenção de 

lucro financeiro, a pornografia deve ser compreendida como exploração 

sexual (leia mais no Capítulo 9, sobre exploração sexual).

ABUSO SEXUAL COM CONTATO FÍSICO são os atos físico-genitais que 

incluem carícias nos órgãos genitais, tentativas de relações sexuais, 

masturbação, sexo oral, penetração vaginal e anal. Existe, no entanto, 

uma compreensão mais ampla de abuso sexual com contato físico 

que inclui contatos “forçados” como beijos e toques em outras zonas 

corporais erógenas. 
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Confiram também as definições estabelecidas na Lei nº 13.431/2017 

(Art. 4º, inciso III): 

Violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a criança 

ou o adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer 

outro ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio 

eletrônico ou não, que compreenda: 

a) abuso sexual, entendido como toda ação que se utiliza da criança ou do 

adolescente para fins sexuais, seja com conjunção carnal, seja com outro 

ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, para 

estimulação sexual do agente ou de terceiro;

b) exploração sexual comercial, entendida como o uso da criança ou do 

adolescente em atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra 

forma de compensação, de forma independente ou sob patrocínio, apoio 

ou incentivo de terceiro, ou de modo presencial, ou por meio eletrônico;

c) tráfico de pessoas, entendido como o recrutamento, o transporte, a 

transferência, o alojamento ou o acolhimento da criança ou do adolescente 

dentro do território nacional ou para o estrangeiro, com o fim de explo-

ração sexual mediante ameaça, uso de força ou outra forma de coação, 

rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, aproveitamento de situação 

de vulnerabilidade ou entrega ou aceitação de pagamento, entre os casos 

previstos na legislação.

VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL é definida pela Lei nº 13.431/2017 como aquela 

“praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar re-

vitimização” (art. 4º, inc. IV). O Decreto-Lei nº 9.603/2018 torna a definição 

um pouco mais precisa e abrangente: “violência praticada por agente público 

no desempenho de função pública, em instituição de qualquer natureza, 

por meio de atos comissivos ou omissivos que prejudiquem o atendimento 

à criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência” (art. 5º, inc. I). 

CONCEITO DE REVITIMIZAÇÃO é definido pelo Decreto nº 9.603/2018 como:

Discurso ou prática institucional que submeta crianças e adolescentes a pro-

cedimentos desnecessários, repetitivos, que levem as vítimas ou testemunhas 

a reviver a situação de violência ou outras situações que gerem sofrimento, 

estigmatização ou exposição de sua imagem (art. 5º, inciso II).
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A Lei nº 13.431/2017 e o Decreto nº 9.603/2018 ampliam a proteção de 

crianças e adolescentes contra a revitimização, foco da Resolução, 20/2005, 

do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (Ecosoc) sobre o acesso 

de crianças e adolescentes ao sistema de justiça, abarcando todo o sistema 

de garantia de direitos.

Alguns dados da prevalência do abuso sexual 

A violência sexual ocorre no mundo todo e, por conta de sua complexida-

de, faltam dados internacionais e nacionais capazes de medir, com precisão, 

esse fenômeno. De modo geral, os crimes sexuais cometidos contra crianças e 

adolescentes estão cercados por preconceitos, tabus, pelo silêncio e, por esse 

motivo, muitas vezes sequer são denunciados. Daí, a dificuldade de haver nú-

meros consolidados e detalhados sobre o problema, tanto no Brasil quanto em 

todo o mundo. A situação é mais grave em relação ao abuso sexual. De acordo 

com estudiosos do assunto, em cerca de 70% dos casos de abuso sexual, o 

autor é alguém com quem a vítima convive, como o pai biológico, o padrasto, 

tios, avós, irmãos, amigos ou conhecidos. Praticamente 60% dos casos ocor-

rem no local de residência da vítima, o que, em várias situações, impede que 

o crime venha à tona (MS, 2018). 

Chama a atenção que a escola é local de registro de 4% a 8% dos casos 

de violência sexual contra crianças e adolescentes registrados pelo Ministério 

da Saúde (MS, 2018).

Confira algumas informações importantes sobre o abuso sexual: 

•	 As quatros formas mais recorrentes de violência contra crianças e adoles-

centes são negligência/abandono, violência psicológica, violência física e 

violência sexual. Dependendo do ano e da fonte de referência, a violência 

sexual pode ocupar a segunda ou a terceira posição da lista das violências 

mais registradas (SANTOS; RUDGE, 2016)  

•	 Os serviços de saúde receberam, entre 2011 e 2017, uma média de 20 

mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes por ano. Em 

igual período, o Disque Direitos Humanos registrou uma média de 25 mil 

denúncias contra a população de crianças e adolescentes, o que significa, 

considerando os casos atendidos pelo SUS, que pelos menos 55 crianças 

e adolescentes foram sexualmente abusados por dia; uma média de 2,3 

por hora. 
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•	 Embora a maioria dos casos ocorre entre crianças e adolescentes de 7 a 14 

anos, algumas crianças são vitimizadas quando ainda muito pequenas: 

mais de um terço das notificações envolvem crianças de 0 a 5 anos. 

•	 Embora a violência sexual ocorra, na maioria das vezes, dentro de casa, essas 

crianças e adolescentes são normalmente estudantes. Vale considerar ainda 

que parte da violência ocorre dentro da escola ou no seu caminho.  

•	 O recorte de gênero é uma importante variável para se levar em conta. As 

meninas negras, com idades entre 6 e 14 anos, são mais vulneráveis ao 

abuso sexual.

•	 De acordo com as estimativas, uma em cada três ou quatro meninas brasi-

leiras é abusada sexualmente até os 18 anos. Da mesma forma, um entre 

seis e dez meninos é abusado até essa mesma idade. 

•	 O incesto é uma das manifestações mais perversas da violência sexual. Um 

estudo realizado no ABC Paulista registrou que 90% das gestações em jovens 

com até 14 anos foram fruto de incesto. O autor, na maioria dos casos, foi 

o pai, o tio ou o padrasto (FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, 2001). 

•	 Existe reincidência do abuso. Os abusadores não se limitam a abusar de 

uma única pessoa ou da mesma pessoa uma única vez. Embora as ocorrências 

de abuso possam se limitar a um único episódio, entretanto, o mais comum 

é que a prática se repita várias vezes e dure meses ou anos.

•	 A violência sexual frequentemente ocorre dentro de casa, no âmbito da 

vida privada, em um ambiente no qual a criança deveria, supostamente, 

sentir-se protegida. Como o lar é um espaço privado, a criança e o que 

acontece dentro de casa estão envolvidos em uma atmosfera de segredos 

familiar e social. Nessas situações, é comum que o ocorrido seja mantido 

em sigilo. Em parte, porque as relações de afinidade e consanguinidade 

entre crianças ou adolescentes abusados e os agressores geram a compla-

cência de outros membros da família. Além disso, o abusador normalmente 

tem poderes moral, econômico e disciplinador sobre a criança abusada. 

•	 Essa é uma forma de violência para a qual existem altos índices de impu-

nidade, pois, na maioria das vezes, o abusador é um membro da família 

que exerce importante posição de autoridade moral, afetiva e econômica, 

favorecendo o estabelecimento de um “pacto de silêncio” entre os inte-
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grantes do grupo familiar. Mesmo quando o ato de violência é notificado, 

os obstáculos legais e procedimentais para coleta da “prova material” do 

delito perpetrado terminam por perpetuar a impunidade.

•	 Uma das consequências desse tipo de violência é a saída de muitas crian-

ças e adolescentes para a rua, onde ficam mais expostos às redes de 

exploração sexual. Em geral, elas fogem de casa motivadas pela agressão 

física, pela ameaça ou pelo abuso sexual. Na seção seguinte, apresentamos 

outras consequências da violência; entre elas, um grande risco de a criança 

abusada reproduzir a violência sofrida ou se envolver em relações 

abusivas no futuro, caso não receba a ajuda necessária para elaborar a 

perversidade a que foi submetida.
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Conheça alguns mitos e realidades sobre o abuso sexual 

Mitos
O estranho representa o perigo maior às 
crianças e adolescentes.

O autor do abuso sexual é um psicopata, 
um tarado que todos reconhecem na rua, 
um depravado sexual, homem mais velho e 
alcoólatra, homossexual ou retardado mental.  

O pedófilo tem características próprias 
que o identificam. 

A criança mente e inventa que é abusada 
sexualmente. 

Se uma criança ou adolescente “consente” 
é porque deve ter gostado. Só quando ela 
disser “não” é que fica caracterizado o abuso. 

O abuso sexual, na maioria dos casos, 
ocorre longe da casa da criança ou do 
adolescente. 

É fácil identificar o abuso sexual em razão 
das evidências físicas encontradas em 
crianças e adolescentes. 

O abuso sexual está associado a lesões  
corporais. 

Realidades
Os estranhos são responsáveis por um pequeno percentual 
dos casos registrados. Na maioria das vezes, entre 85% 
e 90% das situações, as crianças e os adolescentes são 
sexualmente abusados por pessoas que já conhecem, 
como pai ou mãe, parentes, vizinhos, amigos da família, 
colegas de escola, babá, professor(a) ou médico(a).

Os crimes sexuais são praticados em todos os níveis 
socioeconômicos, religiosos e étnicos. Na maioria das 
vezes, são pessoas aparentemente normais e queridas pelas 
crianças e pelos adolescentes. A maioria dos agressores é 
heterossexual e mantém relações sexuais com adultos.

Do ponto de vista da aparência física, o pedófilo pode 
ser qualquer pessoa.

Raramente a criança mente. Apenas 6% dos casos 
são fictícios e, nessas situações, trata-se, em geral, de 
crianças maiores, que objetivam alguma vantagem.

O autor da agressão sexual tem inteira responsabilidade 
pela violência sexual, qualquer que seja a forma por 
ela assumida.

O abuso ocorre, com frequência, dentro ou perto da 
casa da criança ou do abusador. Este, normalmente, 
procura locais em que a criança/adolescente estará 
completamente vulnerável. O maior índice das ocorrências 
tem sido no período diurno.

Em apenas 30% dos casos há evidências físicas.
As autoridades devem estar treinadas para as diversas 
técnicas de identificação de abuso sexual.

A violência física contra crianças e adolescentes abusados 
sexualmente não é o mais comum, mas sim o uso de 
ameaças e/ou a conquista da confiança e do afeto da 
vítima. Mesmo o ato sexual em si, muitas vezes, não deixa 
lesões corporais. As crianças e os adolescentes são, em 
geral, prejudicados pelas consequências psicológicas do 
abuso sexual.
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O abuso sexual se limita à conjunção 
carnal, com penetração.

A divulgação de textos sobre pedofilia 
e fotos de crianças e adolescentes em 
posições sedutoras ou praticando sexo com 
outras crianças, adultos e até animais não 
causa malefícios, já que não há contato e, 
muitas vezes, tudo ocorre virtualmente na 
tela do computador. 

As vítimas do abuso sexual são oriundas 
de famílias de nível socioeconômico baixo.

Crianças e adolescentes só revelam o “segredo” 
se tiverem sido ameaçadas com violência. 

A maioria dos casos é denunciada.

A maioria de pais e professores está informada 
sobre abuso sexual de crianças, sobre sua 
frequência e sobre como lidar com ele. 

O abuso sexual é uma situação rara que 
não merece ser uma prioridade por parte 
dos governos. 

É impossível prevenir o abuso sexual de 
crianças. 

Além do ato sexual com penetração vaginal (estupro) 
ou anal, outros atos são considerados abuso sexual, 
como o voyeurismo, a manipulação de órgãos sexuais, 
a pornografia e o exibicionismo.

O malefício é enorme para as crianças fotografadas 
ou filmadas. O uso desses textos e imagens estimula 
a aceitação do sexo de adultos com crianças, situação 
criminosa e inaceitável. Sabe-se que frequentemente o 
contato do pedófilo se inicia de forma virtual por meio 
da internet, mas logo pode passar para a conquista física, 
levando inclusive ao assassinato de crianças.

Níveis de renda familiar e de educação não são 
indicadores do abuso. Famílias das classes média e alta 
podem ter condições melhores para encobrir o abuso 
e manter o “muro do silêncio”. As vítimas e os autores 
do abuso são, muitas vezes, do mesmo grupo étnico e 
nível socioeconômico.

Crianças e adolescentes só revelam o “segredo” quando 
confiam e sentem-se apoiadas.

Estima-se que poucos casos são denunciados. Quando 
há envolvimento de famil iares, existem poucas 
probabilidades de que a vítima faça a denúncia, seja 
por motivos afetivos, seja por medo: do abusador; de 
perder os pais; de ser expulso; de que outros membros 
da família não acreditem em sua história; ou de ser o 
causador da discórdia familiar.

A maioria, no Brasil, desconhece a realidade sobre abuso 
sexual de crianças. Pais e professores desinformados não 
podem ajudar uma criança.

O abuso sexual é extremamente frequente em todo 
o mundo. Sua prevenção deve ser prioridade até por 
questões econômicas: um estudo realizado nos EUA, 
por exemplo, revelou que os gastos com atendimento 
a dois milhões de crianças que sofreram abuso sexual 
chegaram a US$ 12,4 milhões por ano.

Há maneiras práticas e objetivas de proteger as crianças 
do abuso sexual (veja seções a seguir).
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As causas do abuso sexual

Entenda a complexidade das causas do abuso sexual.

A visão de crianças como seres puros e inocentes não ajuda muito no en-

frentamento à violência sexual. Ter desejo sexual é inerente à espécie humana. 

No entanto, é responsabilidade do adulto estabelecer a fronteira entre afeto 

e sexo, respeitando o desenvolvimento sexual da criança e do adolescente.

O abuso sexual é um fenômeno complexo e suas causas são multifatoriais.

É preciso estudar os diversos fatores e como eles se combinam em certos indiví-

duos, grupos sociais e culturais e em determinados momentos históricos. Abaixo, 

apresentamos explicações sobre alguns desses aspectos.

Aspectos culturais

Vamos enfatizar aqui dois pilares explicativos da violência sexual intra e 

extrafamiliar: o incesto e a pedofilia.  

 INCESTO

O incesto é a relação sexual e/ou amorosa entre pessoas com laços consan-

guíneos, principalmente naqueles casos em que o matrimônio é proibido por 

lei. Entretanto, nem sempre a proibição de relações de cunho amoroso-sexual 

é dirigida exclusivamente a pessoas do mesmo sangue. Em algumas tribos afri-

canas, a proibição é extensiva a parceiras não-parentadas (Nathan, 1989: 19).

Atualmente, considerando as transformações ocorridas na configuração das 

famílias, sobretudo o incremento no número de famílias recasadas ou recombi-

nadas, muitos estudiosos (Finkelhor, 1979) entendem que essa noção de incesto 

deve ser estendida também a pessoas com quem a criança ou o adolescente 

desenvolve uma relação de “parentesco ou vínculo afetivo”.

Do ponto de vista legal, a sociedade brasileira criminaliza a prática do incesto. 

Segundo a interpretação do Código Penal, o incesto praticado por adultos contra 

crianças abaixo de 14 anos é considerado uma violência sexual, independente-

mente de ser empregada a força física. Por outro lado, o Código Civil proíbe o 

casamento entre parentes de primeiro grau – pais e filhos, irmãos e irmãs.

A proibição social e/ou legal do incesto existe em praticamente todas as 

culturas e sociedades. Essa interdição transformou a prática do incesto em 

um tabu, o que o torna um tema controverso, criando obstáculos para uma 

abordagem mais isenta de valores morais. 
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 Não se sabe precisar a origem ou a causa da proibição do incesto. Entre 

as várias teorias, a mais difundida é da biologia populacional, segundo a qual 

a proibição do incesto foi instituída para evitar o enfraquecimento de certas 

linhagens genéticas ameaçadas de desaparecimento, devido aos casamentos 

entre consanguíneos. A versão popular dessa teoria é a de que as crianças 

nascidas de relação entre pessoas do mesmo sangue têm mais propensão a 

defeitos físicos – genéticos.

Essa crença, porém, carece de comprovação. Os argumentos dessa con-

trovérsia foram desmitificados pela ciência moderna. Gobbetti e Cohen (2002) 

ratificam essa posição, afirmando que se é verdade que a procriação entre 

pessoas do mesmo sangue diminui a variabilidade dos genes, possibilitando o 

repasse de doenças hereditárias, por outro lado ela repassa também os traços 

benéficos. Existem exemplos na história de dinastias que se mantiveram no 

trono, durante várias gerações, devido a casamentos entre irmãos – como 

os Incas, no Peru. Há também inúmeros casos de casamentos entre primos e 

primas nas sociedades ocidentais contemporâneas.

O que sobressai nessa discussão é a força do tabu do incesto dada pelo 

seu significado no imaginário social. Ele está relacionado com o próprio ins-

tinto de preservação da espécie, com a preocupação dos seres humanos em 

se perpetuar.

O incesto pode ser visto tanto como uma psicopatologia quanto como 

uma questão de diferença cultural de concepções de infância e família. Para 

muitos, a ideia do incesto evoca tanto horror que terminam por acreditar que 

os casos de psicopatologias existentes representam a totalidade das situações. 

Porém, em muitos casos, as pessoas que praticam o incesto, mesmo sabendo 

da sua interdição, apresentam uma visão cultural diferente do fato. Dependendo 

de onde foram colhidos os dados ou números da amostra, a maior recorrência 

do incesto pode ser entre pai-filha, ou padastro-filha, ou ainda irmão-irmã – 

sobretudo quando são meio-irmãos ou irmãos não consanguíneos. Depois desse 

grupo, vêm os avós e os tios. Existem poucos registros de incesto mãe-filho ou 

entre avós-netos. No entanto, estudiosos alertam para não se interpretar a falta 

de registro como ausência do fenômeno. Isso pode ser explicado pela resistência 

cultural na admissão do incesto praticado por mães. Dessa maneira, considerando 

que, na imensa maioria dos casos, a relação incestuosa é iniciada por pessoas do 

sexo masculino, muitos estudiosos circunscrevem essa prática em uma discussão 

mais ampla da supremacia da sexualidade masculina nas sociedades modernas.

O conceito de 

incesto, inicialmente 

restrito à proibição 

de relações sexuais 

entre parentes 

consanguíneos, 

expandiu-se

nos estudos

de antropologia

e psicanálise,

passando a referir-se

à proibição do 

relacionamento 

sexual entre 

membros de uma 

mesma família, 

ainda que não exista 

consanguinidade. 

Ou seja, o foco 

passa a ser a função 

exercida por cada 

indivíduo na família: 

lugar parental, 

lugar do filho, etc. 

Citando Cohen: (...) 

o incesto é o abuso 

sexual intrafamiliar, 

com ou sem 

violência explícita, 

caracterizada pela 

estimulação sexual 

intencional por 

parte de um dos 

membros do grupo 

e que possui um 

vínculo parental pelo 

qual lhe é proibido 

o matrimônio. 

(Cohen,1993 - p.132)
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Normalmente, as famílias, nas quais tais ocorrências são registradas, com-

põem estruturas muito fechadas, em que seus componentes têm pouco contato 

social. Apresentam uma hierarquia rígida, em que a obediência à autoridade 

masculina é incontestável. A distribuição dos papéis entre pais e filhos tende 

a ter perfil mais tradicional, principalmente quando a menina assume funções 

características às da mãe – cuidar dos afazeres domésticos e dos irmãos menores. 

O padrão de relacionamento não deixa claras as regras de convivência. A comu-

nicação não é aberta e as demonstrações de afeto, quando existem, tendem ser 

misturadas com doses de erotismo (Azevedo; Guerra, 1989). 

Essas características da chamada família “incestogênica” levaram pesquisado-

res da área da antropologia a levantar a hipótese de que esses autores de agressão 

não possuem o conceito moderno de infância ou ainda adotam a visão de “criança 

como propriedade dos pais.” Ou seja, por alguma razão, eles não dispõem dos 

elementos ideológicos que formam o controle da vazão da fantasia ou do desejo 

sexual por crianças e adolescentes. Ou ainda, eles acreditam que, pelo fato de os 

filhos serem “propriedade dos pais”, estes podem fazer o que bem entendem. 

Um exemplo é aquele pai que diz que vai ser o primeiro a ter relações sexuais com 

a filha, “antes que outro macho” o faça. Ainda que a ênfase dada aqui seja na 

prática de incesto entre pais e filhos, essas características de família isolada têm 

sido apontadas também para explicar as manifestações incestuosas entre irmãos. 

Quando o incesto é cometido pelo padrasto ou namorado da mãe, a falta 

de vinculação biológica com a criança e adolescente tem um papel fundamen-

tal na explicação. A inexistência de relação de consanguinidade entre ele e a 

menina ou a adolescente enteada deixa de oferecer, para alguns homens, a 

barreira cultural que impede a relação sexual entre pai e filha, por exemplo.

 PEDOFILIA

O conceito social de pedofilia se define pela atração erótica de um adulto 

por crianças. Essa atração pode ser elaborada no terreno da fantasia ou se 

materializar por meio de atos sexuais com meninos ou meninas. Nesse senti-

do, existem muitos pedófilos pelo mundo que não cometem violência sexual. 

Satisfazem-se sexualmente com fotos de revistas ou imagens despretensiosas 

de crianças, mas que geram neles um intenso desejo sexual. Atuam na fan-

tasia e, muitas vezes, não têm coragem de colocar em ato seu real desejo.

Portanto, não podemos dizer que todo pedófilo seja um agressor sexual; 

o inverso também não é verdadeiro.
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Estudos vêm apontando que o indivíduo que é adepto e/ou pratica pe-

dofilia é aparentemente normal, inserido na sociedade. Muitos desenvolvem 

atividades sexuais normais com adultos, não têm uma fixação erótica única 

por crianças, mas são fixados no sexo. Logo, o desejo independe do objeto. 

Costumam ser “pessoas acima de qualquer suspeita” aos olhos da socieda-

de, o que facilita a sua atuação. Geralmente, não praticam atos de violência 

física contra a criança. Agem de forma sedutora, conquistando a confiança 

da criança.

O conceito médico de pedofilia aponta para um desvio sexual. É um tipo 

de parafilia, em que o indivíduo só sente prazer com um determinado objeto. 

Ele pode se relacionar com outros objetos de prazer, mas sua energia sexual 

está diretamente voltada para um único objeto, do qual não consegue se des-

vencilhar. Existem outros exemplos de parafilias: necrofilia – atividades sexuais 

com mortos –, zoofilia – com animais –, hebefilia – com adolescentes.

A pedofilia se tornou um tema bastante comentado nos últimos anos, 

especialmente pelos meios de comunicação. Isso se deve à grande visibili-

dade das situações de pedofilia, associadas principalmente à pornografia 

na internet e aos vários casos dessa prática envolvendo padres da Igreja

Católica e representantes de outras religiões. A operação chamada “Catedral”,

por exemplo, denunciou e puniu o envolvimento de padres, educadores e 

indivíduos de classe média de países como Estados Unidos, Reino Unido, 

França, Polônia, Alemanha, Áustria e Bélgica. No Brasil, o assunto foi pautado 

pelas evidentes ocorrências de abuso sexual contra crianças, envolvendo 

médicos, padres, educadores, síndicos e empregados de condomínios entre 

outros profissionais.

A pedofilia é geralmente considerada uma psicopatologia, uma perver-

são sexual com caráter compulsivo e obsessivo. O pedófilo é chamado agres-

sor sexual preferencial; entretanto, existem posições contrárias a essa visão. 

Grupos internacionais de pedófilos vêm se organizando em associações e 

redes que se multiplicam por todos os cantos do mundo, principalmente 

com o advento da internet. Eles não concordam com as bases morais e le-

gais que proíbem relações sexuais entre adultos e crianças ou adolescentes.

E, defendendo que o relacionamento sexual entre adultos e crianças é uma 

opção sexual e um direito. Alegam que suas atividades estão baseadas em 

sentimentos naturais e inofensivos. Às vezes, esses grupos reivindicam a 

alteração de leis vigentes, particularmente nos Estados Unidos.
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Muitas vezes, as situações de incesto e pedofilia não ocorrem com emprego 

da força física ou atos de crueldade que concebemos como violência. Porém, 

casos de pedófilos que assassinaram várias crianças têm estarrecido e mobili-

zado populações em diversas partes do mundo. O uso da violência e crueldade 

para a obtenção do objeto do desejo sexual é mais característico dos casos de 

estupro com penetração.

Segundo Furniss (1993), não se pode considerar a pedofilia um tipo de 

personalidade. A pedofilia pode ser um sintoma de um indivíduo inseguro e 

impotente. Normalmente, esse indivíduo se imagina como criança, projetando 

essa fantasia nas crianças reais do mundo externo e busca tratá-las como gos-

taria de ser tratado. Dessa forma, quando abusa sexualmente de uma criança, 

se vê enquanto criança, diminuindo a culpa de seu ato.

O que parece existir em comum entre um indivíduo que pratica o incesto e 

outro que pratica a pedofilia é o seguinte:

•	 sujeito “pedofílico” pode também cometer atos de incesto. Além disso, 

pode ser cliente de exploração sexual de crianças e adolescentes e de 

produtos da pornografia infantojuvenil;

•	 muitos desses indivíduos sofreram violência sexual quando crianças. Meninos 

que não foram submetidos a esta vitimização, mas cujas irmãs viveram tal 

situação, podem tornar-se agressores por identificação;

•	 a relação de poder e dominação é um forte motor desses atos abusivos, 

ainda que eles utilizem a sexualidade da criança muito mais como uma 

gratificação compensatória para um sentimento de impotência e baixa 

estima do que para uma gratificação sexual;

•	 outra dimensão cultural é o fato de que indivíduos que cometem violência 
sexual com crianças e adolescentes compartilham uma série de crenças da 

nossa cultura adultocêntrica e certamente machista, tais como:

1. o desvirginamento de uma mulher é um “ato” altamente cobiçado e 
sua conquista é generosamente celebrada no mundo da autoafirmação 
da masculinidade. O indivíduo pedofílico pode compartilhar dessa ideia, 
vendo na criança sexualmente virgem uma pureza não presente em 
adolescentes e adultos;

2. fazer sexo com adolescentes ocupa o topo da hierarquia das preferên-
cias sexuais de algumas pessoas. Isso ocorre por dois motivos, segundo 
essa ótica machista. Primeiro, porque os jovens têm propriedades físicas 
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e químicas que tornam o sexo mais prazeroso – por exemplo, possuem 
vagina ou ânus mais apertados e, por isso mesmo, produzem mais 
prazer; segundo, pela satisfação simbólica de manter o vigor sexual 
da juventude perdido na maturidade e na velhice ou pelo desejo de 
se eternizar num corpo jovem. Nesse caso, a filha ou enteada, por 
exemplo, representa dupla vantagem: tem qualidades que relembram 

as da esposa/namorada e ainda é jovem.

Aspectos de saúde mental

Aspectos de saúde mental podem vir associados a fatores culturais men-

cionados acima ou como um agravante deles. Os casos de incesto e pedofilia 

podem também ser praticados por pessoas com deficiência mental ou contra elas.

No incesto e na pedofilia, a violência e a crueldade estão associadas a muitos 

fatores, tais como:

•	 reação da criança e do adolescente agredidos ao serem submetidos ao desejo 
do agressor ou diante de sua ameaça de tornar a situação pública;

•	 abuso de substâncias como álcool e outras drogas lícitas e ilícitas por parte 
do autor da agressão. Essas substâncias podem flexibilizar o temporário 
controle sobre os impulsos agressivos. Ou ainda, em casos crônicos, podem 
afetar o sistema neurológico dos indivíduos;

•	 doenças mentais que afetam o controle ou geram a falta de culpa sobre 
atos violentos;

•	 preferências sexuais l igadas ao uso da “violência”, tais como

o sadomasoquismo.

Aspectos jurídico-legais

A existência e a persistência do abuso sexual não têm relação apenas com os 

atos dos autores da agressão contra as vítimas, mas também com a capacidade 

normatizadora, controladora e fiscalizadora da sociedade.

Isto é, a sociedade, por meio de instituições do Legislativo, Executivo e Judiciário, 

tem poder para regular quais práticas sexuais são legais e ilegais e quais modali-

dades são consideradas violência e crime. Tem também poder de exigir e fiscalizar 

o cumprimento da legislação e estabelecer medidas para corrigir as transgressões 

e violações dessas leis e normas sociais. Os cidadãos participam desse processo 

elegendo seus representantes, pagando impostos, reivindicando o cumprimento 

das leis estabelecidas e ajudando a implementar políticas e programas sociais.
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Assim, por mais que alguns pais ou padrastos desejem sexualmente seus filhos 

e enteados, ou que grupos de pedófilos expressem o direito de desejar crianças e 

adolescentes, a sociedade reconhece – por meio de suas leis e normas – que as 

crianças e adolescentes são sujeitos em condição peculiar de desenvolvi-

mento e, portanto, devem ser protegidos de qualquer forma de violência 

e abuso. Além disso, as leis e normas sociais implicam a criminalização dos atos 

sexuais contra adolescentes – particularmente aqueles menores de 14 anos – por 

adolescentes mais velhos ou adultos. Existe, sem dúvida, um poder desigual entre 

adultos e crianças, pois os adultos têm a hegemonia desse poder. Por isso mesmo, 

o adulto deve respeitar e proteger as crianças e adolescentes, saber lidar 

com o desejo deles e se responsabilizar pelas transgressões das leis.

É ainda necessário esclarecer que, quando o adulto leva a criança a se sub-

meter aos seus desejos sexuais, sejam incestuosos ou pedofílicos, ele também 

a leva a quebrar o padrão considerado “normal” de socialização da infância. 

Ainda que se possa questionar o que seja “normal” e a própria desigualdade 

dessa normalidade, o padrão tem um valor normativo maior do que a lei em 

si mesma. A quebra dele pode marcar a criança, estigmatizá-la e apartá-la da 

sociedade pelo resto de sua vida, se a ela não for oferecido apoio apropriado.

A existência de leis apropriadas e claras contra o abuso sexual, acompanha-

das de campanhas educativas, representa um reforço ao cumprimento rigoroso 

da legislação e punição exemplar dos transgressores, podendo quebrar o ciclo 

de impunidade que impera nessa área.

Existem muitas dificuldades inerentes ao processo de notificação dos casos de 

abuso às autoridades competentes e de funcionamento do Sistema de Garantia

de Direitos. Este guia poderá ajudar as instituições de atenção à infância e ado-

lescência a deixarem de contribuir com a omissão social. Entretanto, é sempre 

válido lembrar que apenas a aplicação das leis não é suficiente nessa batalha.

É preciso educar a população. A educação é sempre a melhor prevenção.

Aspectos político-sociais

As campanhas educativas e as políticas de prevenção e mobilização 

visam realizar a chamada prevenção primária. Já o aperfeiçoamento do

Sistema de Garantia de Direitos contribui para que se concretizem as ações 

de prevenção secundária. E a implantação de serviços – tanto para as crianças 

e adolescentes abusados quanto para os autores da agressão – é essencial 

no desenvolvimento da prevenção terciária. Contudo, por mais que sejamos 
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comprometidos com a causa, ainda é um grande desafio garantir que to-

das as crianças e adolescentes em situação de violência sexual tenham um 

acolhimento e atendimento de qualidade previsto pela Constituição Federal, 

quando legitima a universalidade de acesso às políticas públicas.

Aspectos econômicos

Há muito, a associação direta entre pobreza e violência sexual vem sendo 

rejeitada, tanto pela sua insuficiência explicativa quanto pelo seu potencial 

estigmatizante dos segmentos populares da sociedade. Dessa forma, o papel 

dos aspectos econômicos no abuso sexual deve ser bem esclarecido.

É verdade que a violência sexual ocorre em todas as classes sociais, mas 

também é verdade que a sociedade brasileira trata desigualmente autores da 

agressão e vítimas de acordo com a classe social, etnia – raça/cor –, gênero e 

faixa etária. Sabemos também que o problema afeta um maior número de me-

ninas entre oito e 14 anos, negras e pardas, em geral das camadas populares.

Precisamos considerar que alguns fatores favorecem que a incidência do 

fenômeno ocorra nas classes sociais menos favorecidas. Dentre eles, podemos 

citar o fato de famílias pobres terem menos condições de fazer a supervisão 

cotidiana de suas crianças (geralmente porque mães e pais trabalham fora e 

não contam com uma rede de apoio); também dispõem de menos informação 

sobre como abordar temas relativos à sexualidade com crianças; e, em muitos 

casos, as mães dependem dos companheiros para completar o orçamento

familiar – fator fundamental para explicar a falta de notificação, nos casos em 

que o pai ou padrasto é o autor da agressão. 

Diferentemente, mães das classes médias e altas dependem menos do 

companheiro para o sustento da família. Ainda assim, a família pode ter difi-

culdades para fazer a notificação. Nessas situações, as crianças e adolescentes 

geralmente são atendidos por médicos, psicólogos ou psiquiatras particulares 

que, muitas vezes, a fim de proteger o status ou reputação daquela família, 

contribuem para que o caso não chegue ao Sistema de Garantia de Direitos, 

aumentando assim o número de subnotificações.

O Sistema Judiciário não está livre de falhas; por conseguinte, quando nos 

depararmos com elas, devemos procurar instâncias que fiscalizam as ações dos 

operadores do Sistema de Garantia de Direitos, tais como: Ministérios Públicos, 

Defensorias Públicas e Corregedorias, a fim de que essas dificuldades, inerentes 

a uma sociedade permeada por tantas desigualdades, sejam superadas.
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O Sistema de Garantia de Direitos – Conselhos Tutelares, Ministério Público, 

delegacias especializadas, Justiça da Infância, Defensoria Pública – também 

enfrenta dificuldades em fazer cumprir a lei e pode reproduzir discriminações. 

Algumas vezes, as crianças passam de vítimas a culpadas nesses processos, 

principalmente quando os autores da agressão têm vínculos de amizade com 

os operadores da Justiça ou dispõem de condições econômicas para pagar 

bons advogados. Nesses casos, infelizmente aquele que cometeu o abuso pode 

ser liberado de suas responsabilidades. Concluímos, então, que agressores 

das classes média e alta podem ter uma imunidade maior do que outros de

segmentos populares, tanto na apuração quanto na penalização.

As consequências do abuso sexual 

As crianças e adolescentes abusados podem reagir ou vivenciar 
a violência sexual de várias maneiras. Confira algumas delas:

•	 algumas fingem que não são elas e tentam ver o abuso à distância;

•	 outras tentam entrar em estado alterado de consciência, como se estives-

sem dormindo e pensam que o abuso foi um sonho;

•	 outra maneira é dissociar o corpo dos sentimentos. Algumas negam a 

existência da parte inferior do corpo.   

É importante destacar que, ao ajudar a criança a enfrentar o abuso sexual 

de forma urgente, porém tranquila, séria, cuidadosa, respeitosa, afetiva e 

competente, pode-se evitar que as consequências dessa violência marquem 

cruelmente a sua vida no presente e no futuro.

Analisando as consequências da violência sexual de uma forma generaliza-

da, pode-se dizer que os efeitos, em curto prazo, são todos aqueles apontados 

pelos indicadores de violência no Capítulo 4, Treinando o olhar do profissional 

para identificar a violência doméstica e o abuso sexual. Além disso, seus efeitos, 

em longo prazo, podem ser bastante perversos, tais como:

•	 sequelas dos problemas físicos gerados pela violência sexual. 

Lesões, hematomas e doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) podem 

interferir na capacidade reprodutiva. As gestações podem ser proble-

máticas, aparecendo complicações orgânicas, cujas causas podem ser

psicossociais. Esses problemas são capazes de levar a uma maior morbi-

dade materna e fetal;  
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•	 dificuldade de ligação afetiva e amorosa, originada no profundo 

sentimento de desconfiança pelo ser humano em geral, por temor de 

reedição de experiência traumática ou, ainda, por dissociação entre sexo 

e afeto, gerando sentimentos de baixa autoestima, culpa, e depressão 

prolongada por medo da intimidade; 

•	 dificuldades em manter uma vida sexual saudável. A dificuldade 

em estabelecer ligações afetivas pode estar associada com a questão 

da sexualidade ou interferindo nela. As pessoas podem evitar todo e 

qualquer relacionamento sexual por traumas e/ou fatores fóbicos que 

bloqueiam o desejo. Podem ainda vivenciar baixa qualidade nas relações 

sexuais, com incapacidade de atingir o orgasmo ou demorar demais 

para atingi-lo;  

•	 tendência a sexualizar demais os relacionamentos sociais.

Algumas pessoas podem ter reações opostas, geradas por fatores como 

incapacidade de distinguir sexo do afeto; confusão entre o amor parental 

e manifestações sexuais; compulsivo interesse sexual para provar que 

são amadas e para se sentirem adequadas. Isso pode gerar também 

trocas sucessivas de parceiros;

•	 engajamento em trabalho sexual – prostituição. Muitos profissio-

nais do sexo foram abusados quando crianças. Porém, não se deve es-

tabelecer nenhuma relação mecânica entre abuso sexual e prostituição.

Milhares de crianças abusadas não se tornam trabalhadores do sexo 

quando adultas. A conexão que algumas trabalhadoras sexuais fa-

zem entre uma coisa e outra é o fato de que, com a experiência de 

abuso, elas aprenderam que a única coisa – ou a mais importante –

que as pessoas queriam delas era sexo. Provendo sexo, elas encon-

tram, paradoxalmente, certo sentimento de valor, uma forma de 

mediação. Posteriormente, essa atividade se transforma em estratégia

de sobrevivência;

•	 dependência em substâncias lícitas e ilícitas. Aqui vale também 

ressaltar que qualquer associação mecânica entre abuso sexual e uso 

de drogas mais atrapalha do que ajuda. Apesar disso, algumas pessoas 

confessam que inicialmente usaram drogas para cuidar de sentimentos, 

esquecer a dor, a baixa autoestima e, mais tarde, o uso se tornou um 

vício incontrolável.
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É importante também chamar a atenção para o fato de que a violência 

sexual não produz o mesmo resultado sobre todas as crianças e adolescentes 

submetidos a ela. Deve-se considerar que indivíduos ou grupos de indivíduos 

respondem aos estímulos do meio de forma singular. Estudos atestam (Furniss, 

1993; Farinatti, 1993) que as consequências sobre crianças e adolescentes 

podem variar, segundo os seguintes aspectos:

a) a idade do início do abuso. Pesquisas afirmam que quanto mais baixa 

a idade, mais difusos serão os efeitos e, portanto, mais severos; 

b) a duração do abuso. Estudos declaram que, quanto mais duradouros e 

frequentes forem os abusos, mais sérios serão os efeitos;

c) o grau de violência ou ameaça de violência. Quanto maior a força 

empregada ou ameaçada, piores serão os efeitos do abuso sexual, devido 

à anulação da criança enquanto sujeito;

d) o grau de proximidade da pessoa que cometeu o abuso e a criança. 

Quanto mais próximos, maiores são as consequências, como no caso do 

incesto pai-filha, devido ao vínculo afetivo existente e à ambiguidade de 

sentimentos que isso gera na criança entre outros fatores;

e) a presença e ausência de figuras parentais protetoras ou de outras 

pessoas que exerçam o papel de parentesco afetivo com a criança.

As relações significativas e confiáveis podem ajudar a criança a superar 

suas dificuldades mais rapidamente;

f) o grau de sigilo sobre o fato ocorrido. Se mantido em segredo o abuso, 

a criança terá mais dificuldade em elaborar o ocorrido. Mas é preciso ter 

cuidado para não expor exageradamente a criança, o que também pode 

causar danos.

As variáveis acima ajudam a relativizar as generalizações sobre a violên-

cia sexual, mas, segundo J. dos Santos (2002), devemos ir ainda mais longe. 

Conhece-se pouco sobre a capacidade de resistência de cada criança e sobre 

a vida de crianças pós-violência sexual. As consequências podem variar ainda 

de acordo com os seguintes fatores:

g) a percepção da criança sobre os atos sexuais realizados contra elas. 

Para algumas crianças e adolescentes, um simples olhar pode significar uma 

invasão na sua sexualidade, enquanto outras só sentem esse ato invasivo 

na medida em que forem beijadas ou tocadas. Não raros são os casos de 
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adultos que relatam ter mantido relações sexuais com irmãos ou pessoas 

mais velhas como parte das descobertas sexuais;

h) a existência de serviços, sua organização em rede e o grau de 

eficiência e eficácia desta rede. A agilidade, a qualidade e a abrangência 

da cobertura podem ser decisivas para ajudar tanto as crianças abusadas 

quanto os agressores na elaboração e superação da experiência vivida;

j) como a visão que esses serviços têm sobre o fato ocorrido afeta a 

própria percepção da criança sobre o que aconteceu. Em uma pesquisa 

comparativa realizada entre ex-crianças de rua em Nova York e São Paulo 

(J. dos Santos, 2002), constatou-se que os ex-jovens de rua de Nova York 

viveram sua experiência de abuso sexual como um terrível trauma que 

marcou quase definitivamente suas vidas. Em contrapartida, os brasileiros 

a descreveram como uma experiência muito ruim, mas que já superaram 

ou estavam lutando para superar. 

Essa última constatação chama atenção para a importância da visão de 

abuso sexual repassada às crianças e adolescentes nos serviços especializados, 

sobretudo no atendimento educacional, social e psicológico. Enfoques alarmis-

tas e fatalistas que tendem a exagerar as consequências do abuso sexual não 

ajudam as crianças a superarem essa experiência negativa, além de desestimular 

as pessoas a ajudarem essas crianças.

Referir-se às ocorrências de abuso como “trauma”, às crianças abusadas 

como “sobreviventes da violência sexual” e aos autores da agressão como 

“criminosos” só contribui para tornar ainda mais negativa essa experiência. 

Interpretar a situação vivida ou aprofundar uma sensação de trauma na 

criança apenas corrobora para aprisioná-la à experiência passada e arruinar 

sua vida presente.  

Contribua para que uma criança ou um adolescente que sofreu abuso 

tenha uma vida saudável no presente e no futuro. Procure passar a visão de 

que o abuso sexual é uma violação grave aos direitos humanos da criança e 

do adolescente, mas também que suas consequências não são irreversíveis e 

que, portanto, há condições para colocar em prática um novo projeto de vida.


