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“Felizes de uma maneira geral,  

 estamos vivos 

Brilhando como cristal, somos luzes 

Que faíscam no caos e vozes 

Abrindo um grande canal.” 

                                         (O RAPPA) 
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                                                      RESUMO 

      O presente trabalho de final de curso tem como objetivo construir análises 

acerca da violência sexual na infância e juventude e seus problemas decorrentes 

desse fato resultando e problematizando o papel do cuidado da família neste 

contexto. Para tal, estivemos apresentando brevemente os tipos e consequências 

do abuso, dando destaque a ECA e ao papel fundamental do Conselho Tutelar.     

Também problematizamos as consequências que o abuso pode trazer para a 

vítima e para a vida de todos familiares apontando, por fim a importância que os 

equipamentos de atendimento possuem e de como a mídia pode contribuir na 

perspectiva de informação/educação à sociedade como um todo, como estratégia 

preventiva. 

 

 

 

 

Palavra- chave: violência sexual; família; infância e juventude. 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 
 

 

                                                     INTRODUÇÃO 

      O presente trabalho de final de curso versara sobre o tema Violência Sexual 

na Infância e Adolescência no Âmbito Familiar relacionado a Faces Obscuras de 

um Problema Social, tendo como objetivo esclarecer pontos importantes da 

questão  violência sexual contra crianças e adolescentes, mencionando o papel da 

família e do Conselho Tutelar no cuidado dos menores que vivenciam essa 

violência. 

      A escolha do tema para essa reflexão partiu de nossa indagação pessoal que 

emerge da observação da grande problemática relacionada a violência sexual no 

âmbito intrafamiliar e extrafamiliar; onde se observa as mudanças de 

comportamento das vítimas perante seus abusadores e as consequências que são 

geradas através do trauma do abuso, e pra perceber, como cidadã, que esse tema 

não é tornado público da forma que deveria. 

     Para que essa pesquisa tenha uma base sólida em sua construção, utilizamos 

alguns autores que abordam o tema como FALEIROS (2011) que trata a defesa e 

a responsabilização da vida social, GABEL (1997) que aborda o atendimento, 

defesa e responsabilização do abuso sexual contra crianças e adolescentes, 

SALES, MENDES E MATOS (2004) que apontam as atribuições dos conselhos 

tutelares perante os casos a eles designados, dentre outros. 

     Partindo desses pressupostos o objetivo do estudo é ampliar as possibilidades 

de análise e de responder as perguntas diretas ao tema, dentre muitas 

indagações, as variáveis que são partes essenciais para explicar o problema da 

pesquisa são: Família, Dificuldade no diagnóstico de abuso no âmbito familiar, 

Relacionamento das crianças e adolescentes com parentes e mudança repentina 

do comportamento. 

     As indagações que levaram a busca da analise foram: Porque os abusos 

sexuais são praticados no ambiente familiar, sendo que esse ambiente teria que 

ser o mais protetor possível?, Porque familiares que são os portadores da garantia 

do cuidado das crianças e adolescentes são os que mais burlam esse direito que 
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a eles foi dado? Qual o papel do Conselho Tutelar em relação aos casos de abuso 

sexual contra crianças e adolescentes? 

       O estudo analisado tem como objetivo geral entender o comportamento do ser 

humano em relação ao abuso sexual na infância e juventude e suas 

consequências, compreender como cada caso de violência é abordado e o 

processo de descoberta e ajuda a vitima nos órgãos responsáveis de denuncia 

como o Conselho Tutelar. 

      Pretendemos também contribuir para que se aprofunde o conhecimento 

acerca das praticas de atendimento as vítimas e a seus familiares, visando com 

que o trauma seja amenizado e que suas sequelas seja as menores possíveis. 

      Os caminhos adquiridos para uma compreensão e qualidade das informações 

e suporte para um bom desenvolvimento do conteúdo, a revisão de literatura 

usada a principio para levantamento das ideias, seguida de pesquisa bibliográfica  

para melhor entendimento e ampliação do saber acerca do assunto, será efetuado 

a pesquisa  qualitativa cujo seu objetivo é ser exploratória, os recursos de 

utilização para esse tipo de pesquisa é a entrevista pois ela é que vai ter a 

importância para aprofundar o conhecimento. Para obter um estudo com bases 

não só teóricas  mas também com ênfase na atuação pratica dos equipamentos 

foi feita uma entrevista  do tipo qualitativo com uma conselheira do Conselho 

Tutelar VI do Centro de Campos situado no endereço Rua Barão de Miracema, 

335, foi utilizado entrevista com roteiro pré- fixado, com o objetivo obter 

entendimento referente ao atendimento, medidas para solução dos casos 

ocorridos em torno da sua abrangência, os métodos que são utilizados de forma 

verbal e visual para preservação da vítima e orientação aos familiares. 

     Antes da entrevista ser efetuada foi entregue na ocasião um termo de 

consentimento livre e esclarecido para que os dados pudessem ser colhidos, a 

qual ocorreu o cosentimento do profissional por meio de sua assinatura, 

autorizando a utilização dos dados obtidos durante a entrevista sem nenhum 

problema posteriormente. 
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     Os resultados alcançados deste trabalho estarão representados de forma 

analítica no Capítulo II no  intuito de qualificar o conteúdo proposto. 

Nesta Monografia foram utilizados 2 (dois) Capítulos, no Primeiro analisamos  a 

Violência Sexual contra crianças e adolescentes, apresentando os Direitos sociais 

como fundamento da vida em sociedade, relatando o inicio de todo movimento 

para que esses direitos fossem constituídos, bem como apresentamos e 

problematizamos o direito da criança e adolescente com o surgimento/conquista 

do  ECA  que trouxe avanços expressivos em relação ao direito da criança e do 

adolescente. 

        No Capítulo II tratamos do reconhecido fato que, contraditoriamente  é o Lar 

do Cuidado que se mostra como Espaço de Violência Sexual, apontando como 

seria a melhor atitude a ser tomada pelas famílias que garantiriam o cuidado com 

a criança e o adolescente. Destacamos também os tipos mais comuns de 

violência e abusos sexuais apresentando  como cada um é as formas de 

manifestação com a relação aos abusos, que são os intra familiares e extra 

familiares evidenciando a diferença entre eles. Também expusemos a dificuldade 

da família no trato com a questão do abuso e na sua forma de orientar a procurar 

ajuda. Para finalizar evidenciamos o papel do conselho tutelar e das mídias na 

perspectiva da educação social. 
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1 

CapítuloI- Violência Sexual contra Crianças e/ou Adolescentes- Uma Questão 

de Direitos.   

1.1. Direitos Sociais como fundamento da vida em sociedade. 

Os direitos sociais só existem mediante os movimentos sociais 

historicamente construídos que lutaram para ter o reconhecimento internacional e 

culminaram com documentos oficiais como a "Declaração Universal dos Direitos 

do Homem" de 1948. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um documento que teve 

em seu marco histórico a defesa dos direitos humanos. Os representantes 

jurídicos e culturais se reuniram em assembléia em 10 de Dezembro de 1948 para 

a elaboração dessa Declaração conhecida como (DUDH). 

Desde sua adoção, em 1948, a DUDH foi traduzida em mais de 
360 idiomas – o documento mais traduzido do mundo – e inspirou 
as constituições de muitos Estados e democracias recentes. A 
DUDH, em conjunto com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos e seus dois Protocolos Opcionais (sobre procedimento de 
queixa e sobre pena de morte) e com o Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e seu Protocolo Opcional, 
formam a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos. 
Uma série de tratados internacionais de direitos humanos e outros 
instrumentos adotados desde 1945 expandiram o corpo do direito 
internacional dos direitos humanos. ¹ 

 

Dentre os direitos apontados, destacamos o... Dele derivam todas as demais 

legislações posteriores que fundamentam os direitos de segmentos vulneráveis 

socialmente. 

        Dentre essas, destacamos a Convenção em 20 de Dezembro de 1989  sobre 

os Direitos da Criança onde foi criada uma "Carta Magna".  Essa carta foi 

referenciada para todas as crianças do mundo e em 1990 se tornou um 

documento oficial válido como lei internacional. Segundo a UNICEF2 esse é 

                                                           
1
 http://www.dudh.org.br/declaracao/ 

² http://www.unicef.org/brazil/pt/Cap_03.pdf. 

 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
http://acnudh.org/pt-br/1966/12/pacto-internacional-sobre-direitos-civis-e-politicos/
http://acnudh.org/pt-br/1966/12/pacto-internacional-sobre-direitos-civis-e-politicos/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/08/Segundo-Protocolo-Facultativo-ao-Pacto-Internacional-sobre-Direitos-Civis-e-PolÃticos-com-vistas-Ã -AboliÃ§Ã£o-da-Pena-de-Morte.pdf
http://www.unfpa.org.br/Arquivos/pacto_internacional.pdf
http://www.unfpa.org.br/Arquivos/pacto_internacional.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCESCR.aspx
http://www.dudh.org.br/declaracao/
http://www.unicef.org/brazil/pt/Cap_03.pdf
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o instrumento de direitos humanos mais aceito na história 
universal. Foi ratificado por 193 países. Somente dois países não 
ratificaram a Convenção: os Estados Unidos e a Somália – que 
sinalizaram sua intenção de ratificar a Convenção ao assinar 
formalmente o documento. ² 

 

           Os direitos sociais tem o objetivo de se aderir a uma melhor qualidade de 

vida e a obtenção da igualdade social.   São os que mais se aproximam do 

princípio da dignidade da pessoa humana e de cidadania, pois visam a reduzir as 

desigualdades entre as pessoas proporcionando aos indivíduos melhores 

condições de vida.  

          Segundo (RAMOS apud. MORAES 2002, p.202) os direitos sociais são 

definidos como: 

“direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como 

verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em 

um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das 

condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização 

da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do 

Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal.” [4]  

 

Direito Social são direitos que buscam garantir a todos que tenham uma 

vida em sociedade digna que possa ter o exercício e o uso dos direitos 

fundamentais a quais lhe foram concedidos, com igualdade para que possam ter 

condições igualitária de vida por meio da proteção e garantias fornecidas pelo 

estado de direito.   

Essa proteção que se constrói a partir de políticas públicas, supõe a 

utilização concreta da justiça e que os direitos sejam colocados em prática, senão 

essa política fica somente no papel, sua mobilização torna-se controlada ou se 

torna controle da política.   

Sem justiça e sem direitos, a política social não passa de ação 

técnica, de medida burocrática, de mobilização controlada ou de 

controle da política, quando consegue traduzir-se nisto. (VIEIRA, 

2004. P.59). 

Identifica-se então, uma real necessidade de que as mesmas expressem 

em sua efetivação na realidade social esses princípios e que isso possa construir 
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sua eficácia enquanto política. De modo geral, os direitos têm padecido da 

eliminação das mediações responsáveis por suas maneiras de ser e de existir, 

omitindo-se as negatividades e consequentemente seus movimentos.(VIEIRA, 

2004. P.54).idem 

Os campos dos direitos sociais e da política social em seu desenvolvimento 

acontece por intermédio de suas particularidades de momentos históricos 

construídos referente ao espaço e seu tempo, através de suas mediações que são 

obrigatórias dentro dos campos dos direitos e da política social. 

Na realidade, não existe direito sem sua realização e sem suas 

mediações. Do contrário, os direitos e a política social continuarão 

presas da letra da lei irrealizada, do direito natural, histórico ou 

não, do apriorismo dos princípios e das leis, que estão sempre 

onde não são esperados. (VIEIRA, 2004. P.61). 

 

1.2. O direito da Criança e do Adolescente. 

Durante a segunda metade da década de 1980 a democracia tem seu 

recomeço perante a vida cotidiana brasileira, para que isso fosse possível os 

movimentos sociais fizeram sua parte em impor uma pressão no decorrer de toda 

ditadura que ocorreu no Brasil. 

A partir da Constituição Federal de 1988, acarretou o restabelecimento das 

instituições democráticas, reformulando o trato a coisa pública, e é, a partir desses 

fatos ocorridos que surgem as leis que sugerem a criação dos conselhos 

deliberativos das políticas públicas em todos os segmentos. 

Para que se faça uma analise referente a Constituição de 1988 e a 

aprovação do ECA é importante destacar que a pressão popular foi a responsável 

pela conquista de direitos a população junto ao Estado. 

O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) teve sua consolidação em julho 

de 1990 com a respectiva lei 8.o69/90 em seu conteúdo elaborado efetivou 

afirmações referentes a um conjunto de inovações no que ressalta a "perspectiva 

da cidadania da população infanto juvenil".   
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                   O ECA possibilitou que as crianças e adolescentes independentemente de 

classe social ou etnias entre outras tivessem seus direitos garantidos , que todos a 

partir dela fosse iguais, com prioridades perante as políticas sociais.  

Segundo (SALES,MENDES e MATOS, 2004 . P.246)  

No ECA, está registrado que o direito à vida, à saúde, à liberdade, 

ao respeito, à dignidade, à convivência familiar e comunitária (seja 

em família natural ou substituta), à educação, à cultura, ao esporte, 

ao lazer, à profissionalização e a à profissionalização e a proteção 

ao trabalho² são direitos fundamentais de todas as crianças e 

adolescentes. Assim, está visível que a implementação do Estatuto 

está diretamente ligada a uma ação efetiva em torno das políticas 

sociais públicas, sendo a Seguridade Social estratégica.  

O Conselho Tutelar foi uma instituição importante que surgiu junto com o 

ECA, é um órgão que visa fiscalizar, promover e defender os direitos infanto-

juvenis. 

A escolha dos membros do Conselho Tutelar será feita pela 

comunidade, podendo a lei municipal optar pela eleição direta, 

universal e facultativa, com voto secreto ou escolha indireta, 

através da formação de um colégio eleitoral formado por entidades 

de atendimento à crianças e adolescentes, instituições ou 

associações que compõem o Fórum dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, ou conforme a lei municipal dispuser. 4 

 

1.3.Quando o Acolhimento Familiar se rompe. 

          São diversas as situações de vulnerabilidade social que emergem do 

contexto familiar, principalmente quando essas famílias estão em territórios de 

carencias, interferindo diretamente na garantia dos direitos das crianças e 

adolescentes. No entanto quando essa ruptura acontece a partir do momento em 

que ocorre a violência sexual o individuo fere a proteção, o cuidado e o direito que 

a criança e/ou adolescente tem . Em geral a violência sexual é contra as mulheres, 

essas são as mais atingidas nestes atos obscuros, mas o sexo feminino não é o 

único a viver essa experiência em certos casos ocorre esse tipo de violência  

______________________________ 

4 http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/c_a/manual_cedica.htm
 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/c_a/manual_cedica.htm
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também contra o sexo masculino, muitos são abusados dentro de suas próprias 

casas, que deveria ser seu lugar de proteção e no caso de serem pequenos não 

entendem o porque deste ato.    

Das formas de violência, a que tem maior percentual de mulheres 

vítimas é a violência sexual. Os delitos relacionados a essa esfera 

da vitimização são o estupro e a tentativa de estupro, que em 2013 

registraram juntos 6.501 vítimas, entre homens e mulheres. 

Foram4.871 mulheres vítimas de estupro (82,8%) e 556 mulheres 

vítimas de tentativa de estupro (90,3%). 5 

 

Segundo (FALEIROS, 2011, p. 20)   

"Ética, cultural e socialmente a violência sexual contra crianças e 

adolescentes é uma violação de direitos humanos universais, de 

regras sociais e familiares da sociedade em que ocorre.   

Qualquer tipo de violência sexual é uma forma de retirar o direito do que a 

criança e/ou adolescente tem hoje assegurado por lei. Conforme vimos, desde a 

década de 1990, o ECA se apresenta como mecanismo de proteção a criança e o 

adolescente com leis específicas para cada tipo de violência, proteção, direito 

social, e referente a família.  Como apontado, é essencial que todas as crianças e 

adolescentes vivam em liberdade e cresçam em ambientes que proporcionem 

segurança e direito a proteção. O ECA é um instrumento que refere-se a cada 

dever que deverá ser cumprido como pela família como qualquer tipo de pessoa.  

  O art.5º do ECA aponta que sem dúvida sabemos que as crianças e 

adolescentes tem seus direitos garantidos. Qualquer tipo de violência praticado 

contra a criança e/ou adolescente tem que ser denunciado, a omissão na 

denúncia é visto como um ato de violência contra a vítima, pois, com a denúncia o 

abusador/agressor tem responsabilidade contra o crime praticado tendo que 

responder judicialmente.   

 

___________________________ 

5 http://www.compromissoeatitude.org.br/dossie-mulher-2014-mostra-que-no-rj-as-mulheres-sao-
os-principais-alvos-da-violencia/ 

http://www.compromissoeatitude.org.br/dossie-mulher-2014-mostra-que-no-rj-as-mulheres-sao-os-principais-alvos-da-violencia/
http://www.compromissoeatitude.org.br/dossie-mulher-2014-mostra-que-no-rj-as-mulheres-sao-os-principais-alvos-da-violencia/
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Art.5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, 

por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.(ECA 

ATUALIZADO, 2015, P.8).   

Casos de violência sexual não são recentes, são referidos historicamente e 

geralmente formados em relações desiguais. A violência sexual vem sendo 

apontada e denunciada no âmbito familiar, em grande parte dos casos, efetuada 

por parentes menores de idade.  

O assunto tem sua complexidade, e para que possamos compreendê-la 

não podemos nos abastecer de análises no campo social, cultural, político, jurídico 

e econômico levando em consideração todos esses aspectos para que haja 

profundidade de análise. 

O abuso pode surgir dentro do ambiente familiar, efetivada por parentes 

próximos, vizinhos ou até mesmo pais, mães, e padrastos, mas ao mesmo tempo 

esse tipo de violência pode "gerar lucro"na medida em que existe todo um 

mercado ilegal de abuso e aliciamento de menores para práticas sexuais como 

afirma FALEIROS(1998, p.20 ) apud BOCHI (  ) .  

"‘a exploração sexual comercial é uma violência sexual sistemática 

que se apropria comercialmente do corpo como mercadoria para 

aferir lucro. Mesmo inscrito como 'autônomo' sem intermediários, o 

uso (abuso) do corpo, em troca de dinheiro, configura uma 

mercantilização do sexo e reforça os processos simbólicos, 

imaginários e culturais machistas, patriarcais, discriminatórios e 

autoritários (...)."   

  Quando falamos de violência sexual ela abrange tanto o abuso sexual 

quanto a exploração, a diferença entre os dois seria que a exploração ela tem a 

finalidade de gerar lucro e o abuso sexual é o ato em que a pessoa se utiliza de 

uma criança e/ou adolescente para satisfazer seus desejos sexuais seja através 

do contato físico e íntimo através do estupro ou de outro ato libidinoso ou então 

através de ações de natureza erótica como por exemplo uma criança que é 

fotografada em uma posição de erotização também se caracteriza como abuso 

sexual infantil. 
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Ao analisar a violência sexual com criança e adolescente, logo se imagina 

que os casos surgem somente de famílias pobres que estão a margem da 

sociedade, pelo contrário a violência sexual não distingue raça, situação financeira 

entre outros. As meninas são as mais violentadas mas os meninos correm os 

mesmos riscos que elas a diferença que para o menino revelar o abuso é mais 

complicado do que a menina, o preconceito e o machismo que a sociedade tem 

faz com que ele se cale ainda mais.  

O problema relacionado ao abuso sexual não é especifico de uma região ou 

país, está inserido em cada parte do mundo. A cada dia, mês e ano vem 

crescendo  o índice de crianças e adolescentes vitimizadas por esse tipo de 

agressão.  

Profissionais da área da saúde, assistentes sociais, conselheiros tutelares 

entre outros devem estar atentos a buscarem novas capacitações para atender as 

demandas de abuso que chegam até eles. 

Os resultados desses abusos possuem características profundas na vida 

dessas vitimas podendo acarretar em uma visão sexualmente degradada de si 

mesma. 

Segundo (SANDERSON, 2005 , p.17)  

O envolvimento de crianças e adolescentes dependentes em 

atividades sexuais com um adulto ou com qualquer pessoa um 

pouco mais velha ou maior, em que haja uma diferença de idade, 

de tamanho ou de poder, em que a criança é usada como objeto 

sexual para a gratificação das necessidades ou dos desejos para a 

qual ela é incapaz de dar um consentimento consciente por causa 

do desequilíbrio no poder, ou de qualquer incapacidade mental ou 

física. Essa definição exclui atividade sexual consensual entre 

colegas.  

O abusador trata a criança e/ou adolescente como um instrumento de 

prazer, geralmente esse abuso sexual acontece mediante a um conjunto de outros 

tipos de violência, tanto a parte física e emocional, os abusadores aparecem e os 

levam na conversa os manipulando tornando as vítimas cada vez mais 

vulneráveis.   
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A violência é a uma forma de agressão, de maus tratos quanto fisicamente 

como psicologicamente. A violência sexual é uma forma de retirar o direito que a 

criança e o adolescente tem e de forma a aguçar a parte sexual antes da hora.    

Casos de abusos sexuais contra o sexo feminino são em grande 

parte  dentro de casa, da família e a dos meninos na rua. A única verdade que se 

tem que independente da classe social, religião e etnias a violência sexual está 

presente na sociedade e não se pode fechar os olhos para essa situação.   

     Não é de hoje que a violência sexual vem ocorrendo contra as crianças e 

adolescentes, casos e mais casos acontecendo no segredo, violação do direito. 

Não basta saber do abuso e se calar, o silêncio fortalece o abusador a cometer 

seus atos impunemente, se todos contribuíssem para relatar os atos de violência 

ocorridas seria mais fácil a identificação do agressor possibilitando esses 

responsáveis por crimes tão ofensivos a pagarem a sua punição na forma da lei.   

Segundo (SANDERSON ( 2005,p.173) apud. Finkeehor (1979) e Russell 

(1986) )   " [...]quanto menor é a criança na ocasião da violência mais graves os efeitos." 6 

Assim quanto menor é a idade da vitima mais consequências esse abuso 

vai gerar nessa criança. Ocorrem casos de abusos com bebês, este sem nenhuma 

defesa , não tem como pedir ajuda, é diferente de outras crianças maiores que 

também não tem a noção do que esta acontecendo com ela, mas tem voz para 

pedir ajuda ao sentir-se muito acuada.  

      Crianças com pouca idade submetidas a violência sexual passam a conhecer 

suas partes intimas de forma precoce e agressiva, seu psicológico devido ao ato 

abusivo cometido se torna confuso, como consequência desse abuso a vida da 

criança começa a ficar diferente do que quando era antes de ser vitimada, seu 

comportamento muda, seus desenhos não são como as das crianças da mesma 

idade,  mostra toque nas partes intimas que outras crianças desconhecem .  

___________________________ 

6 ADED, Naura Liane de Oliveira; DALCIN, Bruno Luís Galluzzi da Silva; MORAES, Talvane Marins de  

and  CAVALCANTI, Maria Tavares.Abuso sexual em crianças e   4 - adolescentes: revisão de 100 

anos de literatura. Rev. psiquiatr. clín. [online]. 2006, vol.33, n.4, pp.204-213. ISSN 1806-938X. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0101-60832006000400006. ) 

http://dx.doi.org/10.1590/S0101-60832006000400006
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As perturbações na criança de cinco a dez anos podem expressar-

se por meio de desenhos estereotipados e precisos que 

demonstram conhecimentos sexuais inadequados para sua idade; 

neles aparecem, sem nenhuma simbolização, atributos  sexuais e 

cenas de coito, que são bem diferentes daquelas que o pré -

adolescente  desenham entre si.  (GABEL, 1997, p.67)  

    Não se pode dizer que o que aconteceu vai ficar no passado e as crianças e 

adolescente violentadas sexualmente irão esquecer o fato ocorrido, as crianças 

irão crescer com as marcas da violência em seus corpos e no psicológico. 

        Quando a violência sexual é praticada contra uma criança, a mesma cresce e 

vira um adolescente cheio(a) de receios de se aproximar de um adulto do mesmo 

sexo do agressor, o medo interfere na aproximação pois o trauma faz com que a 

aproximação pode vir a ocasionar outros abusos, não confiam mais em ninguém, a 

conversa da família e dos órgãos competentes nestes casos é extremamente 

importante para que essa criança e/ou adolescente não fique traumatizado ou pelo 

menos amenizem esse trauma para o resto da vida.   

Segundo (GABEL apud. ROYER,1997, p.64)   

As consequências dos abusos sexuais dependem de numerosos 

fatores que se intricam. Não podemos falar de trauma infligido à 

criança sem pensar no contexto no qual ele ocorre, isto é, a 

situação da criança em sua família e, em segundo lugar, o impacto 

que o abuso terá após a revelação, as reações do círculo dos 

conhecidos, as decisões sociais, médicas e judiciárias que 

intervirão no caso. A idade e a maturidade fisiológica e psicológica 

da vítima determinam conseqüências variáveis(...)  . 

        Não se pode apontar o quanto a violência sexual atingiu a criança e/ou 

adolescente sem saber em que circunstâncias ocorreu o abuso, temos que pensar 

como será esses traumas que a vítima e a família sofrerá após ser desvendado a 

violência praticada .   

A confiança que o agressor passa para a vítima ajuda a chegar e consumir 

o ato de abuso sexual a criança que tem a pureza e inocência natural da idade, 

não pode carregar a culpa de despertar o desejo sexual em um adulto que detém 

mais poder que  ela que é uma simples criança que tem que somente brincar e 

evoluir como qualquer outra criança da mesma fase, como a mente do agressor é 
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perversa ele identifica na criança e adolescente uma forma diferenciada de 

praticar o ato sexual e ter seu desejo saciado momentoriamente, na maioria dos 

casos a criança por não ter maldade e por medo se cala sobre o que aconteceu e 

pelo o que poderá se repetir, caso o agressor perceba a vontade da criança e do 

adolescente em relatar o fato ocorrido, impera o poder de provocar o medo e 

angústia na vítima.   

 A criança por ter uma inocência que o adulto não tem o abusador a 

enxerga como uma "presa fácil" que ele vai "adquirir" pra manter seu prazer 

independentemente se a criança for da própria família ou não.   

O ECA determina que deve ter uma rede de ações articuladas para a 

defesa da criança e do adolescente. No caso de um abuso sexual o primeiro órgão 

que deve atuar é o conselho tutelar  que a partir dai vai tomar todas as medidas 

protetivas e acionar os demais protagonistas das redes de atendimento dessas 

redes articuladas, o conselho tutelar faz a ligação com a policia civil para tomar 

providências para o inquérito policial contra o abusador sexual, vai encaminhar a 

criança e o adolescente juntamente com a sua família para os serviços  da 

assistência social, o CREAS (Centro de referência Especializado na Assistência 

Social) que fará o atendimento multidisciplinar com a vítima, assistentes sociais, 

psicólogos e pedagogos essa criança e/ou adolescente, precisa ter uma atenção 

dos familiares e escola e nos sinais que ela apresenta.    

" O conselho tutelar tal qual expresso no ECA dá sentindo à 

função de tutelar, de defender, de assistir. Essa função se 

fundamenta em uma concepção política de organização social 

regulada por leis e normas, com a constatação de relações de 

saber e de poder. Portanto, apesar de não ser o único espaço de 

controle das populações, é o único que trás a característica de ser 

lateral à justiça, por ter as atribuições de garantir a execução das 

leis e acompanhar os sujeitos titulares dos direitos, ou seja, as 

crianças, adolescentes e famílias que estejam sob a sua tutela." 

(SALES, 2004, p. 250) 

Os conselhos estão inseridos dentro do campo relacionado  gestão das 

políticas sociais uma forma apontada nessa gestão está na democracia 
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participativa. Alguns instrumentos são utilizados neste âmbito sendo eles no intuito 

de deliberação quando necessário entre outros.  

São instrumentos para deliberar, controlar e fiscalizar as políticas 

desenvolvidas nas três esferas do governo, firmando bases 

empiricamente viáveis para a construção de uma nova cultura 

política democrática.  (SALES, 2004 , p.190)  

           O conselho, em grande parte do seu trabalho efetuado perante as políticas 

sociais, tem o papel de articulador, para que as políticas sociais sejam de 

qualidade, nas instituições públicas os conselhos é que fica a frente dos 

programas desenvolvidos para se efetivar o controle.  

No caso das instituições públicas (...) o conselho desenvolve seu 

papel de articulador das entidades que prestam serviços à 

crianças e adolescentes, a fim de que se crie efetivamente uma 

rede de serviços que torne possível um sistema de proteção 

integral.   (SALES, 2004 . p. 2002)  

 

No caso dos conselhos municipais, observa-se que a intervenção 

da população pode ser efetivada através da participação nas 

reuniões dos conselhos- abertas a qualquer pessoa-, de modo que 

todos possam estar presentes, atuar,   

 No caso de Violência sexual contra crianças e adolescentes o conselho 

tutelar deve ser acionado, para que atue nesse caso acolhendo as vítimas com 

todo o cuidado e posteriormente fazendo a ocorrência do acontecimento junto a 

delegacia de policial da devida identificação do abusador. O conselho tutelar é o 

órgão responsável para levar a vítima para que sejam realizados exames periciais 

necessários para que comprovem o abuso sexual, logo após a vítima tem que ser 

encaminhada para outros tipos de proteção que cada município oferece que serão 

acompanhadas por equipes multidisciplinares.   

1.4. Tipos mais comuns de Violência e abuso Sexual.    

 As crianças por não saberem distinguirem o certo e o errado acabam 

caindo nas garras da violência sexual. Imagens pornográficas ou maneiras se de 

pronunciarem diante a todos como palavras que só adultos falam e já é o caminho 

para sair da fala para se chegar rapidamente ao toque, ao abuso sendo ele em 
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qualquer parte do corpo como boca, genital, costas, os abusadores não tem 

limites eles não só escolhem uma pessoa, escolhe o filho(a) de quem lhe deu 

a  oportunidade de aproximação. O abusador não tem escrúpulos e desta forma 

os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes vem crescendo 

absurdamente, ele não se contenta em buscar somente uma vítima dentro da 

família que o confiou como "amigo", ele passa a observar dentro da mesma família 

se há a oportunidade de abusar de mais de um indivíduo.   

 O abuso sexual ele se configura não só por meio do contato físico por meio 

das práticas de atos libidinosos passar a mão ou próprio estupro da conjunção 

carnal como também por meio de outras situações como: fotos sensuais de 

crianças e adolescentes, cenas de crianças nuas  sem se ter nenhum contato 

físico com essa criança e/ou adolescente isso se caracteriza como abuso e uns 

casos em que em que se oferece vantagem mesmo que não econômica e 

financeira pode haver também a exploração sexual de criança e adolescente.   

Quando se refere a Violência Sexual pensamos imediatamente em uma 

forma cruel contra uma pessoa imagina ao se tratar de crianças e/ou 

adolescentes? é ainda pior, existem vários tipos de violência sexual como o 

Estupro, Atentado Violento ao Pudor, Incesto, Assédio Sexual e Pedofilia.   

A violência sexual se configura referente a atos ou manipulações sexuais, 

ocorre através de relações homossexual e héteros todos adultos podendo ocorrer 

até mais de um indivíduo no abuso contra o adolescente ou criança, induzindo-

o  com que a vítima se estimule sexualmente para que o abusador e/ou 

acompanhante estimule seu desejo sexual.  

A Violência Sexual nada mais é do que a satisfação do abusador em 

praticar o ato sexual com vítimas sem defesa, nem sempre a violência sexual vem 

conduzida de violência física, ela se faz mascarada.   

Os adolescentes, essas crianças com corpo sexuado de adulto, 

evocam menos ingenuidade e inocência que as crianças. Nesse 

campo encontra-se tudo: desde meninas assediadas em uma 

relação sexual "um pouco" forçada por um ou vários parceiros 

mais velhos até aquelas agredidas ou estupradas por 

desconhecidos, passando por vítimas de incesto, cujo segredo 
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será desvendado só por ocasião  de tentativa de 

suicídio!  (GABEL,1997. p.72)   

 

Há algumas categorias de violência/abuso sexual  como o:  

 Estupro- a vítima é agarrada a força, contra sua vontade e o ato sexual 

consumado, nesses casos o agressor impõe medo a vítima, a ocorrência desses 

estupros geralmente acaba em mortes da vítima por estarem debilitadas não 

conseguem de defender e muitas(os) acabam sendo assinados(as) no local do ato 

sexual.   

“Quando na situação ocorre penetração vaginal com uso de 

violência ou ameaça grave;” (RIBEIRO e MARTINS,2004. p.82) 

 

O Atentado Violento ao Pudor-quando o agressor obriga a sua vítima a 

fazer carícias e gestos sexuais mas sem penetração, neste caso a ameaça a 

vítima é frequente acompanhado de violência.  

“Quando obriga alguém a praticar atos libidinosos, sem penetração 

vaginal, utilizando violência ou grave ameaça.” (RIBEIRO e 

MATOS. p. 82) 

No que se refere ao atentado violento ao pudor atendia pela sigla AVP na 

criação do Código Penal brasileiro em 1940, esse atentado era visto como um tipo 

penal, por mais que houvesse violência verbal quanto física era considerado um 

ato diferenciado do estupro.  

Considerado como atentado violento ao pudor insinuações e provocações 

libidinosas a crianças e adolescentes quanto a qualquer idade. O ato se 

diferenciava do estupro pois havia diversas formas de praticar o ato libidinoso 

carnal mediante a carícias nas partes íntimas da pessoa, após a vítima ter sofrido 

ameaça por parte do agressor e com vítimas menores de 14 anos ou com algum 

grau de deficiência que a possibilite reagir contra o ato praticado contra ela. O 

atentado violento ao pudor está relacionado geralmente quando a vítima é 

homem.  
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O Incesto- ele pode tanto ocorrer de um adulto para a criança ou 

adolescente, e do adolescente para criança, ocorre quando há  laços familiares ou 

próximos.   

Podemos definir incesto como um abuso sexual intra familiar, com 

ou sem violência explicita, caracterizado pela estimulação sexual 

intencional por parte de alguns dos membros do grupo que possui 

um vínculo parental pelo qual lhe é proibido o matrimônio. 

Portanto, as características do incesto são: o abuso sexual e o 

vínculo familiar.  (AZEVEDO apud. COHEN 1997. P.212)    

 

A dificuldade de se apontar o incesto é ocasionado pelo fato de algumas 

pessoas serem referenciadas como parentes sem mesmo possuir o mesmo laço 

sanguíneo. O incesto é considerado como um tabu aos olhos da sociedade, 

alguns casos de incesto são vistos como crime e tem sua punição, já em outros 

casos é tido apenas como "pecado" se visto por dimensão religiosa. 

No caso de uma relação incestuosa devemos sempre considerar a 

vítima como alguém que sofreu uma violência, a qual pode variar 

segundo o grau de agressão física e psíquica com que o ato foi 

perpetrado e segundo o tempo de duração da relação; mas existe 

uma outra variável que deve ser avaliado, que é o grau de 

parentesco entre a vítima e o agressor. Pois a observação destas 

características, diferenciando os casos de incesto, que influirão 

tanto no processo penal quanto na sua 

terapêutica. (AZEVEDO,1997,p. 215)   

Quando ocorre o incesto com uma criança o sentimento é de "algo 

estranho" e medo da agressão sexual principalmente se ocorreu pela primeira vez. 

O medo exposto é prova que se para um adulto que é violentado é difícil  se expor 

e denunciar, imagina para uma criança ou adolescente?! Eles não tem a 

percepção do quanto isso pode atingi-los (as). Portanto o fato de se perceber que 

tem algo diferente no comportamento desta criança e ou adolescente é sentar e 

conversar oferecendo total credibilidade a ela(e), assim criando um elo de 

confiança entre as duas partes, sendo assim, a criança e ou adolescente se 

sentirá mais protegida em saber que tem alguém em quem confiar seu relato.  

No plano de ação que propõe para as situações de incestos 

intrafamiliares, sublinha que, para fazer o diagnóstico de abuso 

sexual, é preciso primeiro acreditar no que diz a criança, depois 
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escutá-la a sós, antes que a revelação seja feita á família. (GABEL 

(1997, P. 59) apud. FURNISS (1990 (...))  

 Sempre houve violência e nos tempos atuais estão sendo denunciados, o 

que antes era guardado a “7 chaves”. 

O Assédio Sexual- ocorre quando o suposto agressor propõe um contato 

sexual a sua vítima, mesmo que ela não possua nenhuma vontade, este agente 

impõe seu desejo, seu poder, trabalhando com chantagem sobre a vítima. É um 

assédio cujo acarreta violência e constrangimento a vítima, geralmente as vítimas 

são mulheres e quem pratica esse assédio tem uma relação de força e poder 

acima dela.  

A partir do momento em que o assedio sexual deixa de ser apenas por 

gestos e falas e passa a ser forçado é considerado com estupro. 

A Pedofilia- é um transtorno de sexualidade em que a pessoa tem desejos 

sexuais por crianças e/ou adolescentes principalmente com as crianças na fase 

com menos de 13 anos de idade, geralmente essa pessoa que tem esse 

transtorno tem no mínimo 16 anos de idade e uma diferença de 5 anos de idade 

para a vítima.    

(...) a violência sexual é o abuso do poder na qual se usa criança 

e/ou adolescente para gratificação sexual de um adulto, sendo 

introduzidos ou forçados a práticas sexuais com ou sem violência 

física. (RIBEIRO E MARTINS, p.82)   

Quando se menos espera tem um pedófilo por perto, eles não tem tipo, 

cara e não aparentam agressividade em seu comportamento mediante ao ciclo 

social. É muito comum o pedófilo se aproximar das crianças portando objetos que 

elas mais gostam como brinquedos, roupas atraindo-os(as) para um local que o 

abusador tem total domínio, ao se tratar de pedofilia o pedófilo não 

necessariamente pode ser um desconhecido, ele pode estar o mais próximo 

possível da sua família. 

O Pedófilo pode ser qualquer pessoa- homens ou mulheres, 

adultos ou crianças mais velhas. Pode ser um dos pais, um 

parente, um vizinho, um amigo da família, um  professor ou um 

médico. Em muitos aspectos, abusadores sexuais de crianças são 
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pessoas comuns que as crianças encontram em sua vida 

cotidiana. (SANDERSON, 2005.p.20)  

 Pornografias infantil- quando o abusador usa crianças e ou adolescentes 

para criar fotos e vídeos desses em situações sensuais e ao forçar a criança e ou 

adolescente para se vestirem de forma desproporcional a sua idade para criar 

fantasias eróticas em sua mente.  

Esses pedófilos para conseguir seu objetivo prometem as suas vitimas algo 

que ela(e) queira muito como brinquedos, roupas entre outros objetos, em troca 

desses presentes a vitima tem que fazer o que ele quer como fotos e vídeos 

mostrando seus corpos e se as vitimas resistirem são ameaçadas de forma que o 

medo predomina e acabam cedendo ao abusador.  

Esses conceitos de abuso/violência sexual são os mais frequentes, o que 

mais se ouvi falar é referente ao estupro e a pedofilia, mas esse assunto continua 

sendo um tabu que precisa ser quebrado diante a sociedade  principalmente em 

relação a pedofilia que também é considerado como crime e qualquer pessoa que 

mantém imagens ou vídeos de menores de idade consigo pode responder 

judicialmente por crime de pedofilia. 

 

CAPITULO II – O LAR DO CUIDADO COMO ESPAÇO DE VIOLÊNCIA SEXUAL. 

 

2.1. A Família como Espaço do Cuidado.  

 

 A família é vista como uma instituição responsável pela educação e 

formação de um individuo ou mais. Tendo influência sobre os indivíduos, já que 

são referência de como se portar perante ou outros. AZEREDO (apud MIOTO 

2015, p.80) “Concebe a família “como instituição social e historicamente 

condicionada e dialeticamente articulada com a estrutura social na qual está 

inserida”.” 

É no seio familiar que valores morais e sociais são passados e transmitidos 

e servirão de base na construção e desenvolvimento da criança. O ambiente 
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familiar é um espaço do carinho, das conversas, da proteção, de paz e tudo que 

um individuo  possa ter para se sentir seguro. Tais elementos sugerem um modo 

de pensar a família para além da unidade doméstica. Para o IBGE a família é “ um 

conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência doméstica ou 

normas de convivência, todos residentes na mesma casa”. (AZEREDO 2015, 

p.94) 

Existem vários modelos de família que podem ser monoparental, 

homoparental e clássica, família extensa, família comunitária, família 

contemporânea. Transformações sociais e culturais influenciaram em novas 

construções de modelos de família.  

Percebe-se então que 

Para pensar a família é relevante compreender seus limites e 

fronteiras, bem como sua área de abrangência. Nessa perspectiva, 

defini-la é um desafio, porque supõe a compreensão de redes que 

se estendem no espaço para além da unidade doméstica. 

(AZEREDO 2015, p.94) 

Família monoparental é composta ou por pai ou por mãe,  neste tipo de 

família seus aspectos são diferenciados das demais, e apesar de ser uma família 

como outra qualquer, vem ao longo do tempo sofrendo tentativas de 

desqualificação por parte dos analistas. Assim podemos evidenciar que: 

 (...) a família monoparental não é uma organização familiar 

recente, sendo historicamente reconhecida como “desestruturada” 

e sua noção carregada de conotação classista e de gênero serviu, 

em muitas situações, para figurar a “mãe solteira”, enquanto 

exemplo condenável e descriminado no meio social em que vivia. 

(AZEREDO 2015, p.95) 

Já a Família clássica ou nuclear é constituída por pai, mãe e filhos, que é 

referente ao conceito de família tradicional. Padrão esse ainda muito valorizado 

culturalmente. Também temos a família extensa que é formada pelos avós, tios, 

que acabam por assumir o comando da família, mas esse conceito pode variar, 

pois podem se misturar em um só ambiente, como no caso os avós podem morar 

junto com os netos e filhos e formando uma só no mesmo lar.  
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Há também a família comunitária onde há um contexto familiar onde todos 

os adultos da casa tem a responsabilidade do comando e sustento da casa e da 

família em um mesmo ambiente.  

Na família contemporânea os papéis são invertidos e a mulher passa a 

fazer o que antes o homem fazia, ela deixa de ser dona de casa para trabalhar 

fora se tornando chefe de família. Esse conceito de família  também engloba a 

monoparental pois são mulheres que não são casadas e tem sua 

independência.  Há a chamada família homoparental Que é aquela formada por 

dois ascendentes do mesmo sexo, seja homem ou mulher. 

Lévi- Statuss (1986), afirma que , de acordo com o contexto social, em cada 

sociedade e em cada época histórica, que a vida doméstica passa a assumir 

determinadas formas e específicas evidenciando que a família não é instituição 

natural, mas reforçando a compreensão de que ela é socialmente construída de 

acordo com as normas culturais.  

No Brasil a Constituição Federal de 1967 apontava que no artigo 167 a 

família era vista só a partir do momento em que se era efetivado o casamento, 

sem haver o ato matrimonial não se tinha a visão de uma família formada.  

Com a Constituição Federal de 1988 a família passa a ser compreendida 

como "comunidade construída por qualquer pais e esses descendentes". O 

casamento definia a família pelo fato de um homem casar com uma mulher e criar 

um laço legítimo e os filhos comuns também eram legitimados .  

Em 2003 o Novo Código Civil Brasileiro a família deixou de ser 

"padronizada" como se existisse família se só ocorresse o casamento. O conceito 

de família deixou de ser apenas formado pelo casamento ou ligações sanguíneas, 

o aspecto passa a ser um determinante para se construir uma lar. Um lar formado 

com amor, atenção com seus filhos sendo eles sanguíneos ou não é o essencial 

na construção de uma família. 

Vemos assim que independentemente da conformação dessa família nos 

marcos atuais, o que fundamenta sua importância e legitimidade é o seu papel de 

cuidado, de construtora dos marcos fundamentais de afeto e proteção em nível 
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doméstico. Assim evidencia-se no debate sobre a violência sexual contra crianças 

e adolescentes que a mesma, que deveria ser o espaço do cuidado , nesses 

casos, passa a ser o espaço do medo a partir do momento em que a violência 

ocorra nesse local. Assim os laços afetivos são rompidos, desencadeando um 

processo de sofrimento que só cessa com muito apoio e cuidado por parte dos 

familiares não envolvidos e de um tratamento.  

"A violência sexual na família é uma violação ao direito a uma 

convivência familiar protetora."  (FALEIROS,  2001, p.20)   

Quanto mais a família cuidar das crianças e/ou adolescentes mais 

orientadas elas serão e menos chances dos abusadores se aproximarem para 

transformá-las em vítimas será mais difícil a não ocorrer o abuso.   

(...) Não basta ensinar as crianças a dizer não ou a fugir. É preciso 

também, ensiná-las a identificar os comportamentos 

manipuladores e coercitivos dos adultos e mostrar como podem 

escapar e/ou buscar ajuda.   (GABEL, 1997, p.50)   

 Toda criança e adolescente deve ser tratada com dignidade, e dever de 

todos que sua convivência familiar e em sociedade seja sem exploração, sem atos 

que possam constrangê-los mediante a outros. 

O (ECA 1990)Estabelece no artº18. É dever de todos velar pela 

dignidade da criança e do adolescente, pondo os a salvo de 

qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório 

ou constrangedor.  (RIBEIRO E MARTINS,2004, p.28)   

Como apontado no artº.18 do Eca todos devemos cuidar, proteger e 

garantir dignidade a crianças e adolescentes, é necessário que o ambiente familiar 

seja seguro e livre de qualquer intenção de abuso sexual, uma família conturbada 

não tem o suporte necessário para que uma criança e adolescente seja criado de 

forma segura.   

A segurança, o respeito, o carinho é importante para que não abra espaço 

para possíveis aproximações de abusadores.   

As ações sociais junto a essas famílias são importantes para que a 

vulnerabilidade não se torne ainda maior e assim ocorra menos problemas 

referentes às condições financeiras que possam levar familiares ou outras 
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pessoas a levarem as crianças e adolescentes para caminhos obscuros da 

prostituição. A pobreza em algumas famílias faz com que "pais" coloquem seus 

filhos menores de idade em prostituição para trazerem dinheiro para casa.  

"A situação de pobreza, a violência intra familar e extra familiar têm 

sido, assim, condições fundamentais para que milhares de 

crianças e adolescentes se transformem em grupos mais 

expostos. à exploração sexual comercial e a outros tipos de 

violação de seus direitos. Portanto, para combater esse fenômeno, 

é imprescindível adotar uma política de redistribuição de renda, 

bem como promover ações sociais de proteção." (ARCHIVES, 

2006, p.57) 7 

 

2.2. Abusos Intra familiares e Extra familiares.   

 

Os abusos intra familiares ocorrem dentro do âmbito familiar sendo 

qualquer relação que o adulto possa ter com uma criança ou  adolescente como 

pode ser um adolescente que abusa de uma criança. Nesses casos o agressor 

geralmente é uma pessoa que a criança e/ou adolescente tem confiança, são 

parentes muito próximos. 

Em muitos casos a família se cala mediante o abuso sexual por não quer 

ser apontados como displicentes ao se tratar da criança ou adolescente, não 

denunciam em alguns casos  para não perder a renda que sustenta a família que                                                                                                                                                    

vem do agressor e até mesmo para os "conhecidos" não saberem o que  ocorre 

em casa.  Os abusos intra familiares acontecem em segredo. Imposto por violência, 

ameaças ou mesmo em uma relação sem palavras, o segredo tem por função manter 

uma coesão familiar e proteger a família do julgamento de seu meio social”. (GABEL,197, 

p.59)      

 Esses abusos intra familiares são geridos por medo, o agressor transforma 

o que era um ambiente tranqüilo e seguro em um lugar de insegurança e terror, 

como esse fato esta relacionado ao lar a ameaça é ainda mais forte a vítima. São 

forçadas a se calarem e a não denunciarem aos órgãos competentes o que de fato 

acontece no âmbito familiar, o segredo é usado como meio da família não ser 
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julgada por pessoas de fora desse contexto familiar. Quando acontece dentro da 

família se torna um pacto de silêncio cada vez mais difícil de se denunciar.  

Há casos que não precisa ser feitas ameaças, o silêncio entre as partes 

envolvidas é o suficiente para que esses abusos não se espalhem, o abusador 

usa seus métodos como olhar, gestos a vítima para que ela não reaja e não conte 

a outras pessoas o abuso, o silêncio é o fator principal dos abusos intra 

familiares.   

Se os responsáveis pelas crianças e adolescentes não derem a proteção 

necessária que eles precisam, ficam vulneráveis a qualquer pessoa com intenções 

de abuso.   

 Ao se abusar de crianças e adolescentes o abusador retira o direito que 

elas(es) tem de serem intocáveis, ao se tornarem vítimas seu desenvolvimento é 

afetado por inteiro, começam a se retrair, se tornam frágeis, desconfiadas e o 

convívio social se modifica, passam a não progredirem na escola e se tornam 

pessoas com  mais dificuldades em se relacionar com pessoas acima do seu 

padrão de idade.   

Quando se trata de abuso sexual, sempre imaginamos que o abusador seja 

do sexo masculino, mas não é somente homens que cometem esse crime, 

mulheres estão envolvidas nestes casos de abusos sexuais contra crianças e 

adolescentes. é estranho associar o sexo femino a questão de ser abusadora pois 

as referências de abusos sexuais em muitos casos vêm do homem, imaginar que 

uma mulher é capaz de cometer um crime de abusar de uma criança é terrível.  

As leituras apontam que essas mulheres tem um índice razoável de abusos 

cometidos, mas a exploração sexual de criança e adolescente é o abuso sexual 

mais praticado por elas, mães obrigando as filhas(os) a se prostituirem por dinheiro 

o conceito de família nestes casos é quase nulo pois o adulto responsável não 

garante o direito da criança e do adolescente de serem intocáveis.  

Quando mulheres estão envolvidas no abuso sexual de crianças, 

as pessoas reagem com horror e descrença, pois estas não 

imaginam que aquelas possam, como de fato o fazem, abusar de 

crianças ou explorá-las sexualmente.  (SANDERSON, 2005.p,83 )   
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 Não há um perfil desses abusadores pais, é difícil  identificá-las pois 

passam a figurava de mulher protetora, elas podem ser de todas as idades, perfis 

e classes sociais.   Os abusos extra familiares são os ocorridos fora da família 

como escola, vizinhos, colegas. São pessoas que a criança conhece e confia, mas 

pode ocorrer esses abusos com estranhos, pessoas que a criança não tem o 

hábito de conviver.   

" As agressões sexuais extra familiares encaminham-se ao setor 

do pronto-socorro, quase sempre após uma queixa imediata. Elas 

concretizam um momento critico do trauma, não só repentino, mas 

normalmente médico bastante rigoroso." (GABEL, 1997,P.74)  

 

Nessas agressões extra familiares e intra familiares há a necessidade de 

ajuda médica pois chega a ponto que o trauma é muito forte, somente a ajuda de 

quem obtém conhecimento especifico é necessário no momento, o abuso extra 

familiar principalmente se for um estranho agressivo o trauma para vitima é ainda 

pior.  

 

  2.3. Dificuldade da Família no trato com a questão do abuso.   

 

Segundo ( FALEIROS, 2006. P.18)   

"A violência sexual contra crianças e adolescentes, principalmente 

a cometida por familiares ou conhecidos, é um espaço de 

silêncios, segredos e sigilos."   

Em muitos casos de violência doméstica o silêncio prevalece, os familiares 

e pessoas ao redor dessas crianças e adolescentes preferem se omitir e não 

interferir nessa agressão, alguns momentos o medo da denúncia é maior do que a 

vontade de acabar com o abuso. O abusador cria fantasias sexuais com as 

crianças e adolescentes, quase 90% dos abusos cometidos são dentro do seio 

familiar, são familiares e pessoas muito próximas a família que já conhecem as 

pessoas do ambiente e este fato ocasiona a dificuldade de se perceber o abuso e 

a ocorrência da denúncia, a coação do adulto para a criança está sempre presente 

nestes abusos.   
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O agressor força sua vítima a se silenciar, caso contrário será mais 

agressivo e a vítima por ser "desprotegida" se torna mas vulnerável e com o medo 

que vai crescendo dentro de si, acaba sendo forçada a fazer em muitos casos 

sexo como uma pessoa que deveria protegê-la e não agredi-la mentalmente e 

fisicamente.    

O abusador sexual para que seu objetivo seja alcançado  aproxime da 

vítima e cria um laço de amizade com a criança e/ou adolescente, fazendo com 

que a família e os responsáveis pela vítima vejam nele uma pessoa de confiança. 

Suas maiores características são a simpatia, bondade, prestativo. Todo esse 

esforço objetiva mostra-se "uma pessoa sem má intenção" para que os 

responsáveis pela criança e/ ou adolescente lhe ofereça a confiança, quando a 

confiança é atingida o alvo fica cada vez mais fácil e o abuso acaba acontecendo. 

A família tem a dificuldade de saber quem tem maldade ou não, se deposita 

confiança em uma pessoa  é porque a mesma se mostrou boa, confiável e é ai que 

se enganam a pessoa em que os pais confiaram cegamente é que tem o desejo 

de abusar do seu filho, ou filha.    

A violência sexual é um assunto muito sério e delicado pouco se comenta 

sobre, a dificuldade da família detectar o problema ocorre através da não 

desconfiança do abusador e do fato dele não demonstrar qualquer sinal de ser 

perigoso ao convívio familiar.  

É difícil estabelecer uma diferença entre um ato isolado e uma 
relação que dura a muitos anos, pois certos atos únicos que 
permanecem velados e ressurgem na adolescência são 
particularmente devastadores. Para que a criança possa ter 
confiança, é preciso que se beneficie de um ambiente 
suficientemente bom que lhe aconteceu; é por isso que em geral 
os abusos sexuais fora da família são denunciados com mais 

facilidade pelas crianças.  (GABEL apud.ROYER, 1997, p.65)   

 

É difícil identificar um abuso sexual atual do antigo, as vítimas são muito 

retraídas por questão novamente do medo e da vergonha, quando a criança sente 

confiança em um adulto a vontade de relatar o que esta acontecendo é grande e 

se sente mais confiança se vir que aquela pessoa pode ajudar no seu caso. 
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Quando o abuso não tem relação com parentes a vítima se sente mas segura em 

alguns casos a procurar alguém que possa a ajudar a enfrentar esse grave 

problema.   

Quando a criança passa por cima do medo que lhe foi colocado o adulto 

pode não lhe da crédito nas suas falas e inseguranças , se a vitima ver que não 

acreditam no que fala volta a se calar e pode ser pior, no ambiente que deveria ser 

de cuidado e zelo com pessoas que acreditam no que diz se torna difícil a cada 

dia.   

         A família por mais que tenha dificuldade em se tratar do abuso sexual em 

casa é importante que se tenha essa conversa, a orientação é fundamental para 

proteger e alertar a criança e o adolescente dos perigos que podem surgir em 

suas vidas.     

Para que aja mais denuncia sobre os abusos é preciso que a família  seja 

tratada, ensinadas a tratar da questão da violência sexual, o corpo da criança e do 

adolescente é deles, pessoas estranhas não podem se utilizar disso, mostrar as 

crianças o que é errado as famílias tem uma série de outras medidas que devem 

ser tomadas para prevenção do abuso, cuidar das crianças na internet que pode 

ser um acesso perigoso a elas, pois é um meio de abuso sexual muito grande.   

 2.4. Papel do Conselho Tutelar e das Mídias na perspectiva da educação 

social.  

 

Como o assunto referente a violência sexual contra crianças e adolescentes 

tem relação com a cultura e ética, todos devem recorrer a canais de informações 

para que a sociedade mude seu comportamento e suas concepções e opiniões 

formadas a respeito desta problemática.   

O Conselho Tutelar é o local cujo os direitos das crianças e adolescentes 

são defendidos como instituído pelo ECA, os conselheiros são aptos a orientar, 

diagnosticar e aplicar medidas de proteção quando necessário. O Conselho é 

responsável a levar ao Ministério Público todo o tipo de infração contra o direito da 

criança e do adolescente que nele chega.  
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Compreendendo a criança e o adolescente como sujeitos a serem 

protegidos, o conselho tutelar tem a atribuição de aplicar medidas 

de proteção, que envolvem encaminhamentos aos serviços 

sociais, aplicação de advertência aos responsáveis, requisição de 

atendimentos e, como último recurso, inclusão em 

abrigo. (SALES, 2004, P.248)  

Os adultos tem o papel fundamental em relação ao cuidado, deve ser o 

zelador dos direitos que as crianças e adolescentes tem garantidos para que elas 

não sofram, as vítimas não são culpadas por indivíduos perturbados mentalmente 

e socialmente de despertar o desejo de abusá-las, simplesmente por terem o 

prazer de praticar o ato abusivo com vítimas que não sabem o que se está 

passando e por não saberem se defender.   

Entendendo-se que a violência sexual contra crianças e 

adolescentes é uma questão ética e cultural, as ações de 

prevenção a serem adotadas devem ter como alvo, 

prioritariamente, a opinião pública e a mídia, visando a mudança 

de valores e à educação sexual de toda a população, de todas as 

idades.  (FALEIROS, 2001, p. 21)   

O Conselho Tutelar e as mídias como jornais, tv e internet tem o papel 

fundamental na preservação e informações no que se refere a violência sexual, 

são canais abertos que podem esclarecer e alertar aos familiares e próximos como 

detectar quando se há dentro de casa ou fora crianças e adolescentes que estão 

sendo vítimas desses abusos.   

Outro item a ser apontado refere-se a legitimidade do conselho 

tutelar, a qual depende não só de um processo de escolha de 

amplo acesso e divulgação, como também da transparência das 

ações desenvolvidas pelo órgão.  (SALES, 2004 ,p. 256).  

            É importante que se faça campanhas com mais frequência de onde se 

pode buscar informações, canais diretos de denúncia para cada tipo de abuso e 

violência, se ouve falar pouco do assunto na mídia referindo-se a pedofilia, é 

preciso ter uma abordagem maior, mas ainda há um grande tabu ao redor do 

assunto violência sexual praticado contra crianças e adolescentes, grande parte 

dos casos ocorridos são calados pelas famílias com o medo do que os outros irão 

pensar se descobrirem que aconteceu um abuso e/ou violência dentro de seu lar, a 
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sociedade tem sua parcela de culpa em relação a esse pensamento da família, 

fazendo com que as vítimas tenham vergonha de ser apontado(a) pelos outros 

como violentada(o) sexualmente.  

        Se as pessoas que tem o "poder" de passar a todos uma informação social de 

forma prática e de fácil entendimento, talvez não tivesse tantos casos de abuso 

e/ou violência dentro de casa e ao redor de todo âmbito familiar.  

        Com os canais certos de informações e denúncias e que as vítimas possam 

obter a certeza que os agressores possam ser punidos, o medo da lugar ao desejo 

de denúncia e que se possa cada vez ter a diminuição dessas formas graves e 

abusivas de violência contra a criança e o adolescente, que são vítimas cada vez 

mais freqüentes de abusadores disfarçados de "protetores dos seus direitos".  

         O Disque 100 é um serviço bem articulado na secretaria de direitos humanos 

da presidência da república, o "denunciante" tem total sigilo da sua identidade, o 

ministério público recebe as denúncias, o conselho tutelar também recebe as 

denúncias, que são apuradas para verificar se são legítimas, é um canal de 

extrema importância de denuncia referente a abusos sexuais referentes a criança 

e adolescente.   
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Considerações Finais 

      Efetuamos análises referente ao tema Violência Sexual na Infância e 

Adolescência no Âmbito Familiar com Faces Obscuras de um problema Social 

trouxe uma abordagem referente a diversas faces da violência sexual, suas 

consequências para seus familiares e principalmente para as vitimas. 

      No primeiro momento trabalhamos no Capitulo I o conhecimento dos direitos 

sociais como fundamento da vida em sociedade, dando ênfase ao direito da 

criança e do adolescente trazendo referencias do ECA e de alguns autores para 

obter um melhor entendimento dos direitos da criança e do adolescentes que a 

eles foram designados. Logo adiante destacamos a importância que a família tem 

com a criança e o adolescente em seus laços, e em alguns casos o apontamento 

do rompimento familiar. Ressaltamos os diversos tipos de violência sexual e 

colocamos em evidencia as diversas praticas de abuso sexual descrito no 

contexto relacionado as vitimas. 

      No segundo momento abordamos o Capitulo II, trouxemos para reflexão a 

importância que a família tem no espaço do cuidado, o quanto os valores morais 

são necessários e importantes para o bem estar da criança e do adolescente, 

apontamos a diferença dos abusos intrafamiliares e extrafamiliares como 

identificar cada um deles, logo após ressaltamos a dificuldade da família com o 

trato com a questão do abuso , muitas famílias não sabem detectar quando um 

abuso ocorre em seu seio familiar, esse estudo serviu para apontar essa falta de 

noção na descoberta . 

     Ressaltamos o papel do conselho tutelar e das mídias no trato do abuso sexual 

dando ênfase aos meios de denuncia que são o disque 100 e outras formas de 

denuncias anônimas diretamente ao conselho, pois esse órgão é capacitado para 

passar orientações em casos de violência sexual, vale afirmar a competência e o 

sigilo dos conselheiros e da equipe técnica perante as denuncias. 

      Concluímos que a pesquisa foi de extrema importância para se analisar o 

problema do abuso sexual e desvendar os tabus estabelecidos pela sociedade 

entorno desse problema social, as pesquisas bibliográficas foram pontes de 
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conhecimentos e bastantes interessantes para o desenvolvimento de questões 

norteadoras da pesquisa como; o local para entrevista , perguntas que seriam 

feitas no ato da entrevista com a conselheira, e ao efetuar a entrevista a 

conselheira foi de muita importância para que o conteúdo já pré fixado tivesse 

enfim sua conclusão, a cada resposta dada tinha mais certeza que todo trabalho 

desenvolvido estavam totalmente interligados.  

      Deixo aqui no trabalho final minha contribuição de pesquisa e que esses 

problemas relacionados ao abuso sexual contra crianças e adolescentes tenham 

cada vez mais voz nas mídias social e que as pessoas deixem de se calar 

mediante a este fato. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1) Quais são os tipos mais frequentes de denúncia no Conselho Tutelar?  

2) Nos relatórios de atendimento do Conselho Tutelar referente ao centro,  

quantos casos de violência sexual contra criança e adolescente são atendidos 

mensalmente? 

3) Qual o procedimento utilizado pelos conselheiros quando chega uma denúncia 

de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes? 

4)  Já  ocorreu casos que crianças foram encaminhadas para abrigos? 

5) Adotados os procedimentos adequados no atendimento, o que é registrado? 

6) Quando há denuncia por parte da criança na conversa e der repente ela volta 

atrás na sua fala, o que acontece? 

7) Qual a faixa etária que mais ocorre abuso? 

8) Nos casos que chegam ao conselho qual sexo sofre mais violência? 

9) A demanda de denúncia é mais no âmbito intrafamilar ou extrafamiliar? 

10) Ao fazer a averiguação quem é o principal agressor? (Idade, Sexo, 

Aproximação com a vitima, entre outros.) 

11) Há denuncias pessoalmente? 

12)Você acha que deveria ter mais campanhas alertando  a sociedade com os 

perigos que rondam as crianças e adolescentes em relação a violência sexual? 

13)De sua opinião sobre a entrevista, o que pode ajudar o levantamento de dados 

referente a monografia para o conselho? 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

“VIOLENCIA SEXUAL NA INFANCIA E ADOLESCENCIA NO AMBITO FAMILIAR: 
Faces Obscuras de um Problema Social" é um projeto de monografia construído 
na disciplina de Monografia em Serviço Social I, ministrada pela Prof Rosany 
Barcellos de Souza, fruto do processo de aprendizagem. 

O objetivo e de ampliar as possibilidades de analise e de responder as perguntas 
direta ao tema. 

De forma mais particular: 

* Analisar e levantar dados referentes aos atendimentos com crianças e 
adolescentes vítimas de abusos sexuais atendidos no conselho tutelar . 

Contamos com a sua colaboração voluntária para participar de uma entrevista. A 
entrevista será gravada e as informações serão utilizadas de forma anônima 
codificada. 

Eu,____________________________________ fui informado(a) dos objetivos da 
pesquisa acima de maneira clara e detalhada. A aluna Juliana Vieira Gomes 
Barreto esclareceu que os dados serão utilizados de forma anônima, codificada e 
a retirada do meu consentimento pode ocorrer a qualquer momento. 

Declaro que recebi uma cópia do presente Termo de Consentimento. 

Nome do(a) participante da pesquisa 

_______________________________________________________ 

Assinatura 

_______________________________________________________ 

Data 

______/____/_______ 

Nome da aluna Juliana Vieira Gomes Barreto 

Assinatura 

________________________________________________________ 

 Data 

 ______/____/______ 
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Análise 

     Durante a visita ao Conselho Tutelar IV de Campos dos Goytacazes, localizada 

no centro, a conselheira apresentou três livros de denuncias apontando seus 

atendimentos. Mensalmente em média recebem entorno de 246 atendimentos, a 

maioria relacionados a maus tratos, negligencias e abusos sexuais. 

     Pude observar que no livro de denuncias do disque 100 relacionado ao abuso o 

mês de Agosto obteve mais denuncias registradas sendo eles seis registros, no 

livro de denuncia comum o mês de Abril foram obtidos 5 denuncias de abuso, no 

livro do Ministério Publico e Vara da Infância e Juventude foram 2 casos de 

denuncias de abuso sexual no mês de Agosto. 

      Ao analisar o estes livros foram detectados o total de quatorze denuncias no 

livro do Disque 100 de Janeiro a Setembro, dezessete caos de denuncias Comum 

e quatro denuncias registradas no livro do Ministério Publico e Vara da Infância e 

Juventude, sendo que o livro que obteve mais registros de abuso sexual foi o de 

Denuncia Comum. 

      O total de atendimentos contabilizados referentes aos três livros foram de 35 

registros de denuncias de abuso sexual em 2016 até o presente momento. Na 

conversa com a conselheira foi abordado os procedimentos utilizados por eles 

para atendimento nos casos de denuncia de violência sexual, que os 

procedimentos antes feitos pelos conselheiros ocorreu mudanças e atualmente 

são feito pelos técnicos segundo a fala da entrevistada:  

“No momento os casos de abuso sexual nós tivemos uma reunião 

com a Drª Maria Daniela que é a juíza da vara de infância e 

juventude , juíza titular e ela pediu que quando chegasse algum 

caso de suspeita de abuso se a gente puder não atender como 

conselheiro tutelar e sim passar para o técnico do conselho, o 

assistente social ou o psicólogo é melhor”. (Entrevistada) 

      Foi necessário essa decisão para que a criança ou adolescente não tenha que 

responder as mesmas perguntas para vários profissionais, pelo sigilo e a 

preservação da vítima. Quando ocorre denuncias no período de plantão os 

conselheiros atendem e encaminham para os técnicos quando estiverem no 

conselho. 

“Quando recebemos a denúncia e podemos notificar para o 

próximo dia, sempre intensificamos para o dia que tenha a 

psicóloga e a assistente social no conselho, pela preocupação do 

sigilo profissional”. (Entrevistada) 
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     Ao fazer a relação das crianças com o abrigo a última opção do conselho e 

coloca-los la portanto o CREAS é notificado do caso para efetuar uma avaliação 

do caso em seguida para o Fortalecer que trabalha com crianças e adolescentes 

vítimas de abuso sexual. 

     Ao se tratar da criança e a família se o pai ou padrasto e a mãe estiverem 

colocando a criança ou adolescente em risco em seu lar, o juiz tem a 

responsabilidade de decisão no caso.  

     Ao se tratar os procedimentos e registros o psicólogo(a) prepara um estudo 

psicológico, desde então esse estudo é encaminhado ao conselho para 

confirmação do abuso, confirmado o conselho encaminha  a delegacia para os 

procedimentos de exames adequado ao caso. 

      No caso que os conselheiros e técnicos percebem que a vítima está mentindo, 

ela é isolada da casa onde vive até os fatos serem esclarecidos. As principais 

denuncias são referentes acrianças e na maior parte dos casos do sexo feminino, 

as denuncias são anônimas, mas no livro de registro são colocados os dados do 

denunciante. 

“Na ficha de denuncia colocamos a data, a denuncia é sempre 

assim, negligencia, maus tratos, abuso sexual, daí colocamos o 

nome da criança ou adolescente, faixa etária, o endereço, ponto 

de referência, o nome do pai, mãe, ou de algum responsável, ao 

final coloca-se o conselho que abrange a área e logo abaixo 

colocando a denuncia”. (Entrevistada)   

     Foi confirmado que os agressores são os que convivem com a vítima ao que 

são muito próximas a ela, foi explicado durante a entrevista o estupro de 

vulnerável que geralmente é consentida e ocorre entre um adolescente de dezoito 

anos com uma menina de treze por exemplo mesmo ela consentindo não deixa de 

ser visto como um abuso. 

      As denuncias são feitas tanto pessoalmente, pelo disque 100, através do 

Ministério Público e pela Vara de Infância e Juventude. 

      Ao analisar os dados e a entrevista com a conselheira pode se observar que 

deveria ter mais informações na mídia para orientação as possíveis vitimas e seus 

familiares, foi apontado que somente dia 18 de Maio que é referente ao dia de 

prevenção do abuso sexual e pedofilia é a época que a mídia faz seus anúncios 

de prevenção referente a violência sexual, sabemos que deveria sim ter 

orientações cada vez mais frequentes em todas as mídias. 
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“Na minha opinião esses casos de abusos tinham que ter mais 

punição, porque quem acaba sendo punido é a criança ou o 

adolescente, em alguns casos eles tem que ser retirados de casa 

pra ir pro abrigo ou casa de parentes e o agressor continua dentro 

de casa como se nada tivesse ocorrido, as mídias tem um poder 

muito forte se houvesse mais campanhas talvez as famílias 

ficariam mais atentas a mudança de comportamento da criança ou 

adolescente”. (Entrevistada) 

      Portanto a análise do conteúdo foi de extrema importância para agregar 

conhecimento, dados e informações técnicas a monografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


