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RESUMO 

 

O trabalho em tela tem por função discutir o abuso sexual infantil intrafamiliar sob o 
olhar de duas formas do conhecimento: o Direito e a Psicologia. A proposta é uma 
leitura interdisciplinar e uma técnica de prevenção para o combate da violência 
sexual, com a função de preservar os direitos da criança garantidos por nosso 
ordenamento jurídico.Palavras-chave: Abuso sexual intrafamiliar; Criança; Leitura 
interdisciplinar; 
Combate.   
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ABSTRACT 

The work on canvas has the function of discussing intra-family child sexual abuse 
under the eyes of two forms of knowledge: Law and Psychology. 
The proposal is an interdisciplinary reading and a prevention technique to combat 
sexual violence, with the purpose of preserving the rights of the child guaranteed by 
our legal system. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe, para o nosso ordenamento 

jurídico, a Doutrina da Proteção Integral voltada à infância. Entretanto, passando 

mais de duas décadas desde a sua implantação, a criança continua sendo exposta a 

incontáveis formas de violência, como é o caso do abuso sexual intrafamiliar. 

Este trabalho busca uma forma de prevenção e o oferecimento de um 

tratamento interdisciplinar à matéria, baseado em pesquisa bibliográfica nos ramos 

do Direito em conjunto com outras áreas do conhecimento, aliado ainda, a 

construção teórica a partir da leitura feita. 

A abordagem do tema terá início com uma leitura histórica das conquistas 

legislativas dos direitos da infância, no plano do Direito Internacional e na legislação 

interna. Após, será proposta uma leitura interdisciplinar, entre Direito e a Psicologia, 

demonstrando os aspectos psicológicos dos sujeitos envolvidos no tipo penal do 

artigo 217-A do Código Penal (“estupro de vulnerável”). 

A parte jurídica do abuso sexual intrafamiliar será abordada de forma a se 

fazer uma análise formal dos tipos penais constantes no Título VI do Código Penal 

(“Crimes Contra a Dignidade Sexual”), demonstrando a realidade da criança e do 

agressor junto a Justiça Criminal, dando ênfase, no primeiro caso, a “dupla 

vitimização” a que está exposta a vítima do crime sexual. 

Indagaremos ainda, sobre o combate do abuso sexual praticado contra a 

criança, ressaltado o papel da sociedade civil e dos profissionais da área da Saúde, 

do Direito, da Psicologia, entre outros, na luta contra esse problema social. 

Finalizando, considerando que a prevenção é a forma mais eficaz para o combate 

da violência sexual, propõe-se uma prevenção, formada por quatro níveis de 

atuação. 
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1. A INFÂNCIA PELO TEMPO 

 

Na Idade Média, a taxa de mortalidade infantil era muito alta, sendo 

responsável por este fato a vulnerabilidade da criança frente aos adultos. A infância 

nessa época era tratada de modo impreciso. 

Os castigos físicos, como espancamentos com chicotes, ferros e paus, eram 

frequentemente utilizados na educação da criança. Usavam essa forma de castigo 

acreditando que as crianças poderiam ser moldadas de acordo com a vontade e 

desejo dos adultos, e a punição física vinha como um método corretivo aplicado 

pelos pais como forma de zelo e cuidado. 

Em meados do século XVI, no Ocidente surgiu uma nova forma de se 

perceber a infância, com a valorização da criança junto a família. Até a Idade 

Moderna, a criança era vista como um “adulto em miniatura”, concepção que se 

refletia inclusive nas vestimentas utilizadas pelos infantes. 

Por volta do século XVII se dá início aos pensamentos jurídicos sobre os 

direitos da criança, resultando na diferenciação da criança e do adulto. A educação 

infantil se torna interesse do estado, e começam os estudos sobre a psicopatologia e 

a capacidade de aprendizagem da criança. 

No século XIX, surge como especialidade médica a Pediatria e, no âmbito 

familiar, a criança passa a ser objeto de investimento afetivo, econômico, educativo 

e existencial, ocupando, dessa forma um lugar de destaque na família. Na Europa, a 

criança passou a ser amada e zelada pelos pais, e sua morte passou a ser motivo 

de luto para a família. 

Com a ajuda dos estudos de Sigmund Freud e John Dewey, no final do século 

XIX, a criança passou a ser vista como aluno ou aluna, no qual o ego e a 

individualidade começam a ser preservados com cuidados especiais e no qual o  

conhecimento da vida deveria estar no controle dos adultos. 

As punições físicas, só foram legalmente proibidas no século XX, tendo a 

Suécia como pioneiro a oficializar a proibição dos castigos físicos, no ano de 1979. 

No Brasil, isso só ocorreu em 1990, com a promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Neil Postman, sobre o reconhecimento da criança, “não surgiu da noite para o dia; 

precisou de quase duzentos anos para se transformar num aspecto aparentemente irreversível da 

civilização ocidental”. 



 

 

 

15 

2.  A FONTE LEGISLATIVA 

 

2.1 O Direito internacional 

 

2.1.1 Declaração de Genebra (1924). 

Em 1914 e 1915, com o intuito de proteger as crianças vitimas da Primeira 

Guerra Mundial, a ativista britânica Eglantyne Jebb criou as organizações, não 

governamentais, “Save The Children Fund International Union” e “Union 

Internacional de Secours aux Enfants”, seguidas pela “Union Internacionale de 

Protection de l’Enfance”, criada em 1921. 

26 de setembro de 1924 foi a data que a Assembleia da Liga das Nações 

aprovou, a Declaração de Genebra, antes chamada de “Declaração dos Direitos da 

Criança da Sociedade das Nações”, colocando a necessidade de se proclamar uma 

proteção especial à criança. Esse documento foi o marco da primeira formulação de 

um direito internacional da infância. 

Em 1946, com a junção da Associação Internacional de Proteção à Infância e 

a União Internacional de Socorro às Crianças, formando a União de Proteção à 

Infância, o texto da Declaração sofreu algumas modificações, enriquecendo mais 

ainda o conteúdo da primeira versão. 

Alguns destaques dos princípios contidos no documento: a proteção da 

criança independente de raça, nacionalidade e crença; a sua condição de 

vulnerabilidade e incapacidade de assumir o cuidado pessoal, devendo as nações 

prestar ajuda, proteção e socorro; a necessidade de a criança se desenvolver no 

campo moral, material e espiritual; o dever da família para com a criança; o dever 

estatal de socorrer e recolher a criança em catástrofes; e a necessidade de a criança 

ser preparada para a vida, devendo ser protegida de toda e qualquer forma de 

exploração. 

Esse documento refletiu a progressiva conscientização pública da 

incapacidade e vulnerabilidade a que a infância encontrava-se exposta, “abrindo 

caminho para o reconhecimento da criança enquanto sujeito de direitos” (AZAMBUJA, 2011, 

p.27). 

 

 



 

 

 

16 

2.1.2 A Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 

Proclamada em 10 de dezembro de 1948, pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), o documento não aborda a infância como foco central; entretanto, o 

artigo 25.2 traz que a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências 

especiais, que todas as crianças, nascidas ou não dentro do matrimônio, possuem a 

mesma proteção social. 

O artigo 26 nos diz que toda pessoa tem direito à educação, devendo esta ser 

gratuita, pela menos ao ensino elementar e fundamental. Já aos pais pertence o 

direito de escolher o gênero de educação a dar aos filhos, sendo a instrução 

orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do 

fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. 

Mesmo sendo de grande valia e importância, a Declaração foi adotada sob a 

forma de resolução, não possuindo assim, força de lei, o que levou à elaboração, 

entre 1945 e 1966, de inúmeros documentos que especificavam os direitos 

proclamados. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos transformou-se em princípio 

geral do Direito Internacional e formulou um sistema internacional de direitos 

humanos contemporâneo, orientado pela garantia dos direitos inerentes à dignidade 

da pessoa humana. 

O descumprimento traz sanções de várias espécies, como o fechamento do 

acesso a fontes internacionais de financiamento e também aos serviços de 

organismos internacionais. A Declaração é caracterizada pela universalidade, 

indivisibilidade e interdependência. Afirma ainda que a condição humana é o único 

requisito para a titularidade de direitos, considerando o ser humano como 

essencialmente moral, dotado de unicidade existencial e de dignidade. 

 

2.1.3 Declaração dos Direitos da Criança 

 

Promulgada em 20 de novembro de 1959, o documento é formado por dez 

princípios básicos, que são: 

(I) A criança gozará de todos os direitos enunciados na declaração, sem 

discriminação ou distinção em função de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

pública ou de outra natureza; 
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(II) A criança gozará de proteção especial a fim de lhe facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e dignidade; 

(III) Desde o nascimento, a criança tem direito a nome e nacionalidade; 

(IV) A criança gozará os benefícios da previdência social;  

(V) A criança incapacitada física, mental ou socialmente, serão 

proporcionados tratamento, educação e cuidados especiais necessários por sua 

condição peculiar; 

(VI) A criança necessita, para seu desenvolvimento completo e 

harmonioso, de amor e compreensão; 

(VII) A criança tem direito à educação, que será gratuita e 

compulsória, pelo menos no ensino fundamental; 

(VIII) A criança figurará, em quaisquer circunstâncias, entre os 

primeiros a receber proteção e socorro; 

(IX) A criança gozará de proteção contra qualquer forma de negligência, 

crueldade e exploração; 

(X) A criança gozará de proteção contra atos que possam suscitar 

discriminação racial, religiosa ou de qualquer outra natureza. 

 

2.1.4 Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (1989) 

 

O evento foi o primeiro documento internacional a apresentar as obrigações 

dos Estados para com a infância, determinando, sob a forma de tratado 

internacional, o mínimo a ser assegurado por cada nação às crianças. Em 26 de 

janeiro de 1990, o Brasil, ratificou o documento, feito com aprovação pelo Decreto 

Legislativo nº 28, de 14 de setembro de 1990, e promulgação pelo Decreto 

Presidencial nº 99.710/90. 

O Brasil possui ainda, outros documentos internacionais voltados à infância, 

dentre os quais se destacam: Regras mínimas das Nações Unidas para a 

administração da justiça da infância e da juventude (1985); Declaração Mundial 

sobre a Sobrevivência, a Proteção e o Desenvolvimento da Criança nos anos 90 e 

Plano de Ação para a sua implementação; e Convenção de Haia, referente à 

proteção dos infantes e à cooperação em matéria de adoção internacional. 

Entre os princípios da Convenção de 1989, possui maior relevância - a qual 

conceituou a criança como toda pessoa de até dezoito anos incompletos, sem 

distinção especial para a adolescência; o reconhecimento dos direitos fundamentais 
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à sobrevivência, ao desenvolvimento, à proteção e à participação; o interesse maior 

da criança; o direito à convivência familiar e comunitária; a proteção integral da 

criança; e a prioridade imediata para a infância. 

O documento possui cinquenta e quatro artigos, trazendo direitos e 

obrigações relativos aos infantes, como por exemplo, o direito de a criança conhecer 

e conviver com seus genitores, salvo quando isso atentar contra o seu melhor 

interesse, e a obrigação do Estado em assegurar proteção especial às crianças. 

A criança passou a ser reconhecida como uma pessoa em condição peculiar 

de desenvolvimento, que ainda não teve seu desenvolvimento pleno, a sua 

personalidade ainda está em processo de formação, tanto no aspecto físico quanto 

psíquico, intelectual, moral e social. Trata-se de um sujeito em fase de 

desenvolvimento de suas potencialidades humanas, com uma carga maior de 

vulnerabilidade e que, por essa razão, requer maior proteção. 

No entanto, mesmo tendo caráter coercitivo e cogente da Convenção, o Brasil 

não apresentou relatórios sobre as medidas que tenha adotado com vistas a efetivar 

os direitos reconhecidos à infância. O primeiro relatório, que deveria ser entregue em 

até dois anos da data em que a Convenção entrou em vigor, foi entregue com onze 

anos de atraso. Os demais relatórios, que deveram ser entregues a cada cinco anos, 

ainda não foram apresentados. 

 

2.2 Legislação brasileira 

 

A Doutrina Penal do Menor foi a primeira referência legislativa à infância e à 

adolescência no Brasil presente no Código Criminal de 1830 e mantida na 

codificação de 1890. 

Sob a vigência da Constituição Republicana de 1891, entraram em vigor o 

Código Civil de 1916 e o primeiro Código de Menores (Decreto nº 17.943-A, de 12 

de outubro de 1927). O órgão do Estado responsável pela criança era a Secretaria 

de Segurança Pública; a partir de 1935, a Secretaria da Justiça e Negócios do 

Interior e, após 1967, a Secretaria de Promoção Social. 

A Constituição Federal de 1934 regulamentou o trabalho dos menores, 

ficando de forma que, o trabalho de menores de quatorze anos é proibido, o trabalho 
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noturno aos menores de dezesseis e o trabalho de menores de dezoito anos em 

indústrias insalubres também proibidos. 

Com a Constituição de 1937, coube à União fixar as bases da educação 

nacional, formando diretrizes voltadas à formação da infância e da juventude, ainda, 

de elaborar normas de proteção da saúde, sobretudo no tocante à vida da criança. 

Foi então, criado o Departamento Nacional da Criança, responsável por coordenar 

as atividades voltadas à proteção da maternidade, infância e juventude, e, em 1941, 

foi editado o Decreto-Lei nº 3.200, que previu compensações às famílias que 

tivessem oito ou mais filhos, menores de dezoito anos ou incapazes de trabalhar, 

que vivessem às custas da família. 

Durante a vigência da Emenda Constitucional nº 01/1969, foi promulgado o 

segundo Código de Menores – Lei nº 6.697/79, vigorando a Doutrina da Situação 

Irregular. A preocupação estatal estendeu-se para além do menor delinquente e 

desassistido, envolvendo todos os menores que se encontravam em situação 

irregular, incluindo os privados de condições essenciais à sua subsistência, saúde e 

instrução obrigatória em função da falta, da ação ou da omissão de 

pais/responsável. 

Em 1986, com a participação decisiva da Comissão da Criança e Constituinte 

e do Fórum Nacional de Defesa dos Direitos da Criança, em torno da Assembleia 

Constituinte, foi promulgada, no corpo do texto constitucional de 1988, os artigos 

227 e 228. 

Antes da assinatura da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança, o Brasil já havia inserido, na Constituição Federal de 1988, os princípios da 

Doutrina da Proteção Integral, conforme artigo 227, in verbis: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 

ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 

Rompeu-se, então, em definitivo, com a Doutrina da Situação Irregular, 

fundada nos conceitos de infância carente e da infância delinquente. A Constituição 

de 1988, com a Doutrina da Proteção Integral, foi criado um sistema especial de 

proteção dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. 
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Com a nova ordem constitucional, fez-se necessário uma revisão da 

legislação infraconstitucional, a qual deveria encontrar-se adequada aos princípios 

da dignidade da pessoa humana, da prioridade absoluta à infância e do interesse 

maior da criança. 

Desse modo, em 13 de julho de 1990, foi promulgado o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) (Lei nº 8.069), que elevou as crianças e os adolescentes à 

condição de sujeitos de direitos. A partir de então, a violação dos direitos 

fundamentais das crianças e adolescentes acarreta na negação da própria dignidade 

da pessoa humana. 

Após a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente, várias 

outras leis foram editadas para garantir a proteção da infância e adolescência. 

Destacam-se a Nova Lei de Adoção (nº 12.010/09), a Lei nº 12.015/09 (que inseriu o 

tipo penal “estupro de vulnerável”), a Lei nº 11.829/08 e a Lei nº 12.038/09, que 

modificaram algumas disposições da Lei nº 8.060/90. 

 

3. O DIREITO DA CRIANÇA 

 

Foi a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que houve a 

constatação dos direitos da criança, a qual historicamente foi exposta a diversas 

formas de violência. 

De “criança-objeto”, o infante passou a ser visto como um ser humano em 

condições peculiares de desenvolvimento, carente de maior proteção visto a sua 

vulnerabilidade, dependente estruturalmente de um adulto “para cuidados físicos, 

emocionais, cognitivos e sociais, e para a proteção, devido à falta de maturação 

biológica”. 

A criança passou, então, a ser sujeito de direitos. Sendo garantidos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana assegurando oportunidades que lhe 

proporcionem o desenvolvimento saudável nos aspectos físico, mental, moral, social 

e espiritual, em condições de liberdade e igualdade. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente esclarece ainda, que nenhuma 

criança poderá ser objeto de qualquer espécie de exploração, violência, crueldade, 

opressão, negligência, discriminação, sendo punido, na forma da lei, quaisquer 

atentados aos seus direitos fundamentais. 
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4. CONCEITOS 

 

4.1 Diferenças entre Abuso sexual, violência sexual e exploração sexual 

 

As expressões “violência sexual, abuso sexual ou vitimização sexual”, são 

usadas ao se discorrer sobre a violência de cunho sexual. É possível, ainda 

encontrar diferenças quanto ao uso dos termos, violência sexual doméstica ou 

intrafamiliar. 

A violência doméstica contra a criança “representa todo ato ou omissão praticado por 

pais, parentes ou responsáveis contra crianças e adolescentes que – sendo capaz de causar dano 

físico, sexual e/ou psicológico à vítima – implica, de um lado, uma transgressão do poder/dever de 

proteção do adulto e, de outro, uma coisificação da infância, isto é, uma negação do direito que 

crianças e adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em condição peculiar de 

desenvolvimento”. (GUERRA, 1998, p. 32-33). 

Segundo Pfeiffer e Cardon (2006) “a violência doméstica deve ser considerada a fonte 

de todas as outras formas de violência, visto que pode causar danos ao desenvolvimento físico, 

moral, intelectual ou psicossocial do ser humano em desenvolvimento, ocasionando, 

consequentemente, falhas na formação ou a destruição dos valores morais mínimos para convivência 

consigo mesmo e com o outro”. 

Azambuja, por sua vez esclarece que “o termo violência sexual doméstica é utilizado 

para fazer referência ao abuso provocado por pessoa da relação da criança, englobando amigos, 

vizinhos e conhecidos. Por outro lado, o termo intrafamiliar refere-se ao abuso praticado por agressor 

que faz parte do grupo familiar da vítima, envolvendo não somente a família consanguínea, como 

também as adotivas e socioafetivas; nesse caso, remetendo-se à antiga figura do incesto”. 

Por outro lado, Christian H. Kristensen (1998, p.33) define violência sexual 

como “todo ato ou jogo sexual entre um ou mais adultos e uma criança ou adolescente, tendo por 

finalidade obter uma estimulação sexual sobre sua pessoa ou de outra pessoa”. 

Portanto, o abuso sexual é cometido por um ou mais adultos contra o infante, 

visto que o qual não tem maturidade suficiente para compreender ou consentir com 

o ato sexual. Se adotarmos como sinônimas as expressões abuso sexual e violência 

sexual, esta enquanto categoria explicativa das situações em que crianças são 

vitimizadas sexualmente temos que diferenciá-los do termo “exploração sexual”. 

Eva Faleiros e Josete Campos, a respeito nos dizem, que, embora não 

existam dúvidas de que “o abuso sexual intra e extrafamiliar é uma violência sexual, nem sempre 

a exploração sexual comercial é identificada como violência sexual ou abuso sexual”. 
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Ressaltado isso, temos que na exploração sexual, a criança é tratada como 

mercadoria, sendo a sexualidade visada para fins comerciais. Por outro lado, o 

abuso sexual, o infante é reduzido à condição de objeto para fins de satisfação 

meramente sexual. 

 

4.2 Intrafamiliar e extrafamiliar 

  

As manifestações de violência praticadas contra a criança acontecem de 

várias formas e maneiras, tendo no seu lar o local onde o infante mais se encontra 

exposto ao desrespeito, quando seus pais/responsáveis não apresentam condições 

para protegê-lo. 

“A violência sexual contra a criança é uma violação dos direitos da pessoa humana e da 

pessoa em processo de desenvolvimento; direitos à integridade física e psicológica, ao respeito, à 

dignidade, ao processo de desenvolvimento físico, psicológico, moral e sexual sadios. A violência 

sexual na família é uma violação ao direito à convivência familiar protetora”. (FALEIROS, 2000, p. 

46). 

Segundo Azambuja (2011), “o abuso sexual deve ser entendido como uma situação de 

ultrapassagem de limites dos direitos humanos, legais, de poder, de papéis, do nível de 

desenvolvimento e compreensão da vítima, do que o abusado pode consentir, de regras 

sociais e familiares e de tabus. Nesse sentido, as situações de abuso configuram maus-tratos 

à vítima”. 

Claramente discorrendo, o abuso sexual infantil pode ser definido como: 

“qualquer atividade sexual (incluindo intercurso vaginal/anal, contato gênito-        oral,contato 

gênito-genital, carícias em partes íntimas, masturbação,exposição a pornografias ou a adultos 

mantendo relações sexuais),envolvendo uma criança incapaz de dar seu consentimento 

(SALVAGNI; WAGNER, 2006, p.02). 

Gisele Scobernatti por sua vez, define abuso sexual como: 

“qualquer interação, contato ou envolvimento da criança ou adolescente em 

atividades sexuais que ela não compreende, não consente, violando assim 

as regras legais da sociedade. [...] significa todo ato ou relação sexual 

erótica, destinada a buscar prazer sexual. A gama de atos é bastante ampla 

abrangendo atividades: sem contato físico – voyeurismo, cantadas 

obscenas, etc.; com contato físico, implicando graus diferentes de 

intimidade que vão dos beijos, carícias nos órgãos sexuais até cópulas 

(oral, anal, vaginal); sem emprego da força física; mediante emprego da 

força física”. (SCOBERNATTI, 2005, p. 99-100). 
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Segundo a Organização Mundial da Saúde, “a violência ou abuso sexual 

infantil é o ato em que uma pessoa utiliza uma criança para sua satisfação sexual. 

Quando a violência sexual ocorre no âmbito familiar, estendendo-se da família 

biológica à adotiva ou socioafetiva, denominamos abuso sexual intrafamiliar. Por 

outro lado, caso o abuso envolva pessoas que não possuem relações de parentesco 

ou de conhecimento com a criança, estaremos diante da figura extrafamiliar”. 

“Como intrafamiliar, são considerados os casos que envolvem relações 

complexas na família, abarcando parentes, pessoas próximas ou 

conhecidas da vítima ou que com ela mantenham vínculos de 

socioafetividade; como extrafamiliar, são considerados os casos que 

envolvem pessoas sem vínculo de parentesco, conhecimento ou de 

socioafetividade com a vítima”. (AZAMBUJA, 2011, p. 115). 

“O abuso sexual intrafamiliar ou incestuoso é aquele que ocorre no contexto 

familiar e é perpetrado por pessoas afetivamente próximas da criança ou do 

adolescente, com ou sem laços de consangüinidade, que desempenham 

um papel de cuidador ou responsável destes. Por outro lado, o abuso 

sexual que ocorre fora do ambiente familiar envolve situações nas quais o 

agressor é um estranho, bem como os casos de pornografia e de 

exploração sexual”. (HABIGZANG et al., 2008). 

As estatísticas apontam que 80% dos abusos são praticados por membros da 

família ou por pessoa conhecida e confiável. Entretanto, por gerarem receio de 

escândalos na família e também na sociedade, as denúncias de violência 

intrafamiliar são raras, prejudicando o número real dos casos que ocorrem dia-a-dia. 

Desse modo, por ausência dessas denúncia, há uma ideia equivocada de que a 

maioria dos abusos sexuais sejam praticados por estranhos. 

Segundo Robert Simon, 

“(...) quase 2/3 de todas as vítimas de estupro conhecem seus agressores. 

Os dados relativos ao estupro praticado por conhecidos têm grande 

probabilidade de serem incorretos, pois esta categoria é subdenunciada 

quer porque a vítima é uma criança, quer porque a vítima não registra 

queixa na polícia, pois sente vergonha de relatar o fato”. (2009, p. 76). 

Para Leda Dantas (2009), “...o abuso sexual infantil, ao violar o direito da criança ao 

desenvolvimento sexual adequado, implica na violação de três outros direitos, quais sejam, o 

respeito, a liberdade e a dignidade, os quais constituem a trilogia da proteção integral que deve ser 

oferecida à criança”. 
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5. A PSICOLOGIA DENTRO DO ABUSO SEXUAL INTRAFAMILIAR 

 

É de conhecimento de todos que é no ambiente familiar que a criança tem as 

primeiras relações humanas, entusiasmando seu desenvolvimento físico, emocional 

e social. As crianças que são vítimas de violência ou até que presenciam cenas de 

violência correm grandes riscos de “acharem” que é aceitável impor o seu desejo 

através da força. 

Simone de Assis, nos diz que, “a violência cometida por pessoas de quem a criança 

espera amor, respeito e compreensão é um importante fator de risco que afeta o desenvolvimento da 

autoestima, da competência social e da capacidade de estabelecer relações interpessoais, 

potencializando a fixação de um autoconceito negativo e uma visão pessimista do mundo”. (ASSIS, 

2004, p. 2). 

Atuais pesquisas demonstram que os agressores são, em regra, pessoas 

próximas e que, se não houver intromissão eficaz, a violência intrafamiliar tende a se 

perpetuar através de gerações num mesmo núcleo familiar. 

A Organização Mundial de Saúde relata que o abuso infantil ou violência 

contra a criança são todas e quaisquer formas de maus-tratos físicos e emocionais, 

negligência, exploração comercial ou outro tipo de exploração, que tenha como 

resultado dano atual ou potencial para a saúde, sobrevivência, desenvolvimento ou 

dignidade, no contexto de um relacionamento responsável, confiança ou poder.  

O abuso que é sofrido na infância traz problemas na vida adulta, o que nos 

faz pensar em um ciclo vicioso de mantença da violência. 

Para Faleiros e Campos, a violência sexual praticada contra a criança, 

“deturpa as relações socioafetivas e culturais entre adultos e crianças, ao 

transformá-las em relações genitalizadas, erotizadas, comerciais, violentas 

e criminosas; confunde, nas crianças e adolescentes violentados, a 

representação social dos papéis dos adultos, descaracterizando as 

representações sociais de pai, irmão, avô, tio, professor, religioso, 

profissional, empregador, quando violentadores sexuais, o que implica a 

perda de legitimidade e da autoridade do adulto e de seus papéis e funções 

sociais; inverte a natureza das relações adulto/criança e adolescente 

definidas socialmente, tornando-as desumanas em lugar de humanas; 

desprotetoras em lugar de protetoras; agressivas em lugar de afetivas; 

individualistas e narcisistas em lugar de solidárias; dominadoras em lugar 

de democráticas; dependentes em lugar de libertadoras; perversas em lugar 
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de amorosas; desestruturadoras em lugar de socializadoras; confunde os 

limites intergeracionais”. (FALEIROS e CAMPOS, 2000, p.10)”. 

Existe ainda, outro efeito devastador, os efeitos corruptores, que são as 

gratificações, por meio de subornos e recompensas.  

O abusador utiliza-se de meios perspicazes, como a sedução e a ameaça 

para atingir o seu objetivo. Utilizando da força física e também da persuasão, o 

agressor se favorece da relação de poder para convencer e calar a vítima, esta por 

sua vez, imatura para compreender tamanha violência sofrida, faz uso do imaginário 

e acredita-se preferida. Existem casos em que a criança mantém uma pseudo 

parceria com o abusador, mesmo que confusa e perturbada emocionalmente.  

Tilman Furniss diz que “o forte apego das vítimas em relação à pessoa que abusa é, em 

alguns casos, um reflexo do fato de que a atenção abusiva que a criança obtém é a atenção e o 

cuidado parental mais importante, ou, inclusive, o único que recebe. Apesar dos possíveis efeitos 

prejudiciais, as crianças podem não querer desistir desse relacionamento, que sentem ser positivo 

enquanto não têm experiências alternativas. A força desse apego pode ser vista de modo especial 

em famílias com um único progenitor, em que o pai, enquanto único progenitor, é também a pessoa 

que comete o abuso”. (FURNISS, 1993, p. 37). 

Esses sentimentos de ambivalência afetiva estão presentes nas mães e nas 

crianças abusadas. São vários os casos em que as mães das vítimas, estão cientes 

dos abusos, mas omitem-se como forma de manter a estabilidade/segurança da 

família. Portanto, “quando as crianças tentam indicar abertamente que está acontecendo abuso 

sexual, ou desconsideram essas declarações ou não levam a sério suas filhas e filhos, embora 

possam tomar medidas para desmentir as alegações” (FURNISS, 1993, p. 53).  

Franklin Farinatti (1993, p. 101), alega que, nesses casos, “a mãe demite-se de 

sua função maternal” e, através de sua omissão, é participativa em silêncio do quadro 

de violência que está acontecendo. 

Estudos foram realizados e concluíram que, em análise de 102 (cento e duas) 

mulheres que passaram por um serviço de atendimento a situações de violência em 

razão da revelação de abuso sexual, constatou-se que 74% tinham tido experiência 

de abuso sexual na infância ou adolescência. O também chamado “ciclo da 

violência”. Ou seja, os sobreviventes de abuso sexual podem repetir o ciclo de 

vitimizaçao, perpetuando o abuso para com os seus filhos.   

A confiança que é depositada no abusador pela criança e quebrada. 

Agravando ainda mais o contexto da criança, o apego que ela possui no agressor 
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pode ser o vínculo mais importante na vida da mesma, gerando maior confusão 

emocional. 

Conforme Azambuja, 

“...a violência sexual intrafamiliar praticada contra a criança “ainda é um 

fenômeno social grave que atinge todas as idades, classes sociais, etnias, 

religiões, culturas e limitações individuais”. Acontece em um ambiente 

relacional favorável, às expensas da confiança que a vítima deposita no 

abusador, que, aproveitando-se da ingenuidade da criança e do 

adolescente, “pratica a violência de forma repetitiva, insidiosa, fazendo crer 

que ela, a vítima, é culpada por ser abusada” (Baptista et al., 2008, p. 8). É 

prejudicial à criança uma vez que “envolve uma quebra de confiança com as 

figuras parentais e/ou de cuidado que, a princípio, deveriam promover 

segurança, conforto e bem-estar psicológico”. Em vista disso, “quanto mais 

próximo for o relacionamento entre ela e o abusador, maior será o 

sentimento de traição” experimentado pela vítima (Santos; Dell’Aglio, 2008, 

p. 3). Por envolver pessoas que costumam exercer autoridade sobre a 

criança, este tipo de violência propicia a instalação da chamada síndrome 

do segredo e da negação”. (AZAMBUJA, 2011, p. 97). 

O abuso sexual intrafamiliar nem sempre inclui força física e costuma ser 

iniciado de forma suave, desenvolvendo-se à medida que o abusador adquire 

confiança da vítima e no momento que a criança começa a perceber que existe algo 

de anormal nessa conduta, o agressor inverte os papéis, invertendo a culpa por ter 

aceitado as carícias. Assim, o agressor “usa da imaturidade e insegurança da vítima, 

colocando em dúvida a importância que tem para a sua família, diminuindo ainda mais seu amor 

próprio, ao demonstrar que qualquer queixa da parte dela não teria valor ou crédito. O abuso é 

progressivo; quanto mais medo, aversão ou resistência pela vítima, maior o prazer do agressor, maior 

a violência”. (PFEIFFER; SALVAGNI, 2005, p. 199). 

É imposto á criança um pacto de silêncio, reforçado por ameaças, como o 

descrédito da palavra, o medo de que o abusador, a quem a criança ama e odeia de 

forma ambivalente, possa ser preso ou de que ela possa sofrer represálias.  

Lado a lado com a síndrome do segredo que sofre a criança, destacam-se a 

síndrome da adição que envolve o abusador, segundo a qual: 

I. As pessoas que abusam sexualmente de crianças sabem que é 

errado e constitui crime; 

II. A pessoa que abusa sabe que o abuso é prejudicial à criança; 

III. O abuso sexual não cria propriamente uma experiência prazerosa, 

mas serve para alívio da tensão; 
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IV. O processo é conduzido pela compulsão à repetição; 

V. Os sentimentos de culpa e o conhecimento de estar prejudicando a 

criança podem levar a tentativas de parar o abuso; 

VI. O aspecto sexual egossintônico do abuso dá à pessoa a excitação 

que constitui o elemento aditivo central; 

VII. A gratificação sexual do ato sexual ajuda a evitação da realidade e 

apoia uma baixa tolerância à frustração, mecanismos frágeis de manejo e funções de 

ego frágeis; 

VIII. Os aspectos egossintônicos e sexualmente excitantes do abuso 

sexual da criança e subsequente alívio de tensão criam dependência psicológica; 

IX. A pessoa que abusa tende a negar a dependência, para ela própria e 

para o mundo externo, independentemente das ameaças legais; 

X. A tentativa de parar o abuso pode levar a sintomas de abstinência, 

tais como ansiedade, irritabilidade, agitação e outros. A Organização Mundial de 

Saúde calcula que um em cada vinte casos chega a ser denunciado, isto por que se 

trata de algo encoberto no seio da família. 

 

 

 

5.1 Sujeitos envolvidos: a criança, o abusador e a família 

 

5.1.1 A criança 

 

Os casos de abusos sexuais não possuem um estereotipo pré-definido.  

“A violência, nos primeiros anos de vida, deturpa a formação dos valores morais e de caráter, 

haja vista que aquele que não é respeitado e que não aprende a respeitar a si mesmo, não terá 

condições psíquicas de respeitar o outro, perpetuando a violência”. Pfeiffer e Cardon. 

Estudos comprovam que 86,59% dos casos de abuso sexual infantil são em 

vítimas do sexo feminino, contra 13,41% do sexo masculino. Estudo realizado em 

processos ajuizados perante o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, entre 1999 e 

2010. A Organização Mundial da Saúde contribui com essa assertiva relatando que, 

no ano de 2002 cerca de 150 milhões de meninas foram abusadas sexualmente, 

contra 73 milhões de meninos. Deixando entre parênteses que, a falta de denúncias 

pelas partes pode-se levar a conclusões parciais de que crianças do sexo masculino 

sejam menos abusadas do que as do sexo feminino.  
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Necessário se faz o acompanhamento psicológico a vítima e aos seus 

familiares, pois a falta de amparo à época do abuso e a idade da criança são fatores 

capazes de produzir danos irreversíveis e maiores no aparelho psíquico da vítima.  

Os mais frequentes danos e sintomas da violência vão desde os distúrbios de 

sono e irritabilidade do recém nato, transtornos de comportamento da criança 

pequena, distúrbios de socialização, déficits de desenvolvimento psicomotor e 

regressão da criança maior, até os problemas de aprendizagem e os graves 

transtornos de conduta e de socialização. Salientando que, esses transtornos variam 

de acordo com a idade da criança, e ainda que, crianças podem reagir de maneiras 

diferentes do contexto produzido acima, como por exemplo, podem fingir que não é 

com elas que isso esta acontecendo, buscar que aquela situação não passa de um 

sonho, entrando em um estado chamado de alteração de consciência, dissociar  

mente do corpo. 

Tanto os sintomas chamados de “comuns” como os “variantes” podem levar a 

criança a uma desestruturação evolutiva. Ressaltando que os abusos praticados 

com ou sem a penetração são formas doentias de violência que deixam marcas 

físicas e emocionais na criança até na sua fase adulta. Levando por exemplo a 

transtornos como depressão, fobia, ansiedade, problemas em relações posteriores, 

transtornos dissociativo de identidade, personalidade múltipla, comportamento 

autodestrutivo e até suicida.  

Embora esses sintomas não aparecem em todas as crianças, o 

acompanhamento psicológico, junto do judicial, se faz necessário para diminuir os 

danos do abuso em seu desenvolvimento, evitando a continuidade do ciclo da 

violência na vida adulta. 

 

5.1.2 O abusador 

            Estudos afirmam que o abusador geralmente é alguém responsável pela 

criança; grande parte dos pais que praticam maus-tratos foram na infância mau 

tratados e negligenciados. 

Embora as famílias menos favorecidas apareçam com maior frequência nos 

casos de abuso sexual infantil, é um abuso cometido em todas as classes sociais.  
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Para se romper com o ciclo do abuso sexual é preciso trabalhar com a figura 

do abusador, levando-se em conta que a violência pode se repetir com outras 

vítimas. 

Os criminosos sexuais são divididos em três categorias: psicóticos, 

portadores de personalidade antissocial e parafílicos; sendo as principais categorias 

de parafilia o exibicionismo, fetichismo, frotteurismo, pedofilia, masoquismo, sadismo 

e voyeurismo. 

O adulto que pratica os maus-tratos costuma ser a pessoa que passa a maior 

parte do tempo com a criança; e o(a) esposo(a) ou companheiro(a) do(a) autor(a) 

costuma ser conivente com a reiteração das cenas de violência, o que contribui com 

a não identificação do fato e o prolongamento no tempo do abuso. 

Outra classificação dada é os abusadores em situacional e preferencial. O 

situacional não tem como preferência sexual a criança, sendo o fator da escolha da 

vítima a facilidade de acesso a ela; o preferencial, por outro lado, tem em sua 

identidade sexual uma definida preferência por crianças ou adolescentes, buscando 

oportunidades para se aproximar da vítima. 

A predominância entre os agressores sexuais é masculina. Quando envolvem 

mulheres, estas praticam o abuso juntamente com um homem. 

No tocante às relações de parentesco, os abusos praticados pelo pai ou 

padrasto da criança prevalecem, seguidos do tio, primo, cunhado, mãe, avô e ex-

companheiro da mãe. 

Apesar da avaliação psicológica ter como foco a criança abusada, a avaliação 

psicológica do abusador é de muita importância. Sem o acompanhamento do autor 

da agressão inviabiliza a adoção de medidas de prevenção e de proteção. 

Azambuja observa que 

“... o sistema de justiça, que deveria ter o compromisso com a garantia dos 

direitos da criança, por um lado, exige a sua inquirição e, por outro, poupa o 

abusador, na medida em que deixa de recorer a avaliações hoje 

disponíveis, em psicologia e em psiquiatria, que poderiam elucidar 

características do funcionamento mental e permitir a adoção de medidas de 

prevenção contra novos abusos”. (AZAMBUJA, 2011, p.140). 

Cristina Camões realça que “mesmo que a decisão seja pela prisão do abusador, isto 

não significa que este não virá a repetir os mesmos atos e, por outro lado, não significa que tenha 

assumido a sua responsabilidade”. 
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5.1.3 A família 

 

A família a partir de 1988 ganha uma nova concepção. Passa a ser valorizada 

de modo instrumental, “tutelada na medida em que – e somente na exata medida em 

que – se constitua em um núcleo intermediário de desenvolvimento da 

personalidade dos filhos e de promoção da dignidade humana” 

Os estudos realizados na área da psicologia por Maria Zavaschi e 

colaboradores (1991), apontam que somente um exame superficial não é capaz de 

identificar a presença ou não da violência dentro da família. Somente com um exame 

detalhado é possível identificar fatores de risco que facilitam as manifestações de 

violência intrafamiliar, buscando assim, fatores que favoreçam a atuação do 

abusador. 

Pfeiffer e Cardon destacam que a violência praticada dentro da família, velada 

por pactos de silêncio, é considerada a mais danosa para a criança, visto que “pode 

levar à desestrutura da personalidade em desenvolvimento, impedindo a formação ou destruindo os 

valores morais positivos, fazendo com que o respeito a si mesmo e ao outro nunca seja aprendido”. 

As famílias em que o abuso sexual existe, é comum as crianças se sentirem 

incompreendidas ou desamparadas por seus pais/responsáveis. Imaturas 

emocionalmente, aceitam os abusos como manifestações de afeto pelo abusador e 

acabam se submetendo ao abuso, com medo de serem castigadas. Ainda, muitas 

crianças passam a negar a ocorrência de abuso sexual, seja por pena do agressor, 

pelo qual possuem afeto, seja por medo de ameaças proferidas ou percebem o 

impacto que a revelação provocara na vida familiar. 

A Organização Mundial da Saúde ressalta que há casos em que o abuso 

sexual somente é descoberto após a criança ser levada a serviços profissionais em 

razão de problemas físicos ou emocionais aonde que, investigados, têm como 

origem a violência sofrida. 

O abuso ocorrido em camadas sociais privilegiadas não costuma chegar ao 

Judiciário, aumentando assim, a ausência de dados que poderá levar à conclusão 

equivocada de que a violência sexual está presente apenas nas famílias em 

condições de pobreza. Nesse sentido, 

“os casos ocorridos nas classes sociais privilegiadas, ao invés de serem 

levados ao Judiciário, costumam ser relatados em consultórios de 
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profissionais que trabalham na área de saúde mental, apenas quando a 

vítima já é adulta, o que contribui para a sua invisibilidade e por não serem 

abarcadas pelo sistema penal na época da ocorrência, pois as famílias com 

maior poder aquisitivo dispõem de mais condições de escamotear o que 

acontece no seu interior”. (AZAMBUJA, 2011, p. 121). 

Embora a carência de recursos, o desemprego, o uso de substâncias 

psicoativas, o compartilhamento de leitos e a não satisfação das necessidades 

básicas sejam apontados como fatores que aumentam a possibilidade de ocorrência, 

caracterizando fatores de risco social, é importante ressaltar que a violência sexual 

contra a criança ocorre em todas as condições sociais. 

 

6. A AREA JURÍDICA DO ABUSO SEXUAL INTRAFAMILIAR 

 

6.1 Medidas existentes no Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

A Lei nº 8.060/90 trouxe, junto com a Constituição Federal de 1988, uma nova 

era de direitos da criança e do adolescente, garantindo prioridade absoluta e 

proteção a ser exercida pelo Estado, pela família e pela sociedade. 

Dispõe o caput do artigo 227 da Constituição Federal: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 

ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 

O parágrafo 4º determina que a lei punirá severamente o abuso, a violência e 

a exploração sexual da criança e do adolescente. 

Em seu parágrafo 8º, a lei estabelecerá o estatuto da juventude, destinado a 

regular os direitos dos jovens. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 1990, estabeleceu 

os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes e definiu responsabilidades 

do Estado, da sociedade e da família para com as mesmas. Instituiu os Conselhos 

de Direitos e os Conselhos Tutelares a fim de zelar pela garantia dos direitos 

individuais desses novos sujeitos de direito, os quais são merecedores de prioridade 

absoluta.  
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Ao dever legalmente instituído estaturiamente, isto é, de velar e prevenir 

ofensas aos dtos individuais fundamentais afetos à infância e à juventude 

(...) corresponde sancionamento administrativo-infracional para aqueles que 

não o observarem, nos termos do artigo 245 do ECA, para além da 

responsabilização penal correspondente à violência perpetrada 

(RAMIDOFF, 2008, p.174) 

Concretizando os princípios impostos na Convenção das Nações Unidas 

sobre os Direitos da Criança, o Estatuto inova ao dar a possibilidade de se ouvir a  

criança, e ao produzir a atuação de uma equipe interdisciplinar junto aos processos, 

em considerando o incompleto desenvolvimento físico, mental e psicossocial da 

criança. 

O estudo social psicológico e psicosocial configura-se como um suporte para 

a aplicação das medidas protetivas e judiciais previstas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, bem como na legislação civil e nos processos criminais. Contudo, a 

oitiva da criança pela equipe interprofissional, prevista no artigo 28, §1º, do Estatuto, 

é diferenciada da inquirição dos processos criminais que apuram a existência de 

violência sexual intrafamiliar. 

No primeiro caso, ouvir a criança tem por objetivo conhecer seus 

sentimentos e desejos, permitindo ao julgador considerá-los por ocasião da 

decisão, o que deve ser feito através de equipe interprofissional e não 

diretamente pelo juiz. Em audiência, somente devem ser ouvidos os 

adolescentes, e não as crianças. No segundo caso, diferentemente, o 

objetivo da inquirição é produzir prova, hipótese que não encontra respaldo 

na aludida Convenção Internacional e tampouco no ordenamento jurídico 

pátrio. Inquirir a vítima, com o intuito de produzir prova e elevar os índices 

de condenação, não assegura a credibilidade pretendida, além de expô-la a 

nova forma de violência ao permitir reviver situação traumática que pode 

reforçar o dano psíquico. Nesse sentido, enquanto a primeira violência foi 

de origem sexual, a segunda passa a ser emocional, na medida em que se 

espera que a materialidade – que deveria ser produzida por peritos 

capacitados e especializados – venha a compor os autos através do seu depoimento, sem 

qualquer respeito às suas condições de imaturidade. 

(AZAMBUJA, 2011, p. 171). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê punições para os casos de 

violação aos direitos das crianças e dos adolescentes, como o acolhimento 

institucional, o encaminhamento a programas de apoio familiar, o afastamento do 
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agressor da residência, a colocação em família substituta e a mais severa a 

destituição do poder familiar. 

 

6.2 A resposta do Direito Criminal 

 

Com a Lei 12.015, de 7 de agosto de 2009, os crimes que envolviam violência 

sexual passaram a ter uma nova regulamentação. Os tipos penais de atentado 

violento ao pudor e estupro foram unificados e se tornaram crimes hediondos, e foi 

acrescentado o crime de estupro de vulnerável (sujeitos fragilizados jurídica e 

psicologicamente) (artigo 217-A). 

Estupro de vulnerável 

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor 

de 14 (catorze) anos: 

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 

§ 1o Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com 

alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 

discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não 

pode oferecer resistência. 

§ 2o (vetado) 

§ 3o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: 

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. 

§ 4o Se da conduta resulta morte: 

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. 

Para os esses sujeitos listados como vulneráveis,torna-se proibido qualquer 

tipo de relacionamento sexual. 

Continuando com a linha da proteção integral, que considera a criança uma 

pessoa em fase especial de desenvolvimento, o Código Penal não autoriza o exame 

de discernimento nos casos em que a vítima é pessoa vulnerável. 

A pena será elevada em metade (1/2), se do crime resultar gravidez, e em um 

sexto (1/6) até metade (1/2), se o agente transmitir à vítima doença sexualmente 

transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, como previsão legal do 

artigo 234-A do Código Penal. 

Ainda o Código Penal prevê o aumento da pena em quarta parte, se houver 

concurso de pessoas, e em metade, se o agente for ascendente, padrasto ou 

madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador 
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da vítima ou quem, por qualquer outro título, tenha autoridade sobre a mesma,  

artigo 226, inciso III.  

Os processos envolvendo crimes contra a dignidade sexual são tramitados 

em segredo de justiça, artigo 234-B, introduzido pela lei de 2009 em consonância 

com o artigo 201, §6º, do Código de Processo Penal. 

 

6.3 A criança perante a Justiça Criminal 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente define a criança “pessoa de até doze 

anos incompletos”. De outro lado para a área Criminal, crianças são pessoas com 

até quatorze anos de idade. 

O depoimento da vítima é de suma importância para a área criminal, pois na 

falta de evidências físicas, o abuso sexual é definido através de sinais indiretos da 

agressão psicológica junto aos relatos pela vítima ou por um adulto próximo.  

A falta de vestígios físicos leva a um laudo pericial inconclusivo, o que 

prejudica a responsabilidade do agressor e também, a proteção da vítima. Tendo 

como única prova, a palavra da vítima.  

No tocante à inquirição da vítima, dispõe o artigo 201 do Código de Processo 

Penal: 

Art. 201. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado 

sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, 

as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. 

A autoridade judicial, a requerimento das partes ou do Ministério Público, 

poderá dispensar o depoimento da vitima, quando levadas em consideração as 

condições pessoais da mesma. A criança deverá ser vista em um processo judicial 

como pessoa em fase especial de desenvolvimento biopsicossocial, e jamais como 

prova do processo criminal.  

O artigo 201 do Código de Processo Penal, em seus parágrafos 5º e 6º, prevê 

quais medidas que poderão ser aplicadas pelo magistrado em favor do ofendido, in 

verbis: 

Art. 201 [...] 

§ 5o Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para 

atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de 

assistência jurídica e de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado. 

§ 6o O juiz tomará as providências necessárias à preservação da 
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intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, 

determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e 

outras informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua 

exposição aos meios de comunicação. 

Ainda; 

As ameaças e violências aos direitos da criança e do adolescente, 

constatadas diariamente, para além de ensejar a responsabilização cível e 

penal dos agressores, por certo também devem ensejar a adoção de 

medidas protetivas (cuidados diferenciados) para as vítimas infanto-juvenis 

e seus respectivos núcleos familiares. Principalmente porque a 

responsabilização do agressor nem sempre é condição de sublimação da 

agressão física, moral (psíquica) e social sofrida por aquelas vítimas 

(RAMIDOFF, 2008, p.182). 

 

6.3.1 Perícia: O ponto crucial 

 

O Código de Processo Penal, no artigo 158, exige a realização do exame de 

corpo de delito para os crimes que deixam vestígio, não podendo ser suprido pela 

palavra da vítima, considerando constituir prova de materialidade. 

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de 

corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. 

Os crimes envolvendo violência sexual, a prova da materialidade será colhida 

mediante exame pericial da vítima, sob o prisma médico-legal, no qual o perito 

buscará evidências físicas da prática de conjunção carnal ou de ato libidinoso.  

O laudo pericial deve obedecer aos requisitos do artigo 160 do Código de 

Processo Penal. 

É um médico legista do IML quem realiza esse exame, por requisição de 

autoridade policial ou judicial competente para tal. O laudo pericial é constituído 

como prova de materialidade do delito. 

  

6.3.2 Quando a criança é vítima duas vezes 

 

O bem estar das vítimas é uma grande preocupação dos juristas e psicólogos 

do juízo, trabalhando com muita cautela a inquirição da vítima. 
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Para as vítimas da violência sexual, os julgamentos acabam se tornando 

traumáticos, ás vezes até mais traumáticos do eu o próprio fato, vez que obrigam-se 

a relembrar tudo aquilo que estão querendo apagar da memória. 

A entrevista deve ser feita com muito cuidado e zelo, pois se dessa forma não 

for feito poderá até potencializar a dor da vítima. 

Normalmente, a criança precisará repetir até nove vezes a mesma versão do 

crime para várias autoridades diferentes. Desse modo, a criança é obrigada a expor 

a sua intimidade em uma situação constrangedora e formal, e embora a intenção da 

medida seja protetiva.  

Assim, a criança que já foi por uma vez vítima do agressor na época do abuso 

sexual, se torna vítima do sistema judiciário pela forma de inquirção de testemunhas 

que é utilizada em juízo. 

33 No método chamado “depoimento sem dano”, a vítima é entrevistada por 

psicólogo e assistente social em sala(...) evitar a ocorrência do segundo processo de 

vitimização, que se dá nas 

“Delegacias, Conselhos Tutelares e na presença do juiz, quando da 

apuração de evento delituoso, causando na vítima os chamados danos 

secundários advindos de uma equivocada abordagem realizada quando da 

comprovação do fato criminoso e que, segundo a melhor psicologia, 

poderiam ser tão ou mais graves que o próprio abuso sexual sofrido”. 

(BORBA, 2002, citado por Azambuja, 2011, p. 166). 

Estudos conseguem comprovar que quando a criança é exposta a entrevista 

repetitvas acaba-se por criar um novo tipo de dano á mesma.  

“As crianças, muitas vezes, mudam a história, pois ficam confusas e 

interpretam o repetido questionamento como ameaçador. As crianças 

pequenas podem contar histórias diferentes, porque o repetido 

questionamento é visto por ela como um sinal de não ter dado uma resposta 

suficientemente boa na primeira entrevista. As crianças, muitas vezes, 

voltam a mentir e a negar para evitar a ansiedade e a confusão de 

entrevistas repetidas”. (FURNISS, 1993, p. 209). 

Baseado em diversos estudos, foi criado uma espécie de depoimento sem 

dano, já sendo utilizado em algumas instâncias judiciais.  

“(...) em uma sala aconchegante, especialmente preparada para o 

atendimento de menores de idade, equipada com câmeras e microfones 

para se gravar o depoimento. O juiz, o Ministério Público, os advogados, o 

acusado e os servidores judiciais assistem ao depoimento da criança por 
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meio de um aparelho de televisão instalado na sala de audiência. No Rio 

Grande do Sul, o profissional designado pelo juiz para inquirir as crianças 

costuma ser o assistente social ou o psicólogo, que permanece com fone de 

ouvido para que o juiz possa indicar perguntas a serem formuladas à 

criança”. (BRITO, 2008, p. 114). 

Devemos observar que há diferenças entre “ouvir e inquirir”. Segundo 

Azambuja, “inquirir significa fazer perguntas direcionadas, investigar, pesquisar. Ouvir, por sua vez, 

significa escutar o que ela tem a dizer (...) o que pode ser expresso através do brinquedo”.  

Usando esse método, para diminuir os efeitos negativos que a inquirição da 

criança pode causar em lado psíquico, os profissionais devem preocupar-se em 

ouvir a vítima, com o mínimo de interferência, utilizando-se de técnicas 

interdisciplinares que permitam a criança relatar a sua história sem se expor a uma 

dupla vitimização. 

 

6.4 O agressor perante a Justiça Criminal 

 

Apesar de ser de grande valia que a Constituição Federal de 1988 ter 

instituído o princípio da proteção integral da criança, a Justiça Criminal continua 

tendo como prioridade às ações contra o agressor, em busca da sua 

responsabilidade penal.  

Os custos que o sistema penitenciário geram ao Poder Público são altos. Isso 

deveria motivar investimentos na área da prevenção dos crimes sexuais. 

Iniciou-se recentemente uma discussão polêmica envolvendo o método de 

“castração química” aos condenados por pedofilia, juntamente em paralelo à 

aplicação da pena privativa de liberdade. Em 2007 o senador Gerson Camata, 

propôs a inclusão da pena de castração química ao Código Penal, quando o autor 

do crime fosse considerado pedófilo. Sendo vetado e arquivado, pois segundo o 

legisladores fere a Constituição Federal, que dispõe: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

XLVII - não haverá penas: 

b) de caráter perpétuo; 

e) cruéis. 
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Embora, a maioria dos profissionais da saúde defendam essa aplicação, ela é 

considerada uma pena cruel pela doutrina majoritária, afrontando o mandamento 

constitucional e configurando-se uma ofensa aos direitos humanos e à dignidade da 

pessoa humana, pois um dos efeitos dessa aplicação seria a perda do desejo sexual 

e poderia gerar a impotência sexual. E especialistas defendem que a inibição do 

apetite sexual poderia gerar nos condenados uma busca por outras formas 

deturpadas para a obtenção do prazer. 

Outra forma de se aprofundar a busca por uma solução para os abusos 

sexuais de uma maneira geral, seria conhecer profundamente a mente do abusador. 

O que não é feito hoje em dia, tem-se a preocupação psíquica para com a vítima, 

mas o abusador não passa pela equipe técnica do juízo, que é composta por 

diversos profissionais que tem a função de auxiliar, como psicólogos, psiquiatras, 

assistentes sociais, enfim, há uma gama desses profissionais. E quando algum tipo 

de estudo é feito com os abusadores é somente para auxiliar a justiça na aplicação 

da pena, analisando se o abusador possui ou não sanidade mental para responder 

pelo crime praticado, deixando a desejar no que diz respeito ao querer conhecer o 

funcionamento da mente do abusador. 

 

7. O DELICADO PAPEL DA SOCIEDADE CIVIL CONTRA O ABUSO 

SEXUAL INTRAFAMILIAR 

 

Problema de saúde pública, a violência contra a criança, dentro da família, é 

um fenômeno presente não somente no Brasil. É uma problema extremamente sério 

agravado pela omissão de quem deveria cuidar e proteger. 

Por não deixar marcas tão visíveis a “olho nu”, o abuso sexual praticado no 

ambiente familiar, apresenta enormes dificuldades de identificação. E ainda, o fato 

de o cônjuge ou companheiro tomar conhecimento dos abusos e não denunciar 

prolonga ainda mais o tempo em que a criança é abusada.  

Como toda essa violência é mascarada pelos protetores, a única esperança 

para as pequenas vítimas é o olhar atento e minucioso dos educadores e das 

pessoas que de alguma forma fazer parte da pequena vida das crianças. Essas 

crianças, que de alguma forma, com o jeitinho delas costumam pedir socorro assim 

que passam a confiar nesse adulto. Por isso, a importância de profissionais que 
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trabalham com crianças estarem atentos e preparados a identificar uma situação 

dessas.  

 

7.1 A tentativa de combate 

 

Infelizmente, a violência sexual contra crianças e adolescentes só costuma 

ganhar evidência quando esse abuso já vem acontecendo há certo tempo, e os seus 

danos já estão presentes e não podem evitados, somente minimizados.  

Mas existem sim, políticas de prevenção contra o abuso sexual infantil, 

aliadas a políticas de denúncias anônimas, responsabilização, repressão, 

atendimento e defesa de direitos.  

A Organização Mundial de Saúde levando em consideração a abrangência do 

tema, afirmou a necessidade de investimentos na área da prevenção, 

recomendando a realização de pesquisas na área da violência. Mas isso ainda esta 

sendo pouco em se tratando de um tema tão delicado, visto que as atuais formas de 

políticas públicas, estão fazendo com que os abusadores tomem mais cuidado, 

ficando mais difícil a percepção dos abusos.  

Votando então a destacar que a única maneira realmente eficaz de se 

combater esse problema, é focarmos nas nossas crianças, olharmos para elas com 

mais cuidado e cautela, não deixando por escapar sinais que elas mesmas nos dão, 

mesmo que sutis. Profissionais como, professores, médicos, psicólogos, assistentes 

sociais, advogados, promotores de justiça e magistrados, cada qual exercendo 

funções distintas e especializadas, porém complementares, de maneira a se 

estimular a interdisciplinaridade,  

Mas não basta o mero conhecimento jurídico, para o combate ao abuso 

sexual ser tratado de forma eficaz, é preciso qualificar os profissionais e romper com 

o padrão de trabalho fragmentado. 

“O atendimento do abuso sexual infantil gera muita ansiedade nas equipes 

de saúde e nas varas da família, por conta das dúvidas levantadas sobre a 

veracidade ou não da denúncia, e, principalmente, pela resistência das 

famílias diante da imposição judicial do atendimento. Na rede pública de 

assistência, esses casos em geral são submetidos a um "jogo de empurra" 

entre os profissionais e as instituições. Isso acontece por uma série de 

questões. A primeira é que se trata de uma situação difícil de lidar e a 

maioria dos profissionais não tem treinamento adequado para isso. Outra é 
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que não há recursos institucionais para dar apoio às vítimas e/ou 

profissionais que assumam o risco de levar adiante a denúncia. A terceira 

questão é que, muitas vezes, a vítima, diante do dilema de denunciar e 

enfrentar as conseqüências do seu ato, prefere silenciar ou mesmo retirar a 

denúncia já feita, diante da pressão e da falta de apoio familiar, deixando os 

profissionais envolvidos desapontados e impotentes diante da situação”. 

(ARAÚJO, 2002, p.7). 

Nesse ponto, Ramidoff (2008) destaca a necessidade de um orçamento 

próprio direcionado à infância:  

“Para que se possa efetivamente programar tais políticas públicas, isto é, 

oferecer e manter os programas e projetos de apoio institucional do Estado 

(Poder Público) à criança e ao adolescente e aos seus respectivos núcleos 

familiares, afigura-se como indispensável a formulação especial e 

absolutamente prioritária de orçamento público destinado especificamente 

para tal desiderato”. (RAMIDOFF, 2008, p. 171). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A preocupação com o desenvolvimento psicossocial dos infantes, veio com o  

reconhecimento da criança enquanto sujeito de direitos, em razão de sua 

vulnerabilidade, precisam de a uma proteção especial. 

Mesmo com todos os avanços legais, ainda existem incontáveis casos de 

abuso sexual praticados contra crianças e adolescentes. Demonstra-se, dessa 

forma, que mesmo com a atuação do Direito, sem a parceria com outros ramos do 

conhecimento, não é capaz e não será de retirar da sociedade a violência sexual 

contra os infantes. 

A prevenção ainda é a melhor alternativa para o combate do abuso sexual 

infantil, especialmente  o âmbito intrafamiliar. Desse modo, a proposta é um método 

preventivo formado por quatro níveis de atuação: 

- Prevenção 1: educarmos nossas crianças para que possam se auto 

defender contra o abuso. Educando a criança para ela mesma impor limites 

considerados aceitáveis para o comportamento adulto.  

- Prevenção 2: a qualificação dos profissionais que interajem com as crianças, 

em vários ramos do conhecimento, para poderem reconhecer as formas sutis que a 

criança abusada dá.  

- Prevenção 3: A apuração de forma eficaz e agressiva do Poder Judiciário na 

apuração do crime sexual. 

- Prevenção 4: Políticas públicas, dispondo tratamentos psicológico e 

psiquiátrico para a vítima e também para o autor do crime sexual. 
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