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RESUMO 
 
Neste trabalho, buscaremos realizar um estudo sobre a 
violência sexual contra meninos na sociedade brasileira. 
Mediante revisão da literatura, encontramos poucos estudos 
nacionais que abordam questões sobre as repercussões 
sociais e familiares em relação à diferença de gênero de 
crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. De acordo 
com a mesma, estudos sobre violência sexual contra meninos 
é menos reportado e noticiado do que em relação às meninas 
e, consequentemente, menos compreendido, permanecendo 
às margens da invisibilidade e do preconceito.  
 
Palavras-chave: Violência sexual. Meninos. Criança e 
adolescente 

 
                                   ABSTRACT 
 

This work, seek to conduct a study on sexual violence against 
boys in Brazilian society. Upon review of the literature, found 
few national studies that address issues of social and family 
repercussions in relation to child gender difference and 
adolescent victims of sexual violence. The literature, shows that 
studies on sexual violence against boys is less reported than 
over girls and, consequently, least understood, remaining on 
the banks of invisibility and prejudice. 
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1) INTRODUÇÃO: 

     Nas últimas décadas, a questão sobre a violência sexual em crianças e 

adolescentes tem aguçado o interesse e a atenção dos pesquisadores, e até mesmo, da 

própria sociedade. Porém, mesmo com essa inquietação, ressaltamos que a maior parte dos 

estudos nesta área tem destacado sua atenção para os casos de violência sexual contra 

meninas. Isto se legitima, em razão das estatísticas as quais assinalam que o problema 

abrange um número muito maior de meninas. Nessa circunstância, as políticas de 

atendimento e de proteção às crianças e adolescentes estão direcionadas principalmente, 

para as vítimas femininas. 

       Neste trabalho, será focalizada uma determinada infância e adolescência: 

aquela que é perpassada por episódios de violência sexual, considerando segundo o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que criança é o sujeito cuja idade encontra-se até os 

12 anos incompletos e adolescente, aquela entre doze e dezoito anos de idade. O Brasil, no 

âmbito legal, dispõe do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8069/1990, onde 

são sinalizados os direitos e os deveres que abarcam essa população, desde os que estão 

ligados a ela, quanto aos seus responsáveis, ao Estado e à sociedade civil. 

        Para tentarmos discutir sobre o fenômeno da violência contra a criança e o 

adolescente será necessário ressignificar a temática da violência no interior da nossa 

sociedade e como tal fenômeno vem sendo interpretado na atualidade. Para 

compreendermos um fenômeno é fundamental buscarmos recuperar a visão de totalidade 

necessária à apreensão dos processos sociais em suas múltiplas determinações. Por mais 

que um ato violento mostre-se como individual, ele deve ser explicado sob determinadas 

condições históricas, assim, não ficará restrito à esfera puramente individual e subjetiva.  

        Na literatura brasileira, encontramos poucos estudos que retratem questões 

sobre as repercussões sociais e familiares em relação à diferença de gênero de crianças e 

adolescentes vítimas de violência sexual. Percebemos que os estudos sobre violência 

sexual contra meninos é menos noticiado do que em relação às meninas e, 

consequentemente, menos compreendido, permanecendo às margens da invisibilidade e do 

preconceito, o que prejudica a percepção deste problema como grave questão de saúde 

pública diante da sociedade em geral, dos profissionais, das famílias e das próprias vítimas.  

      Aparentemente, os meninos são mais relutantes em revelar a violência sexual, 

principalmente por conta de uma cultura homofóbica e com intensos estereótipos de 

sexualidade e masculinidade. Esperamos proporcionar conhecimento sobre a notificação, e 

o porque da subnotificação da violência sexual em meninos, além de possibilitar um estudo 

mais crítico sobre as distinções das relações de gênero perpetradas em nossa sociedade e, 



 

 

 
                  

como consequência desta, o machismo e suas repercussões sociais para a criança e a vida 

familiar.  

 

 2) SINALIZANDO ALGUNS ASPECTOS SOBRE A VIOLÊNCIA: 

 

       Em nosso país, crianças e adolescentes são protegidos por uma legislação 

avançada, garantindo-lhes direitos fundamentais e proteção integral. Porém, apesar desta 

lei prever penas para quem viola esses direitos, algumas vezes ela não consegue garantir a 

proteção integral proposta e o desenvolvimento sadio e integral. Como exemplo, podemos 

destacar as crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.  

        A violência sexual transgride os direitos à integridade física e psicológica da 

criança ou do adolescente, e também, o direito ao desenvolvimento sadio e completo. Ela se 

constitui em uma ultrapassagem de limites culturais, humanos, éticos, legais e geracionais. 

De acordo com o Código Penal, a sexualidade é um dos mais importantes atributos do ser 

humano, que só pode ser exercida segundo a livre vontade da pessoa. Se esta não pode 

exercer sua vontade, por não entender ou por não ter meios para resistir, deve ser 

protegida.         

      Sobre a violência, Rizzini (1994) assinala que do ponto de vista histórico, nosso 

testemunho é o de que a mesma está profundamente entrelaçada na própria história do 

nosso continente. Estamos unidos em nossa memória histórica por uma teia de violência, 

cuja estratégia era conquistar, dominar e manter o poder. Bourdieu (1999) acrescenta o fato 

da ordem mundial ser extremamente respeitada, para que não ocorra um número alto de 

transgressões, delitos e loucuras. O autor questiona os motivos desta ordem estabelecida 

(com as suas relações de dominação, seus privilégios e suas injustiças) perpetuar-se 

facilmente, onde as condições mais intoleráveis possam ser vistas como aceitáveis ou até 

mesmo como naturais. 

       Em relação à dominação masculina, Bourdieu (1999) aponta aspectos 

relevantes sobre o modo como é vivenciada e imposta, resultante do que o mesmo chama 

por “violência simbólica”, entendida como uma violência suave, insensível, invisível a suas 

próprias vítimas e que se exerce essencialmente pelas vias simbólicas da comunicação, do 

conhecimento ou desconhecimento, do reconhecimento e também, do sentimento. O autor 

refere que a divisão entre os sexos parece estar “na ordem das coisas”, como algo 

considerado normal, natural, a ponto de ser inevitável, como se o corpo fosse o construtor 

da diferença entre os sexos biológicos, alicerçado na relação arbitrária de dominação dos 

homens sobre as mulheres.  



 

 

 
                  

       Já Saffioti (2002) destaca que o ser humano detém a capacidade de simbolizar, 

atribuindo significado as suas ações e a dos outros, aos objetos e aos fatos. Em decorrência 

desse processo cultural de simbolização em nossa sociedade, a imagem do homem passa a 

ser do poderoso em detrimento das outras categorias que são vistas como frágeis. Há um 

território simbólico no qual os homens reinariam soberanos sobre mulheres, crianças, 

adolescentes e idosos.  

        A violência é determinada pelas relações de força, sinalizada como ausência de 

poder, tanto de classes sociais como em relações interpessoais e de gênero.  Chauí (1984) 

evidencia aspectos de relações hierárquicas de desigualdade e a coisificação do sujeito, a 

violência seria aquela que resulta em alienação, identificação da vontade e da ação de 

alguém com a vontade e a ação contrária que a dominam. 

       Quando falamos de violência sexual contra meninos, nos direcionamos 

essencialmente a duas esferas primordiais para abordamos melhor tal fenômeno em sua 

totalidade, são elas: gênero e masculinidade. A primeira é condição fundamental para 

compreendermos as relações sociais que são estabelecidas, de qual forma homens e 

mulheres se relacionam e lidam com temas como poder e dominação. Precisamos entender 

como são construídas as relações de gênero e como estas se cruzam com a violência. A 

segunda, masculinidade, como esta se dá no processo de socialização de meninos e sua 

repercussão na família e na sociedade. 

 

3) VIOLÊNCIA SEXUAL EM MENINOS: O GÊNERO COMO ANÁLISE 

 

       Em nossa sociedade, representações sociais foram sendo construídas, 

determinando a homens e mulheres lugares diferentes e muitas vezes estas diferenças são 

perpassadas por relações de poder assimétricas, mantidas por meio da violência e, mais 

especificadamente a violência sexual nas suas mais variadas manifestações.  

       Segundo Scott (1990) a utilização mais recente do termo gênero, aparenta ter 

surgido entre as feministas americanas que insistiam sobre o caráter fundamentalmente 

social das distinções fundadas sobre o sexo. Esta palavra indicava uma rejeição ao 

determinismo biológico implícito no uso de termos como “sexo” ou “diferença sexual”. Sobre 

o gênero, esta autora nos traz alguns questionamentos, entre eles: “Como o gênero 

funciona nas relações sociais humanas? Como um gênero dá um sentido à organização e à 

percepção do conhecimento histórico?” E aponta que tais respostas dependem do gênero 

como categoria de análise, além de criticar a maioria das tentativas de teorização sobre o 

gênero, que não conseguiram sair dos quadros tradicionais das ciências sociais. 



 

 

 
                  

       Para Saffioti e Almeida (1995) o conceito de violência de gênero caracteriza um 

tipo particular da violência que objetiva à preservação da organização social de gênero, 

gerada na hierarquia e discrepância de lugares sociais sexuais. Segundo as autoras, a 

violência de gênero se divide em duas partes: é criada no interior das relações de poder 

ambicionando o controle de quem detém a menor parcela de poder e aponta a supremacia 

de quem a perpetra para exercer a dominação-exploração, pelo não consentimento de quem 

sofre a violência. Acrescenta que a violência de gênero não envolve apenas relações 

violentas entre homens e mulheres, mas também as de adultos contra crianças e 

adolescentes. 

       Sobre as questões de gênero que vão moldando o sexo masculino, Sebold 

(1987) aponta que o homem foi ensinado a ser “durão”, forte o tempo todo, o que faz com 

que o mesmo consiga suportar por mais tempo as agressões sem pedir a ajuda de terceiros. 

Já as meninas, também imbuídas pelas questões de gênero, seriam vistas como mais 

frágeis, gerando a possibilidade do acesso mais fácil as pessoas que se dispusessem em 

oferecer apoio.  

       Podemos concluir, que o homem permanece associado à força e à dominação 

diante das relações sociais e tal construção é realizada de forma precoce. Além disso, a 

violência sexual em meninos e sua relação com a homossexualidade implicam em estigma 

social e vergonha, repercutindo em um número reduzido de denúncias. O escasso 

conhecimento sobre o tema gera preocupações homofóbicas sobre o futuro da criança.  

        Bourdieu (1999) aponta que a virilidade do homem compreendida em seu 

aspecto ético, ou seja, como uma questão de honra, mantém-se indissociável, da virilidade 

física, principalmente pelas provas de potência sexual, esperadas de um homem. Afirma 

que em algumas sociedades:  

  A posse homossexual é vista como uma manifestação de “potência”, um ato de 
dominação (exercido em certos casos, para afirmar a superioridade “feminizando” o 
outro) e que é a este título que, entre os gregos, ela leva aquele que a sofre à 
desonra e à perda do estatuto de homem íntegro e de cidadão, ao passo que, para 
um cidadão romano, a homossexualidade “passiva” com um escravo é considerada 
algo “monstruoso”. Sob esse ponto de vista, que liga sexualidade a poder, a pior 
humilhação para um homem, consiste em ser transformado em mulher. (Bourdieu, 
1999, p: 31) 

      O autor reforça que se as mulheres - submetidas a um trabalho de socialização 

que busca diminuí-las e negá-las - os homens também estão prisioneiros e, apesar de não 

perceberem, também são vítimas da representação dominante. Segundo o mesmo, a 

virilidade é uma noção relacional, construída diante de outros homens e contra a 

feminilidade, por uma espécie de medo do feminino, e construída, primeiramente, dentro de 

si mesmo.  



 

 

 
                  

                    O homem é uma vitima negligenciada e subnotificada nas estatísticas oficiais, 

onde sua visibilidade não chama atenção. Aquele que é visto como um possível agressor, é 

também vítima silenciosa que consente por vergonha e medo como tantas outras vítimas, 

sejam elas meninas, meninos ou mulheres agredidas. No imaginário das pessoas parece 

existir a ideia de que meninos e homens não são vitimizados sexualmente e que este é um 

problema restrito às mulheres. A masculinidade rejeita qualquer tipo de fraqueza e pedido 

de ajuda. Portanto, esse silêncio que envolve as vítimas masculinas configura em um 

processo de revitimização de si mesmo.  

                      Recorremos à diferentes órgãos de pesquisas, como o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), porém encontramos apenas indicadores sobre a educação, o 

trabalho e a mortalidade. Nos órgãos referentes à infância e a juventude, como o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e o Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) também não encontramos estatísticas 

disponíveis para a consulta. A Abrapia, uma das mais ativas ONGs de combate à 

exploração sexual infanto-juvenil, foi extinta em 2006 por falta de apoio aos projetos 

desenvolvidos. A Fundação para a Infância e a Adolescência (FIA) também não possui em 

seu site dados e/ou indicadores sobre a violência.  

                    O Brasil faz parte de um conjunto de países que não desenvolvem estatísticas 

oficiais sobre casos notificados de violência intrafamiliar contra a criança e o adolescente, 

destacando aqui, a violência sexual, que é permeada de tabus e segredos.  No mundo todo, 

a falta de dados sobre a violência contra as crianças e adolescentes é crônica, o que 

compromete a compreensão do problema e que se tomem medidas. Por isso, os números 

disponíveis ficam, por certo, muito aquém da dimensão do problema. (OMS, 2002).  

                     Em 2006, o Ministério da Saúde implantou a Vigilância de Violências e 

Acidentes (VIVA) com base em dois componentes da ação de vigilância: vigilância contínua, 

na captura de dados de violência doméstica, sexual e outras formas de violência notificadas 

em serviços de referência; e vigilância pontual-inquérito, com base em informações sobre 

atendimentos por acidentes e violências notificados por unidades de urgência e emergência. 

       Os dados obtidos foram coletados por meio da Ficha de Notificação/Investigação 

de Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências pela VIVA, em serviços de referência 

de 2.209 municípios, distribuídos nas 27 unidades da Federação, referentes ao período de 

2009 a 2010. Os dados foram digitados no Sinan NET, nas secretarias de saúde de cada 

município e submetidos à análise de consistência pela equipe técnica do Ministério da 

Saúde. 



 

 

 
                  

      Destaca-se que foram registradas ocorrências em todas as regiões do Brasil e 

em todas as unidades federadas, com um aumento do número de municípios notificantes, 

de 12,8% em 2009 para 26,9% em 2010, considerando o total de municípios brasileiros 

(5.565 municípios). Comparando-se o ano de 2009 com 2010, observa-se aumento de 

33.818 notificações.  

       Foram consideradas para este estudo as notificações dos anos de 2009 e 2010, 

em que foram realizadas 113.770 notificações, das quais excluem-se 127 casos sem 

informação sobre o sexo, totalizando 113.643 notificações válidas.  

       Em relação às crianças, foram consideradas 21.199 notificações de zero a 9 

anos, sendo 9.145 meninos e 12.054 meninas. Com relação à violência sexual, foram 2.048 

casos entre os meninos (22,4%) e 5.490 entre as meninas (45,5%). Aproximadamente 

25,6% dos pacientes eram vítimas de violência de repetição, ou seja, o evento violento já 

havia sido perpetrado anteriormente. A ocorrência da violência de repetição variou de 22,9% 

entre os meninos a 27,6% entre as meninas.  

        Em relação aos adolescentes, foram consideradas 29.502 notificações de 

violências, sendo 10.050 do sexo masculino e 19.452 do sexo feminino. Com relação à 

violência sexual, foram 841 casos entre os meninos (8,4%) e 8.142 entre as meninas 

(41,9%). Aproximadamente 26,5% dos pacientes informaram ter sido vítimas de violência de 

repetição, ou seja, o evento violento já havia sido perpetrado anteriormente. A ocorrência da 

violência de repetição variou de 18,6% entre os homens a 30,6% entre as mulheres.  

        O Laboratório de Estudos da criança (LACRI), do Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo (USP), pesquisou a violência doméstica contra crianças e 

adolescentes, de 1996 a 2007. Totalizando 170 municípios em 22 unidades da federação, 

as instituições pesquisadas em cada município foram as que, sendo públicas ou privadas, 

atuassem na proteção direta ou indireta dos direitos de crianças e/ou adolescentes, 

enquadrando-se nas seguintes áreas: Segurança (por exemplo, Delegacias da Mulher); 

Justiça (por exemplo, Varas da Justiça da Infância e Juventude); Saúde (por exemplo, 

Centros de Saúde, Hospitais); Educação (por exemplo, escolas de 1º e 2º graus); Promoção 

Social (por exemplo, Sos Criança).  

Tabela 1 - Quadro síntese de violência doméstica notificada 
 

Ano 

Modalidade de VDCA  -  Incidência Pesquisada 

Violência 
Física 

Violência 
Sexual 

Violência 
Psicológica 

Negligência 
Violência 
Fatal 

Total de casos 
notificados 

Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % 

1.996 525 44,0% 95 8,0% 0 0,0% 572 48,0% 0 0,0% 1.192 100,0% 



 

 

 
                  

1.997 1.240 60,1% 315 15,3% 53 2,6% 456 22,1% 0 0,0% 2.064 100,0% 

1.998 2.804 22,2% 578 4,6% 2.105 16,7% 7.148 56,6% 0 0,0% 12.635 100,0% 

1.999 2.620 39,3% 649 9,7% 893 13,4% 2.512 37,6% 0 0,0% 6.674 100,0% 

2.000 4.330 38,9% 978 8,8% 1.493 13,4% 4.205 37,7% 135 1,2% 11.141 100,0% 

2.001 6.675 32,9% 1.723 8,5% 3.893 19,2% 7.713 38,1% 257 1,3% 20.261 100,0% 

2.002 5.721 35,8% 1.728 10,8% 2.685 16,8% 5.798 36,3% 42 0,3% 15.974 100,0% 

2.003 6.497 31,3% 2.599 12,5% 2.952 14,2% 8.687 41,9% 22 0,1% 20.757 100,0% 

2.004 6.066 31,0% 2.573 13,2% 3.097 15,8% 7.799 39,9% 17 0,1% 19.552 100,0% 

2.005 5.109 26,5% 2.731 14,2% 3.633 18,9% 7.740 40,2% 32 0,2% 19.245 100,0% 

2.006 4.954 26,7% 2.456 13,2% 3.501 18,9% 7.617 41,1% 17 0,1% 18.545 100,0% 

2.007 2.940 25,1% 1.057 9,0% 2.285 19,5% 5.422 46,3% 10 0,1% 11.714 100,0% 

Total 49.481 31,0% 17.482 10,9% 26.590 16,6% 65.669 41,1% 532 0,3% 159.754 100,0% 

Fonte: LACRI (USP) 

 

Tabela 2 - Quadro síntese de violência sexual doméstica notificada por sexo 

Ano 
Violência Sexual 

Total 
Masculina Feminina Sem Info 

1.996 8 8,4% 68 71,6% 19 20,0% 95 100,0% 

1.997 7 2,2% 80 25,4% 228 72,4% 315 100,0% 

1.998 18 3,1% 174 30,1% 386 66,8% 578 100,0% 

1.999 113 17,4% 536 82,6% 0 0,0% 649 100,0% 

2.000 192 19,6% 786 80,4% 0 0,0% 978 100,0% 

2.001 350 20,3% 1.373 79,7% 0 0,0% 1.723 100,0% 

2.002 326 18,9% 1.402 81,1% 0 0,0% 1.728 100,0% 

2.003 522 20,1% 2.077 79,9% 0 0,0% 2.599 100,0% 

2.004 589 22,9% 1.984 77,1% 0 0,0% 2.573 100,0% 

2.005 602 22,0% 2.129 78,0% 0 0,0% 2.731 100,0% 

2.006 677 27,6% 1.779 72,4% 0 0,0% 2.456 100,0% 

2.007 251 23,7% 806 76,3% 0 0,0% 1.057 100,0% 

Total 3.655 20,9% 13.194 75,5% 633 3,6% 17.482 100,0% 

Fonte: LACRI (USP) 

 

       Os dados apontados não são suficientes para indicar a real situação dos 

meninos vítimas de violência sexual, contudo, podem ao menos dar visibilidade aos 



 

 

 
                  

episódios de violência sexual contra crianças e adolescentes que permanecem ocorrendo 

no Brasil.  

       Sobre o segredo e o temor da criança diante do episódio da violência sexual, 

autores como Crivillé (1997) e Dobke (2001) afirmam que estes podem estar fundados em 

suas diversas experiências de interação com adultos, de que suas palavras não tenham 

suficiente peso para fazer frente à argumentação de um adulto. Além disso, concordam que 

este segredo mantido no âmbito familiar, pode fazer com que os abusadores sejam 

beneficiados, pois os órgãos de justiça entendem que quando o abuso realmente aconteceu 

ele é revelado logo. Porém o segredo existe porque fatores tanto externos, que são os 

aspectos abusivos, quanto os fatores internos, que são os psicológicos estão influenciando 

a vítima e seus familiares.  

4) CONCLUSÃO: 

      Esta pesquisa assinalou que a violência é um fenômeno que se amplia nas 

diferentes esferas das relações sociais e interpessoais.  Atualmente, a violência é 

reconhecida como uma importante questão social e como um problema de saúde pública.    

       Em nossa sociedade, a violência sexual enfrenta tabus culturais, e por isso é 

necessário um rigoroso estudo a fim de desfazer o silêncio que envolve frequentemente 

estes sujeitos. A nossa proposta foi direcionar um olhar mais humano sobre uma questão 

complexa, que estabelece não somente iniciativas objetivas de enfrentamento da violência, 

mas também reflexões teóricas que possam referendar estas iniciativas.  

       Independente do número de casos de violência sexual em meninos que 

presenciamos nas estatísticas, devemos ter em mente que esse número pode ser bem 

maior, pois a maioria desses casos não é reportada, tendo em vista o silêncio e o medo que 

envolvem tais relações.  

       Apesar da concepção punitiva da resolubilidade da violência sexual que busca a 

punição do abusador fazer parte da garantia dos direitos para a população atingida, não 

podemos descuidar do atendimento da criança e/ou adolescente envolvido nas situações de 

violência sexual, como aqueles referentes ao acompanhamento nos órgãos competentes e 

que envolvem a atenção integral à saúde e a continuidade, sem interrupções, do tratamento. 

Faz-se necessário proporcionar fácil acesso aos serviços terapêuticos que possam prestar 

atendimento digno para os sujeitos envolvidos nas situações que compreendem a violência 

sexual. Por isso, as notificações devem ser conduzidas no sentido de estabelecer integração 

entre os serviços de atendimento, para assim cessar o ciclo da violência. Caso contrário, 

podem ocasionar uma verdadeira revitimização, ou seja, tornam a submeter a vítima à 

situações penosas e constrangedoras ou, até mesmo, a novos abusos.  



 

 

 
                  

                    Concluímos que os danos provocados pela violência sexual são muitos, por 

isso a prioridade é impedir que esta ocorra. Há um consenso de que a principal política de 

enfrentamento desta problemática é a da prevenção. Para este fim, o trabalho social em 

rede desenvolve um papel relevante em conformidade com o artigo 86 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, garantindo que “a política de atendimento dos direitos da criança 

e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não 

governamentais, da União, dos estados, do distrito Federal e dos municípios”.   

       As considerações finais deste trabalho não pretendem esgotar as discussões 

sobre tal temática, e também não objetiva chegar a conclusões definitivas. A nossa proposta 

é direcionar um olhar mais humano sobre uma questão bastante complexa, que estabelece 

não somente iniciativas objetivas de enfrentamento da violência, mas também reflexões 

teóricas que possam referendar estas iniciativas. Acreditamos que as considerações finais 

deste trabalho poderão aguçar o interesse para outros trabalhos, projetos, que possam vir a 

ser tecidos a partir das reflexões iniciadas aqui.  
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