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RESUMO 
 
A violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes 
está enraizada culturalmente e tem sido enfrentada por vários 
segmentos da sociedade civil organizada e do poder público. 
Neste sentido, existem inúmeros mecanismos de proteção à 
infância a fim de resguardar os direitos garantidos 
constitucionalmente considerando sua condição de pessoa em 
desenvolvimento. 
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ABSTRACT 
 
Sexual domestic violence against children and adolescents is 
rooted culturally and has been addressed by various segments 
of civil society and the government. In this sense, there are 
numerous child protection mechanisms to protect the 
constitutionally guaranteed rights considering their personhood 
in development. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo discutir os aspectos da violência sexual 

intrafamiliar praticada contra crianças e adolescentes, a partir da reflexão sobre o princípio 

da proteção integral estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, frente ao 

papel dos órgãos que compõe o sistema de garantia de direitos, em especial os conselhos 

tutelares no enfrentamento desse tipo de violação dos direitos humanos.  

A violência segundo o dicionário Aurélio se caracteriza como o estado daquilo 

que é violento, ato de violentar, veemência, abuso da força, tirania, opressão, 

constrangimento exercido sobre alguma pessoa para obrigá-la a fazer um ato qualquer; 

coação. Portanto pode gerar problemas sociais, emocionais, psicológicos cognitivos 

capazes de impactar fortemente na vida destes sujeitos ao longo de sua existência, não 

podendo ser encarada como algo normal e aceitável. 

Para dar prosseguimento à discussão, vale destacar o que preconiza a 

Constituição Brasileira de 1988 quando conceitua a família no art. 226, parágrafo 4: 

“entende-se como entidade familiar a comunidade formada por qualquer um dos pais e seus 

descendentes”. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu Artigo. 25, também 

traz um conceito de família natural como sendo “a comunidade formada pelos pais ou 

qualquer deles e seus descendentes”. 

Em suma, estas definições se apresentam como basilares para a discussão e 

compreensão da violência sexual contra crianças e adolescentes como sendo um fenômeno 

histórico, alicerçado em posturas autoritárias, machistas e patriarcais que descaracterizam o 

papel natural da família como espaço de proteção, educação e socialização.  

Para fundamentar melhor esta discussão, será realizada uma breve análise dos 

princípios que orientam a proteção integral de crianças e adolescentes no Brasil, 

ressaltando a importância da atuação do Sistema de Garantia de Direitos- SGD com foco 

especial para a atuação dos Conselhos Tutelares no enfrentamento do abuso e exploração 

sexual intrafamiliar. 

 

2- PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM A PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO 

BRASIL 
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O Brasil a partir da constituição de 1988, baseado na Convenção Internacional 

sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 20 de 

novembro de 1989 adotou a doutrina da proteção integral, que se baseia na proteção total e 

prioritária dos direitos infanto-juvenis. 

A citada convenção, ao longo dos seus 54 artigos, reconhece o fato de que as 

crianças, por sua inerente vulnerabilidade, necessitaram de cuidados especiais, proteção 

responsável da família, respeito aos seus valores culturais por parte da comunidade, tendo 

também firmado regras de não discriminação e exploração, determinando que os países 

signatários zelem pela implementação de direitos como nome, nacionalidade, preservação 

de identidade, entre outros aspectos inerentes à dignidade da pessoa humana. 

Outro fator que precisa ser destacado se refere ao reconhecimento da criança e 

adolescente como sujeito de direito, ou seja, alguém que precisa ser reconhecido a partir de 

suas necessidades, sua condição peculiar de desenvolvimento e que, portanto precisa ser 

resguardado de qualquer forma de violência, coerção e/ou tortura. 

Assim, o Estado brasileiro a partir de suas diversas estratégias que visam coibir 

e minimizar os impactos da violência aprovou em 2000 do Plano Nacional de Enfrentamento 

da Violência Sexual Infanto-juvenil, pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente- CONANDA.  

Em 2010, produziu o Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes, no âmbito do CONANDA com objetivo de ampliar e articular políticas, 

programas, ações e serviços para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e 

adolescentes, a partir do Plano Nacional. 

Vale ressaltar, que todas essas ações acontecem num movimento nacional de 

reafirmação do compromisso de defesa intransigente dos direitos de crianças e 

adolescentes, sobretudo daqueles/as que se encontram em situação de ameaça ou violação 

ao direito fundamental de desenvolvimento de uma sexualidade segura e saudável. 

Neste sentido, Faleiros (1998), considera que o fenômeno da violência 

apresenta diversos fatores que potencializam e dificultam tal enfrentamento, dentre eles: o 

segredo familiar, medo, possibilidade de reincidência, impunidade do abusador, entre outros 

aspectos. 

Portanto, o compromisso de coibir as violações dos direitos humanos sexuais de 

crianças e adolescentes deva ser assumido por todos os segmentos da sociedade, num 
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movimento contínuo de conscientização e superação de posturas dominadoras, 

escravocratas, na maioria das vezes ultrajadas de proteção e afeto no âmbito familiar.  

Nesta direção, o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 18, 

estabelece que “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”. Para que tais objetivos sejam alcançados, de fato, é fundamental um 

somatório de ações. 

Para garantir essa priorização, a atuação dos poderes constituídos deve estar 

pautada numa agenda de prevenção e não apenas na reparação ou minimização dos danos 

quando se constata que crianças e adolescentes estão privados de condições dignas de 

sobrevivência, ou seja, tal atuação deve partir da premissa do “direito” que crianças e 

adolescentes são dotados e que requer ações efetivas do Estado através de políticas 

públicas sociais. 

3- O FENÔMENO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A ATUAÇÃO DO CONSELHO 

TUTELAR 

A família é o espaço ideal e fundamental para o desenvolvimento saudável de 

um indivíduo, é onde ele vai aprender e desenvolver suas habilidades, a partir do convívio 

com seus pais, irmãos, tios, primos, entre outros. Entretanto, este mesmo espaço de 

acolhimento se constitui também como um “lócus privilegiado” de violência por se 

caracterizar como espaço privado, portanto inviolável de acordo com a constituição de 1988, 

salvo às exceções.  

Para melhor compreensão sobre o fenômeno, de acordo com o caderno de 

orientação, nº 08 do Ministério da Saúde de 2000, a violência intrafamiliar,  

É toda ação ou omissão que prejudique o bem estar, a integridade física, 
psicológica, ou a liberdade e direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da 
família. Pode ser cometida dentro ou fora de casa por algum membro da família, 
incluindo pessoas que possam assumir função parental, ainda que sem laços de 
consangüinidade, e em relação de poder à outra. 

 

Nesse sentido, é preciso considerar os impactos desse tipo de violência, que 

pode se perpetuar durante anos na vida destes sujeitos, o que implica diretamente no seu 

desenvolvimento psicossocial. 

Para AZEVEDO E GUERRA, 2001, a violência se caracteriza como, 
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Todo ato ou omissão, praticado por pais, parentes ou responsáveis contra crianças 
e/ou adolescentes que, sendo capaz de causar dano físico, sexual e/ou psicológico 
à vítima, implica numa transgressão do poder/dever de proteção do adulto, e por 
outro lado, numa coisificação da infância, isto é numa negação do direito que 
crianças e adolescentes tem de ser tratados como pessoas em condição peculiar de 
desenvolvimento. 

 

Nesse tocante, cabe a intervenção do Estado a partir de seus aparelhos de 

proteção e garantia de direitos, a fim de assegurar o desenvolvimento saudável e livre de 

qualquer forma de violência, opressão e discriminação contra àqueles hoje 

reconhecidamente cidadãos de direitos (crianças e adolescentes), conforme o Estatuto da 

Criança e do Adolescente-ECA, considerando o interesse superior dos mesmos, evitando a 

desagregação familiar. 

Outro fator que deve ser destacado é o caráter de invisibilidade e tabu que cerca 

o tema e termina por contribuir para a manutenção dos ciclos de violência cristalizados pelo 

silêncio que contribui muitas vezes para a falta de sucesso no enfrentamento do fenômeno 

que depende também do esclarecimento e da mobilização da sociedade no que se refere às 

denúncias. 

Para tanto, faz se necessário considerar que,  

O desmonte da violência desagregadora é um processo mais complexo que implica 
rediscutir valores, o processo civilizatório, o papel da mídia, a relação entre adultos e 
crianças, para afirmação da relação eu-outro, identidade-alteridade na dinâmica de 
um pacto de ética e dignidade. (FALEIROS, 1998, p. 14) 

Ou seja, tal perspectiva aponta para um processo dinâmico de ação-reflexão-

ação no reconhecimento e compreensão do fenômeno violência sexual intrafamiliar e de 

seus determinantes, o que sugere um processo contínuo de reeducação e fortalecimento do 

papel da família como célula protetora, como espaço de convivência e socialização livre de 

situações desiguais de exploração.  

Desta forma, faz se necessário compreender a complexidade da questão, 

identificar os fatores motivadores e facilitadores do ciclo de violência sexual no seio familiar 

para que as intervenções ocorram de forma eficaz e atendam à finalidade. 

Para tanto, vale destacar a atuação do Sistema de Garantia de direitos no 

enfrentamento cotidiano dessa forma de violação de direitos e de outras mais, tendo como 

principal ator neste processo os Conselhos Tutelares que lutam cotidianamente para 

implementar o princípio da proteção integral.  
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De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), o 

conselho tutelar é “órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente” (artigo. 131). 

Nesse sentido, o Conselho Tutelar tem uma missão importante nesse processo, 

por se caracterizar como um órgão de garantia de direitos que deve intervir havendo 

situações de ameaça ou violação de direitos de crianças e adolescentes, na aplicação de 

medidas de proteção, articulado com a rede de atendimento local e com os demais 

segmentos da sociedade. 

Segundo Faleiros, 1997, 

Num processo contraditório, a luta pela implementação do direito, da proteção às 
crianças e adolescentes e do incentivo à sua autonomia e aprendizagem é uma luta 
ideológica, cultural simbólica contra esses valores citados e uma luta pela mudança 
das condições de vida. 

Todavia, a atuação dos conselhos tutelares em todo o país frente a violência 

sexual é marcada por inúmeros desafios que implicam diretamente nos resultados, haja 

vista a falta de investimentos do poder público para a qualificação e valorização dos 

conselheiros tutelares, materializados na ínfima estrutura, desrespeito às atribuições 

estabelecidas legalmente, entre outras dificuldades. 

Nesse contexto, o conselheiro tutelar tem um papel importante na proteção de 

crianças e adolescentes, tendo como desafio superar as intempéries do dia-a-dia para que 

possa identificar e trabalhar com as especificidades da questão, considerando que a 

violência tende a provocar sérias conseqüências para a vida pessoal e social destes sujeitos 

e por ser parte inerente das atividades destes profissionais. Desta forma, o trabalho vem 

sendo feito onde pode ser percebido um aumento substancial de denúncias e notificações 

em relação a estes agravos. 

 Segundo dados da Secretaria Nacional de Direitos Humanos- SDH no ano de 

2011 foram registrados 28.525 denúncias correspondentes a violência sexual envolvendo 

crianças e adolescentes, em 2012 computam 37.726 denúncias, havendo uma queda 

desses índices no ano de 2013 para 31.895 casos. Devido sua complexidade a problemática 

é atualmente reconhecida por parte do Sistema Único de Saúde como sendo uma questão 

de saúde pública, dos quais menos de 10% dos casos ocorridos no país chegam a ser 

registrados. 

Portanto, torna-se pertinente a reflexão acerca da efetividade das políticas 

públicas existentes, bem como dos aparelhos Estatais de proteção e garantia de direitos, 
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assistência social dos quais o Serviço Social também está inserido com o compromisso de 

combater todas as formas de exploração, discriminação e crueldade velando sempre 

dignidade da pessoa humana. 

Nesta direção, o Poder Público ao definir políticas de proteção à infância deve 

priorizar ações que proporcione a integração de serviços e saberes que tradicionalmente 

atuam isoladamente, para que haja o fortalecimento da cidadania infanto-juvenil com um 

novo olhar sobre essa infância e sobre a própria família. 

Vale ressaltar, que tal processo não corre da noite para o dia, o que requer a 

participação da sociedade, a partir do seu empoderamento acerca dos mecanismos de 

denúncias e controle social figurando como protagonista desta transformação social afim de 

que haja o rompimento dos ciclos da violência velada nos espaços privados (a casa), além 

do fortalecimento das instituições que zelam por direitos de crianças e adolescentes, a fim 

de garantir que a impunidade deixe de figurar como regra. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, este estudo pretendia discutir alguns aspectos da violência sexual 

intrafamiliar contra crianças e adolescentes sob o prisma da proteção integral, tendo em 

vista que seria impossível problematizar todas as questões acerca do tema. 

 Dada a complexidade, é fundamental considerar que esta problemática vitimiza 

milhares de crianças e adolescentes em todo o país, comprometendo seu desenvolvimento 

físico, psíquico e social. Nesse sentido, a fim de romper com o ciclo de violência que, muitas 

vezes, se instala no seio das famílias, vale reconhecer que embora tenham ocorrido grandes 

mudanças frente a este enfrentamento, ainda há muito que fazer.  

De uma maneira geral, vale destacar o papel da sociedade civil, do judiciário e 

dos órgãos de garantia de direitos para proporcionar essa mudança de paradigmas, que vão 

desde a criação dos espaços de controle social até a qualificação de seus membros, a fim 

de garantir que crianças e adolescentes estejam livres de qualquer forma de exploração 

e/ou opressão.  

Assim, o grande desafio parece ser a implementação dos mecanismos legais 

existentes, materializados em políticas públicas eficientes de atenção à família, que atuem 
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não somente na problemática, mas principalmente na prevenção, superando padrões 

culturalmente consolidados no imaginário coletivo de que a violência sexual dentro do “lar” 

deva ser tolerada e silenciada, simplesmente por se constituir num espaço privado.  
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