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A PROTEÇÃO LEGAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VÍTIMAS DO ABUSO 

SEXUAL INTRAFAMILIAR  

 

Gabriele Marques da Silva 

Prof. Pós Doutor Marcelo Negri Soares 

 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo difundir o tema para que mais pessoas tenham 

conhecimento e se conscientizem sobre o assunto do abuso sexual contra a criança e o 

adolescente no âmbito intrafamiliar, será abordado um conceito sobre a questão, quais os tipos 

de abusos que existem e, enfatizar a existência da proteção legal. Infelizmente, desde a 

antiguidade nota-se a existência da violência contra os menores, dentro da própria residência, 

porque é costume ou algo perpetrado na infância do agressor e o mesmo acarreta isto para as 

próximas gerações. Ademais, conforme dados que serão apresentados, é necessário ressaltar 

que o índice de casos referente ao tema vem crescendo com o passar dos anos, e por este 

motivo carece de tornar evidente que esses menores são sujeitos de direito e necessitam de 

amparo, pois tais atos e agressões são devastadores e ferem a dignidade do menor. Portanto, 

conclui-se que é dever da Família, da Sociedade e do Estado zelar pelo infante, promover 

medidas eficazes e coloca-las em pratica pois estão em fase de desenvolvimento físico, 

psíquico e social, tendo em vista que não atingiram a maturidade de uma pessoa adulta e 

precisam de proteção integral.   

Palavras-chave: Família. Legislação. Maus-tratos. 

 

 

THE LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AND ADOLESCENT VICTIMS OF 

FAMILY SEXUAL ABUSE  

 

 

ABSTRACT 

This article aims to spread the theme so that more people are aware of the issue of child and 

adolescent sexual abuse within the family. Will be addressed the concept on the abuse, what 

types  exist and the legal protection. Unfortunately, since ancient times there has been 

violence against minors within the residence itself, because it is the custom or something 

perpetrated in the childhood of the aggressor and this entails for the next generations. 

Moreover, according to the data that will be presented, it is necessary to emphasize that the 

case rate related to the theme has been growing over the years, and for this reason it needs to 

be evident that these minors are subjects of right and need support, because such acts and 

aggressions are devastating and hurt the dignity of the minor. Therefore, it is concluded that it 

is the duty of the Family, Society and the State to ensure responsible for promoting effective 

measures and putting them into practice, since they are in the physical, psychic and social 

development phase, because they have not reached the maturity and they need full protection. 

Keywords: Family. Legislation. Mistreatment. 
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1 INTRODUÇÃO  

O presente estudo diz respeito à necessidade da conscientização sobre o abuso sexual 

contra a criança e o adolescente no âmbito intrafamiliar, levando em consideração que o 

ambiente onde o infante deveria receber amor, carinho e assistência, torna-se traumático, 

podendo causar danos ao desenvolvimento físico, psíquico e social. 

Inicialmente, será analisado um contexto histórico que traz à tona a existência da 

violência perpetrada contra os menores desde tempos mais remotos até a contemporaneidade. 

Ainda, será abordada a importância dos direitos e garantias que resguardam a criança e o 

adolescente, à luz da legislação vigente como a Constituição Federal de 1988, o Código Penal 

Brasileiro e o Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre outros que almejam a proteção dos 

menores, a conscientização, o combate e prevenção para a não existência de abusos e 

violências que violam a dignidade do infante.  

A existência do seio familiar presume-se como algo que seja de grande valia para 

qualquer ser humano, mas quando violado, como por exemplo com práticas de violências, 

torna-se inabitável e de difícil convivência, levando-se em conta de que esses seres são 

vulneráveis e precisam da proteção integral da família, do Estado e da sociedade.  

Ressalta- se que o abuso sexual intrafamiliar é praticado de maneira irresponsável 

por pais, ou por aquele que tenha vínculo com a criança ou o adolescente, sendo que na 

maioria dos casos o agressor é do sexo masculino e, por ser alguém de confiança ou que tenha 

autoridade sob o menor, o ato realizado é mantido em segredo e praticado por meio de 

ameaças, acarretando ao infante tal vulnerabilidade que o impede de se defender ou pedir 

ajuda.  

Por fim, serão explanadas as medidas que poderão fazer parte do ordenamento 

jurídico, oferecendo à vítima, toda a garantia e a assistência por meio dos métodos que serão 

utilizados para priorizar a proteção integral e o maior interesse da criança e do adolescente.  

 

1. CONTEXTO HISTÓRICO  

Nos dias de hoje, pode-se observar que o tratamento legislativo e social de amparo às 

crianças e aos adolescentes trouxeram grandes avanços significativos para uma melhor 

compreensão desses menores que se encontram em fase de desenvolvimento, porém nem 

sempre foi assim.  

Na Idade Média, a comunidade infanto – juvenil eram vistos como seres quaisquer, 

por isso não gozavam de proteção estatal. Por volta dos 7 anos de idade, a criança era inserida 
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na sociedade para conviver entre os adultos e os auxiliarem nos serviços tanto domésticos 

quanto profissionais.  

A partir do fim do século XVII, houve uma modificação no contexto social em que o 

menor habitava e segundo Guerra (2001, p. 51), “a criança deixou de ser misturada aos 

adultos e de aprender a vida de escolarização pelo qual elas eram mantidas à distância, 

‘enclausuradas nos colégios’ – uma espécie de ‘quarentena’” (apud. ARIÈS, 1978). A 

autorização para frequentar os colégios era concedida pelos pais, que nesse período já 

possuíam um olhar diferenciado da educação de seus filhos, porém, os castigos e a forma de 

subordinação ainda estavam muito presentes, visto que, eram tidos como forma disciplinar. 

No que tange ao menosprezo em relação aos menores, ainda segundo Guerra (2001, p. 

53, apud. LLOYD DEMAUSE, 1975), “a história da infância é um pesadelo do qual 

recentemente começamos a despertar. Quanto mais atrás regressamos na história, mais 

reduzido o nível de cuidado com as crianças, maior a probabilidade de que houvessem sido 

assassinadas, abandonadas, espancadas, aterrorizadas e abusadas sexualmente”. Assim, é 

possível afirmar que a história da humanidade se fundou na prática de violência contra 

crianças.  

Portanto, mesmo com o passar dos séculos e a imensa dificuldade de um olhar 

diferenciado para o menor, sendo este voltado à proteção e ao amparo, não só da família, mas 

da sociedade e do Estado, é evidente que ainda nos deparamos com esse fenômeno que 

engloba a vulnerabilidade do infante e, com números assustadores que demonstram a falta de 

zelo com esses que mais precisam, pois encontram-se em um processo de desenvolvimento 

humano, social, físico, mental e afetivo.  

 

2. TUTELA LEGAL  

2.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

Historicamente, a criança e o adolescente eram vistos como objetos que estavam a 

serviço dos interesses dos adultos.  Somente a partir do século XX é que esses indivíduos 

começam a ser compreendidos com relação à proteção de que necessitam e assim terem os 

seus direitos resguardados. Perante a vulnerabilidade do infante é que os estudiosos chegaram 

à conclusão de que os menores são dignos de proteção e cuidados especiais, inclusive a 

devida proteção legal. Para tanto, a Constituição Federal de 1988 e a Convenção das Nações 

Unidas sobre os Direitos da Criança, trazem em seus textos normas de suma importância para 

a defesa destes vulneráveis que estão em constante desenvolvimento psicossocial.  
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A Constituição Federal da República foi a primeira legislação no Brasil que colocou 

efetivamente menores de dezoito anos em condição de sujeitos de direitos fundamentais, 

merecedores de tutela estatal e social, em todos os aspectos.  

A Lei Maior, traz como um de seus princípios de valor fundamental, o da dignidade da 

pessoa humana, previsto no art. 1º, inc. III) que conforme os dizeres de Teixeira (2009, p. 61), 

“a dignidade é o marco jurídico que se constitui no núcleo fundamental do sistema brasileiro 

dos direitos fundamentais; significa que o ser humano é um valor em si mesmo, e não um 

meio para alcançar outros fins”. Neste contexto, questões que envolvem a infância e a 

juventude devem ter visibilidade, pois fala-se de menores que tem direitos a cuidados e 

assistências especiais. 

Segundo o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, é assegurado à criança e ao 

adolescente 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, bem 

como a proteção contra toda forma de negligência, violência, exploração, crueldade e 

opressão, observando o princípio da proteção integral, estabelecendo regras que indicam a 

absoluta prioridade, dado o interesse da criança e do adolescente. Não obstante a isso, a 

Convenção Americana de Direitos Humanos, em seu artigo 17, assegura a proteção da família 

como elemento natural e fundamental da sociedade, e posteriormente em seu artigo 19, 

reafirma que esta proteção é estendida à criança, sendo ela vulnerável, atribuindo-se à 

sociedade, ao Estado e à família o zelo e a proteção do menor.  

O princípio da proteção integral caracteriza-se pela valorização da condição de 

vulnerabilidade do infante, sendo que é dever do Estado, da família e da sociedade dar suporte 

à criança e ao adolescente para que não haja consequências nefastas em seu desenvolvimento 

físico, mental, moral e intelectual.  

Ressalta-se que, no que se refere a violência sexual, a Lei Maior versa no §4° do artigo 

227 que, “a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do 

adolescente”, garantindo total proteção ao menor, bem como punição pela prática de atos que 

fogem a primazia legal.  

Desse modo, seguindo a trilha da proteção integral infanto-juvenil, em 1990, é que foi 

promulgada a Convenção sobre os Direitos da Criança, importante marco na garantia dos 

menores, que segundo Azambuja (MPPR, 2019, web) “a convenção representa uma 

oportunidade, certamente privilegiada, para desenvolver um novo esquema de compreensão 

da relação da criança com o Estado e com as políticas sociais, e um desafio permanente para 

se conseguir uma verdadeira inserção das crianças e seus interesses nas estruturas e 
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procedimentos dos assuntos públicos” (apud. BRUÑOL), considerando primordialmente o 

melhor interesse da criança e do adolescente.  

 

2.2 . CÓDIGO PENAL BRASILEIRO 

Como já exposto, o dispositivo constitucional deu ensejo a proteção da dignidade 

sexual das crianças e adolescentes, destacando garantidas e prevendo punições. Diante da 

necessidade de um amparo para resguardar a dignidade do infante o Código Penal Brasileiro 

traz diversas normas que tipificam e punem condutas, várias delas referentes à violência 

sexual infanto – juvenis.  

 Em 2009, com a vigência da Lei nº 12.015, várias mudanças foram feitas no contexto 

dos crimes sexuais na legislação penal, onde foi inserido um capitulo intitulado como “Dos 

Crimes contra a Dignidade Sexual”, que engloba alguns dispositivos, tais como do artigo 217- 

A, 218 - A, 218 - B. O Estupro de Vulnerável foi tipificado no artigo 217-A da referida lei e 

traz em seu bojo que “ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 

(catorze) anos: Pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos”. Segundo Guilherme de Souza 

Nucci (2009, p. 35), o dispositivo destaca a incapacidade, em especial dos menores de 

exercerem sua sexualidade e a rubrica do tipo penal traz o termo vulnerável, representando 

uma violação forçada no campo sexual. Já o artigo 218-A, descreve o tipo penal relacionado à 

satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente: “praticar, na presença de 

alguém menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato 

libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 

(quatro) anos”.  É fundamental destacar que ambos os tipos penais, referem-se a menores, 

tanto do sexo feminino quanto masculino. A conduta do agente pode consistir em praticar o 

ato na presença do menor ou simplesmente induzir (dar ideia) o menor a presenciar o ato de 

terceiro (NUCCI, 2009, p. 50).   

O crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de 

vulnerável está previsto no artigo 218-B como “submeter, induzir ou atrair à prostituição ou 

outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade 

ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a pratica do ato, facilitá-la, 

impedir ou dificultar que a abandone: Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.  

Desta forma, observa-se que todos os dispositivos trouxeram a questão do vulnerável, 

em especial o último, que se refere ao menor de 18 anos, enfatizando os direitos 

constitucionais referente a criança e também ao adolescente. Faz-se importante destacar que 

todos estão enquadrados como crimes hediondos previstos na Lei 8.072/1990.  
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2.3 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

O Estatuto da Criança e do Adolescente, criado por meio da Lei 8.069/1990 engloba 

um sistema de garantias e incorpora uma série de direitos materiais e processuais para 

preservação dos direitos infanto-juvenis, por sua condição peculiar de desenvolvimento, 

conforme disposto no art. 1° do dispositivo legal, afirmando a proteção integral destinada aos 

menores. Neste sentido, Bueno (2011, p. 32) reafirma que: 

 

Da legislação apresentada se verifica que por se reconhecer o menor de 18 

anos como um ser humano em desenvolvimento, não plenamente pronto e 

suficiente desenvolvido para o trabalho da vida, há necessidade de que o 

direito o proteja, já que suas condições físicas e mentais o colocam em 

situação de fragilidade frente ao mundo adulto. 

 

 Dito isso, conclui-se que “a legislação voltada à proteção da criança e do adolescente 

é, genuinamente, norma de Direitos Humanos, posto que as Normas de Direitos Humanos 

trazem como principal característica a proteção dos mais vulneráveis” (apud. DUARTE, 

2009).  

Importante destacar que a Convenção dos Direitos da Criança, que também assegura 

os adolescentes, reconhece o direito de terem um nível de vida adequado ao seu 

desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social, como versa o artigo 271, 

protegendo-os contra todas as formas de violência física ou mental, abuso ou tratamento 

negligente, maus tratos ou exploração, inclusive abuso sexual, de que trata o artigo 192.  

                                                           
1 1.Os Estados Partes reconhecem o direito de todas as crianças a um nível de vida adequado ao seu 

desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social. 

2.Cabe aos pais ou a outras pessoas responsáveis pela criança a responsabilidade primordial de propiciar, de 

acordo com as possibilidades e os recursos financeiros, as condições de vida necessárias ao desenvolvimento da 

criança. 

3.De acordo com as condições nacionais e dentro de suas possibilidades, os Estados Partes devem adotar as 

medidas apropriadas para ajudar os pais e outras pessoas responsáveis pela criança a tornar efetivo esse direito; e 

caso necessário, devem proporcionar assistência material e programas de apoio, especialmente no que diz 

respeito à nutrição, ao vestuário e à habitação. 

4.Os Estados Partes devem adotar todas as medidas adequadas para garantir que os pais ou outras pessoas 

financeiramente responsáveis pela criança respondam por seu sustento, sejam eles residentes no Estado Parte ou 

no exterior. Em especial, quando a pessoa financeiramente responsável pela criança mora em outro país que não 

o país de residência da criança, o Estado Parte em questão deve promover a adesão a acordos internacionais ou a 

conclusão de tais acordos, bem como outras medidas apropriadas. 
2 1.Os Estados Partes devem adotar todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais 

apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de violência física ou mental, ofensas ou abusos, 

negligência ou tratamento displicente, maus-tratos ou exploração, inclusive abuso sexual, enquanto a criança 

estiver sob a custódia dos pais, do tutor legal ou de qualquer outra pessoa responsável por ela. 

2.Essas medidas de proteção devem incluir, quando cabível, procedimentos eficazes para a elaboração de 

programas sociais visando ao provimento do apoio necessário para a criança e as pessoas responsáveis por ela, 

bem como para outras formas de prevenção, e para identificação, notificação, transferência para uma instituição, 

investigação, tratamento e acompanhamento posterior dos casos de maus-tratos mencionados acima e, quando 

cabível, para intervenção judiciária. 
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A legislação que trata do bem-estar da criança e do adolescente, constante no art. 5° do 

Estatuto, reforça o princípio de que “nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 

Infelizmente, essas formas de desamparo são muito presentes na realidade desses menores e 

deve ser combatida com o auxílio da legislação especialmente destinada a esse grupo 

vulnerável.  

Sabe-se que o Estado, a sociedade e o poder público são fundamentais para proteção 

infanto – juvenil, colocando esses indivíduos a salvo de os tipos de violência. Assim, com o 

advindo ECA (1990), o combate à violência contra a criança e o adolescente, é amparado por 

uma rede de atendimento e proteção composta pelo Poder Judiciário, Ministério Público, 

Policia Civil, Conselho Tutelar, políticas públicas, e outros, inserida no Sistema de Garantia 

de Direitos (SGD) que tem por objetivo proteger esses menores que são ameaçados ou têm 

seus direitos violados. 

Dessa forma, a rede tem por intuito direcionar sua atenção aos menores e seus 

familiares, enfrentando o fenômeno da violência e discutindo formas eficazes de evitar a 

continuidade desses atos, ou seja, busca enfatizar as ações de proteção integral às crianças e 

adolescentes, atuando em conjunto com a legislação e a sociedade, visando a prioridade 

absoluta do infante. 

 

3. ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE  

3.1 CONCEITO 

O estudo deste trabalho está focado em menores de idade, ou seja, indivíduos que 

ainda não possuem discernimento necessário para sua autodefesa e, que conforme art. 1º da lei 

8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, são os menores de dezoito anos.  

A violência infanto-juvenil, enquanto uma das piores problemáticas da atualidade, 

necessita de combate de qualquer ato ou omissão, praticados por pais, parentes ou 

responsáveis, contra crianças e adolescentes que – sendo capaz de causar dano físico, sexual 

e/ou psicológico à vítima, pois 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 serem tratados como sujeitos e pessoas em condição 

peculiar de desenvolvimento (GUERRA, 2001, p. 32). 

Por caracterizarem um ato de violência física e/ou psicológica em que um indivíduo 

mais velho, pratica atos contra o menor, para satisfazer sua lascívia, tornando este incapaz de 

se defender, Sanderson (2005, p. 17) afirma que: 
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O envolvimento de crianças e adolescentes em atividades sexuais com um 

adulto ou com uma pessoa mais velha ou maior, em que haja uma diferença 

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

sexual para a gratificação das necessidades ou dos desejos, para a qual ela é 

incapaz de dar um consentimento consciente por causa do desequilíbrio do 

poder ou de qualquer capacidade mental ou física [...] 

 

Dito isso, o responsável por tais atos de caráter desumano em relação ao menor, deve 

ser punido com seriedade, pois aquele, em total estado de vulnerabilidade, não possui 

potencial para sua autodefesa.  

Ainda, o conceito de abuso contra o menor abrange uma série de ações que 

configuram essa espécie de violência, tais como todos os tipos de encontros sexuais e 

comportamentos que indicam aliciamento sexual, linguagem ou gestos sexualmente 

sugestivos, uso de pornografia, voyeurismo, exibicionismo, caricias, masturbação e 

penetração com os dedos ou pênis. Inclui, também, quaisquer atos sexuais impostos à criança 

ou ao adolescente por qualquer pessoa dentro do âmbito da família, ou fora dela, que abuse de 

sua posição de poder e confiança (SANDERSON, 2005, p.17).  

Desta maneira, o abuso sexual infanto-juvenil ocorre por diversas formas, torna-se 

uma figura de tipo aberto onde ensejam diversas condutas em desfavor ao menor, que é 

nitidamente uma vítima em estado de vulnerabilidade.  

 

3.2 VULNERABILIDADE  

Todas as pessoas são vulneráveis. A palavra vulnerabilidade tem por conceito uma 

origem latina vulnerabilis, e que significa “o que pode ser ferido”. Entretanto algumas pessoas 

têm essa vulnerabilidade potencializada, podendo afirmar que esta causa graduações.   

É evidente que certos grupos de pessoas, como as crianças e os adolescentes se 

encontram em condição de desigualdade em relação aos demais, tornando-se vítimas em 

potencial, ou seja, em constante situação de risco e, desta forma, necessitam de uma proteção 

especial.  

A criança e o adolescente são, por excelência, seres vulneráveis, tendo em vista que 

estão “vivenciando um processo de formação e transformação física e psíquica” (CABRERA, 

WAGNER, & FREITAS, 2006, p. 9). Portanto, é importante ressaltar que nessa fase as 

relações familiares são de extrema importância para os menores, visto que estão se 

desenvolvendo e todas as formas de cuidados tais como o afeto, o amor, a compreensão e a 

empatia, tornam-se essenciais.  
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Ressalta-se que, a presença da família é fundamental para a formação da sexualidade 

do infante, pois impõe limites aos impulsos sexuais e desejos infantis, até que a estrutura 

psicológica deste indivíduo se desenvolva.  Nesse sentido, Fugaretta (2001), citado por 

Cardin, Bochi e Banach (2011) ensina que “existem alguns fatores de risco que favorecem a 

prática de abuso sexual no ambiente doméstico, como o estresse, a aprovação cultural do uso 

da violência, o isolamento social, a depressão, o uso de drogas, o alcoolismo, o divórcio, os 

conflitos conjugais frequentes etc.” 

Dito isso, nota-se que quanto menor a criança for, maior a chance da ocorrência dos 

fatos e, por serem vulneráveis a sua autodefesa encontra-se prejudicada.   

Em relação ao abuso sexual, os menores tornam-se mais vulneráveis pois a violação é 

praticada por alguém que lhe inspira confiança, de dentro da família, com quem tem uma 

relação de subordinação. Nessas situações, dificilmente o abusador se utiliza de violência 

física, porque consegue manipular a criança e compelir-lhe medo, ou até mesmo sensação de 

prazer. Geralmente quando alguém estranho se aproxima das crianças ou comete algum ato de 

violência, as mesmas já são ensinadas a resistir ou reagir de alguma maneira, como por 

exemplo gritar, no entanto quando o ato é cometido por algum ente familiar ou alguém 

próximo do vínculo de convivência, os menores não tendem a oferecer qualquer tipo de 

resistência ao abuso, pois julgam o abusador como alguém que lhe quer bem, uma pessoa em 

quem podem confiar. 

Deste modo, observa-se a existência de menores que tem sua vulnerabilidade 

potencializada, no sentido de serem solitários, terem algum distúrbio físico ou emocional, não 

interagirem com as pessoas e outros diversos motivos específicos de cada um, tornando-os 

vítimas da preferência do abusador, por serem vulneráveis e de fácil manipulação.  

Portanto, é imprescindível para a criança e o adolescente uma convivência pacífica 

com seus genitores, responsáveis e demais entes familiares, visto que todos exercem funções 

essenciais para o desenvolvimento de vida destes menores.      

 

3.3 TIPOS DE VIOLÊNCIAS CONTRA O INFANTE 

Dentre as modalidades de violência doméstica contra o infante, destacam-se alguns 

tipos: a violência sexual, a psicológica, a negligência e por fim a física.  

Acrescenta-se que tais violências podem acontecer isoladamente e ou 

cumulativamente, entre si ou conjuntamente com ameaças e, outras formas de silenciar o 

menor, sendo todas estas prejudiciais ao infante, visto que o mesmo sofre sozinho com receio 

de contar a alguém para pedir ajuda.  
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 Logo, independente da forma em que a criança ou o adolescente esteja sofrendo, 

deve-se observar seus atos pois existem diversas formas de manifestação, desde o 

comportamento muito retraído até atitudes fora do habitual. Visto que a violência deve cessar 

e deixar de ferir a integridade física, moral e emocional do menor envolvido, é preciso muita 

atenção quanto aos sinais que o infante pode apresentar, rogando auxílio de forma indireta.  

 

3.3.1 Violência sexual 

Atualmente nota-se que a violência sexual tem gerado grande preocupação em todo 

mundo, pois é um fenômeno complexo e de difícil enfrentamento, desta forma, conforme os 

dizeres de Azevedo e Guerra (1989, p. 33 apud GUERRA, 2001):  

 

Violência sexual se configura como todo ato ou jogo sexual, relação 

hetero ou homossexual entre um ou mais adultos e uma criança ou 

adolescente, tendo por finalidade estimular sexualmente está criança 

ou adolescente ou utilizá-los para obter uma estimulação sexual sobre 

sua pessoa ou de outra pessoa. 

 

Assim sendo, os índices de violência tornam-se alarmantes como destaca pesquisa 

feita pela Agencia Brasil (2019, web) que traz o seguinte levantamento: 

 

Dados do disque 100 mostram que, só no ano passado, foram registrados um 

total de 17.093 denúncias de violência sexual contra menores de idade. A 

maior parte delas é abuso sexual (13.418 casos), mas há denúncias também 

de exploração sexual (3.675). Só nos primeiros meses deste ano, o governo 

federal registrou 4,7 mil novas denúncias. Os números mostram que mais de 

70% dos casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes são 

praticados por pais, mães, padrastos ou outros parentes das vítimas e, que a 

violência é cometida na casa do abusador ou da vítima 

 

 O abuso sexual pode ser classificado de duas formas, sendo intrafamiliar e 

extrafamiliar. O intrafamiliar caracteriza-se quando o abusador é membro da família e na 

maioria das vezes o abuso acontece mais de uma vez, visto que o contato com o menor é de 

certa forma acessível. Já o extrafamiliar ocorre quando o sujeito não é membro da família e 

ocorre com menor frequência, em comparação ao intrafamiliar.  

Nota-se que, a pratica sexual abusiva em sua grande maioria ocorre sem o 

consentimento do envolvido, que é coagido física ou psicologicamente a participar da relação 

e, por este motivo o silêncio torna-se frequente diante dos atos praticados e, desta forma 

muitos casos não são denunciados por temor da vítima ou por vergonha do ocorrido, como já 

exposto em tópico anterior. 
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3.3.2Violência psicológica 

Crianças e adolescentes que sofrem violências psicológicas, enfrentam problemas 

emocionais similares ou até piores que os relatados por menores que passaram por abusos 

sexuais e, esta espécie de violência pode ser tão nociva quanto a física, tendo em vista que o 

abuso psicológico é difícil de mensurar pois não deixa rastros aparentes como as outras 

formas de violência.  

Em vista disso, Viviane Nogueira de Azevedo Guerra (2001) entende e conceitua a 

violência psicológica também definida como tortura psicológica quando:  

 

[...] um adulto constantemente depreca a criança, bloqueia seus 

esforços de auto aceitação, causando-lhe grande sofrimento mental. 

Ameaças de abandono também podem tornar uma criança medrosa e 

ansiosa, representando formas de sofrimento psicológico.  

 

Trata-se de palavras, atitudes, comportamentos e/ou ambientes negativos criados por 

adultos ou por outras crianças e adolescentes em torno destes, de caráter repetitivo, extensivo 

e deliberado, resultando em sérios prejuízos para seu desenvolvimento psicoativo, relacional e 

social (WAKSMAN, HIRSCHHEIMER, & PFEIFFER, 2018a). 

Ademais, o fato de não se encontrarem consequências emocionais visíveis em uma 

criança ou em um adolescente, não quer dizer que não tenha sofrido ou esteja sofrendo 

violência psicológica (WAKSMAN, HIRSCHHEIMER, & PFEIFFER, 2018b), podendo esta 

acompanhar todas as outras formas de violência.  

As consequências relacionadas a este tipo de violência são alarmantes, pois os 

menores que são abusados emocionalmente, sofrem de ansiedade, depressão e até mesmo 

tendências suicidas. Também podem apresentar problemas de comportamento na escola, de 

relacionamentos e situações de autoflagelo. Por isso, é fundamental que todos da sociedade, 

estejam atentos para detectar, intervir e até auxiliar no tratamento desses infantes, pois o 

tratamento evolui conforme os cuidados e estímulos que recebem.  

 

3.3.3Violência em forma de negligência  

A negligência pode ocorrer em diversos casos, mas a mais comum é aquela que ocorre 

dentro de casa, de difícil identificação e, não raro, por anos, as crianças e adolescentes sofram 

em silêncio.  Dessa forma conceitua Guerra (2001):  

 
A negligência representa uma omissão em termo de prover as 

necessidades físicas e emocionais de uma criança ou adolescente. 
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Configura-se quando os pais (ou responsáveis) falham em termos de 

alimentar, de vestir adequadamente seus filhos e etc., e quando tal 

falha não é resultado das condições de vida além de seu controle.  

 

Acontece de forma não intencional (sociocultural) nas classes sociais menos 

favorecidas, pela ausência de condições econômicas e culturais mínimas. São famílias que 

vivem para o próprio dia, e o bem-estar dos filhos se limita à sobrevivência, sem o saber e a 

condição financeira para oferecer cuidados e estímulos de que realmente necessitam 

(WAKSMAN, HIRSCHHEIMER, & PFEIFFER, 2018c). No entanto, isso não quer dizer que 

a pobreza impossibilite o cuidado dos responsáveis para com os menores, zelando pelo bem-

estar e desenvolvimento dos mesmos.  

Por outro lado, de forma intencional, consciente ou não, nem sempre os pais ou 

responsáveis têm a consciência de que estão praticando a violência, a qual se dá por meio da 

pouca valorização, da menor importância, da falta de tempo, da atenção prometida que nunca 

aparece, do carinho que nunca chega (WAKSMAN, HIRSCHHEIMER, & PFEIFFER, 

2018d).  

Não obstante a isso, independente de padrões socioculturais, crianças e jovens são 

deixados à mercê para que decidam sobre caminhos que devem seguir e, até mesmo deixados 

a cuidados de terceiros que falham na supervisão.  

Portanto, imprescindível a tutela desses menores para que o sistema consiga frear tais 

abusos e, para os abusados, que tenham um bom tratamento psicológico, a fim de curar os 

traumas sofridos e minimizar as feridas de uma infância ou adolescência nada agradável.  

 

3.3.4 Violência física  

Embora a negligência seja o tipo mais comum de maus-tratos em crianças, outros 

autores indicam a violência física como mais frequente, sendo conceituada pela Organização 

Mundial de Saúde-OMS como “ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, contra um 

grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, 

morte ou dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação” (KRUG et al., 2002, 

p.5, In: SOUZA, 2007, p. 15). 

Esse tipo de violência engloba todas as faixas etárias e estima-se que o abuso físico 

seja responsável por aproximadamente 25% de todas as formas de abuso contra criança e, 

proporcionalmente, a maior parte das mortes por abuso físico (80%) ocorre em crianças 

menores de 4 anos de idade. (WAKSMAN, HIRSCHHEIMER, & PFEIFFER, 2018e).  
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Mesmo com a evolução da sociedade, o abuso físico é visto como uma das práticas 

familiares frequentemente usadas na educação das crianças e até dos adolescentes, sendo essa 

forma de violência considerada pelos abusadores como algo de caráter disciplinador, 

tornando-se por vezes muito frequentes, podendo levar a espancamentos e até homicídios.  

A partir destas definições que abrangem formas de tratamentos, o artigo 19 da 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (1989) destaca que: 

 

A criança deve ser protegida contra todas as formas de violência física ou 

mental, abuso ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração, inclusive 

abuso sexual, enquanto a criança estiver sob a custódia dos pais, do 

representante legal ou de qualquer outra pessoa responsável por ela. 

 

Portanto, a violência contra a criança é um fenômeno de difícil detecção, pois ocorre 

dentro do lar, sendo que esses menores ainda são vistos como propriedades dos pais, antes de 

seres humanos. O ambiente familiar deve trazer acolhimento, conforto, segurança e acima de 

tudo proteção e não um ambiente sinônimo de sofrimento, gerando consequências futuras para 

a criança ou adolescente vítimas da violência.  

A prática desses atos violentos deve ser veemente combatida pois não só deixam 

marcas no momento da agressão, como também forma feridas muitas vezes sem chance de 

cicatrização, comprometendo o futuro destes menores, atrasando o desenvolvimento dos 

mesmos e ainda, formando adultos que poderão perpetuar tais práticas com seus próprios 

filhos, mantendo assim, o ciclo da violência (MPPR, 2019, web).  

 

4. ABUSO SEXUAL INTRAFAMILIAR 

4.1 CONCEITO  

A violência intrafamiliar acontece contra a criança e o adolescente dentro de suas 

próprias residências, não existindo um perfil social especifico, estando presente em diversas 

culturas, variadas classes sociais e, desenvolvendo-se de várias maneiras.  

Os abusos geralmente são praticados por pais ou responsáveis, que certamente 

impedem seus filhos de gozar de uma situação de bem-estar, interferindo, por consequência, 

em seu desenvolvimento físico, psíquico e social. A violência pode perdurar por anos, uma 

vez que as vítimas se tornam vulneráveis diante da situação a que estão expostas e, em virtude 

da pouca idade não compreendem de forma clara a situação vivenciada. 

Muitos podem ser os conceitos do que vem a ser a violência sexual intrafamiliar. 

Azevedo e Guerra (2000) definem tal abuso como uma “coação exercida por um adulto a ela 
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ligado por laços de parentesco, afinidade ou responsabilidade, com o intuito de levá-la a 

participar de práticas eróticas”. Podem ser agressores os pais, irmãos, tios, padrastos, 

madrastas, tutores ou quaisquer pessoas que pertençam ao vínculo familiar e se utilizam da 

relação de confiança que alimentam com o menor.  

Segundo Sanderson (2005), o abuso sexual dentro da família pode incluir tanto o pai 

biológico ou os padrastos quanto quaisquer outras figuras masculinas em que a criança 

deposita confiança e para quais têm algum poder ou autoridade sobre elas. Podem estar 

incluídos os namorados da mãe, tios, avós, amigos do sexo masculino próximos da família, 

assim como irmãos mais velhos. Pessoas do sexo feminino também abusam de crianças 

dentro da família, portanto nota-se que o agressor independe do sexo, podendo ser tanto 

homens quanto mulheres.  

Na maioria dos casos o agressor é do sexo masculino, mas também pode ser do sexo 

feminino e, quando praticado entre pessoas com um vínculo familiar consanguíneo ou 

socioafetivo, o abuso sexual pode ser definido como incesto, independentemente de violência 

física, sendo essa forma de contato mais comum na relação de pai e filha. 

Em geral, em muitas situações a mãe sabe do abuso sofrido por seus filhos, no entanto 

na maioria das vezes não se manifesta pois tem medo de represálias por parte do companheiro 

pois geralmente depende economicamente deste. Pode também preferir não se manifestar a 

respeito da violência por ter sido vítima na infância ou adolescência, perpetrando assim o 

silencio e a vergonha. Dessa maneira, a criança ou adolescente fica sem a quem recorrer, pois 

quem poderia oferecer ajuda é omissa em relação ao problema (BUENO, 2011).  

Dito isso, as pessoas vítimas de violência sexual, quando conseguem se expressar, 

devem procurar tratamento psicológico, o que contribuirá para que não silencie perante atos 

que possam ocorrer no próprio seio da família. 

 

4.2 PERFIL DO AGRESSOR   

O típico perfil do agressor não é homogêneo, tendo em vista que, o ato ilícito sexual 

praticado contra criança e adolescente e por aqueles que estão na própria residência da vítima, 

pode ser dos pais, irmãos, parentes próximos e até aqueles que tenham vínculo com a família, 

sempre tendo uma posição de superioridade em relação ao infante.    

Importante salientar que existe uma característica comum em relação ao tipo de 

agressores, que demonstra que os mesmos já estiveram na posição de vulneráveis que 

sofreram o abuso sexual ou algum tipo de violência dentro da própria residência, perpetrando 

assim, o ciclo dessa violência que será passada de geração para geração.  
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Para que o abuso seja perpetrado, o abusador se utiliza de alguns meios que 

inicialmente o faz ter o contato íntimo com a vítima, tais como banhos e carícias, sendo esses 

atos praticados inicialmente sem nenhum contato sexual. Logo em seguida ocorre o toque nos 

órgãos genitais e a masturbação até o agressor ganhar a confiança do menor, que já se 

encontra manipulado, chegando ao ponto de aceitar naturalmente os estímulos sexuais, 

facilitando a prática de conjunção carnal, sexo oral, anal e outras maneiras que violem a 

dignidade sexual do infante. Dentre outros métodos, o agressor toma proveito de momentos 

oportunos em que este fica a sós com a vítima, facilitando assim a sua ação. 

Assim conforme Lamour (1997), citado por Cardin, Mochi, & Bannach (2011, p. 414): 

 

Para que a criança mantenha o segredo acerca do abuso sexual, os agressores 

costumam se utilizar de coerção e de sua posição de autoridade, afirmando 

que, se contar o que está ocorrendo, o abusador será preso, não terá mais 

contato com ele, os irmãos serão levados para um abrigo, a mãe morrerá de 

desgosto etc. O menor é manipulado de tal forma que acredita ser o culpado 

pelos abusos, tendo consentido com estes. Não é comum o uso de violência 

física. 

  

O abusador sabe que está infringindo as leis e por isso usa destas artimanhas para 

tentar “comprar” a vítima e não ser descoberto. 

 

4.3 PERFIL DA VÍTIMA  

Conforme o entendimento de Sanderson (2005, p. 145): 

O pedófilo pode escolher uma criança específica que preencha certas 

características desejadas, tais como idade ou uma faixa etária específica, 

determinadas características físicas, personalidade ou grau de 

vulnerabilidade. Exemplos comuns podem ser crianças pequenas que ainda 

usam fraldas, crianças de 3 a 5 anos, de 6 a 8 anos, pré-adolescentes ou 

crianças que estão na puberdade. A maioria dos pedófilos escolhe apenas as 

crianças que se enquadram na faixa etária de sua preferência e demonstram 

pouco ou nenhum interesse pelas crianças de outras idades. 

 

Assim, em geral, o alvo do abusador é a criança ou adolescente mais frágil e 

vulnerável, tornando difícil a defesa do menor.  

Dados do Ministério da Saúde do periodo de 2011 e 2017, com a última atualização 

em 2018, traz o seguinte resultado das pesquisas: 

 

O Brasil teve um aumento de 83% nas notificações gerais de violencias 

sexuais contra as crianças e adolescentes, segundo boletim epidemologico 

divulgado pelo Ministerio da Saúde [...] no periodo foram notifcados 
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184.524 casos de violência sexual, sendo 58.037 (31,5 %) contra crianças e 

83.068 (45,0 %) contra os adolescentes.  

 

 

Desse modo, observa-se o gráfico abaixo com os dados alarmantes, que indicam 

percentuais com relação às vítimas e os agressores.  

Gráfico 1 – Raio X da violência sexual  

 
 

(Fonte: G1 ciência e saúde (2019) 

 

 

Ainda, conforme as características sociodemográficas de crianças que são vítimas de 

violência sexual, mostrou que no total de 51,2% estavam na faixa etária entre 1 a 5 anos, e 

que 3,3% possuíam alguma deficiência ou transtorno. (Garcia, 2019, web).   

Por conseguinte, mesmo com legislações ou ações de prevenção contra qualquer 

violência praticada em desfavor dos menores, a situação ainda carece de mudanças, como o 

cumprimento da lei, a conscientização nas famílias, nas escolas, nas igrejas, na sociedade, a 

realização de projetos que dão suporte aos infantes e suas famílias quando da ocorrência dos 

atos, etc., pois com a ajuda de toda a sociedade é que os resultados aparecerão de forma a 
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proporcionar à criança e ao adolescente um crescimento e desenvolvimento seguros, tendo 

como base, seus direitos e garantias resguardados.    

 

5. PROJETOS DE LEI PARA A PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE  

Questões que envolvam tanto a criança quanto o adolescente, principalmente quando 

abrange a tutela legal, devem ser discutidas de acordo com a legislação vigente e com os 

projetos de lei que impulsionam a proteção integral e o melhor interesse do infante. 

Ressalta-se que a busca pela educação e orientação sobre a violência sexual deve ser 

enfrentada dentro do próprio lar e na sociedade civil, incluindo-se as mídias sociais, sendo 

este o ambiente mais frequentado por crianças e jovens da atualidade. Portanto, deve haver 

uma prevenção efetiva de acordo com as políticas públicas elencadas a seguir. 

 

5.1 PROJETO DE LEI DO SENADO 497/2018 

O Projeto de Lei do Senado 497/2018, dispõe que pais ou responsáveis das crianças e 

adolescentes vítimas da violência, poderão frequentar programas de reeducação, recuperação 

e prevenção, sendo tais medidas determinadas pela autoridade judiciária. 

Ante o presente Projeto de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos 

Maus-tratos (2017), que atualiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990 – 

ECA, traz a seguinte redação:  

 

Art. 130. Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso 

sexual infligidos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária 

poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor 

da moradia comum, bem como o seu ingresso em programas de 

prevenção de violência contra crianças ou adolescentes. 

 

 

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) aprovou em 21 de 

março de 2019 o PSL 497/2018, o qual encontra-se em análise, e para o relator na CDH, 

senador Styvenson Valentim (Pode-RN), é louvável a iniciativa para conscientizar os 

agressores do mal que causaram, uma tentativa de evitar a reincidência de atos violentos, "que 

tantos ônus acarretam aos pequenos ombros de nossos meninos e meninas"(MPPR, 2019, 

web), destarte, o crime contra a criança e o adolescente deriva daqueles que deveriam 

protegê-los.  
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5.2 PROJETO DE LEI 4788/2019 

O presente Projeto, apresentado em 02 de setembro de 2019, pelo Deputado Marreca 

Filho (PATRIOTA/MA), visa aumentar a pena dos crimes cometidos contra crianças e 

adolescentes, alterando alguns artigos presentes no Código Penal Brasileiro e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Assim, conforme justificativa, destaca o projeto de lei 4788 (2019, 

web): 

 

Cabe lembrar que, segundo dados recentes da Secretaria de Direitos 

Humanos, no Brasil, a cada dia são registrados aproximadamente 200 casos 

de violências contra crianças. Desse modo, mostra-se urgente a adoção de 

política criminais mais duras, objetivando oferecer uma proteção mais 

efetiva as nossa crianças e adolescentes.  

 

Portanto, a agravação penal serve para uma proteção mais adequada para os menores.  

  

5.3 PROJETO DE LEI 1022/2019 

A proposição do projeto foi apresentada em 21 de fevereiro de 2019, pela Deputada 

Flordelis do PSD, conforme a Ementa “altera a Lei n. º 4.117, de 27 de agosto de 1962, para 

estabelecer a obrigatoriedade de exibição de mensagens educativas de combate à exploração 

sexual de crianças e adolescentes na mídia eletrônica”, e atualmente aguarda Parecer do 

Relator na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.  

O intuito do projeto é o combate a todas as formas de exploração sexual, 

principalmente a pedofilia contra a criança e o adolescente e segundo Flordelis: 

 

O projeto estabelece a obrigatoriedade de que os meios de comunicações de 

massa televisivos sejam obrigados a inserir advertência contra esse tipo de 

crime em sua programação. A ideia é trabalhar, ao mesmo tempo, a 

prevenção e a conscientização [..] os anúncios conterão um telefone de 

denúncia e, a legislação em vigor com sua respectiva penalidade.  

 

O respectivo projeto não inclui apenas meios televisivos, mas também emissoras de 

rádio, tendo em vista o grande alcance em todas as classes sociais.  

Ademais, outros projetos de lei foram apensados a esse, tais como PL 

1591/2019 (1)  PL 3537/2019  PL 2184/2019 (1) ,  PL 2185/2019 ;  PL 2466/2019 (2)  PL 

2818/2019   PL 2828/2019 PL 5112/2019, todos com o mesmo intuito referente a campanhas 

educativas, de impedimento e divulgação de imagens de cunho sexual com menores, para que 

provedores de redes sociais lancem campanhas informativas no contexto de abusos e 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2194582
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2194582
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2208080
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2197404
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2197405
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2199009
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2202968
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2202968
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2203019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2203019
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violências contra as crianças e os adolescentes. Ainda, uma campanha denominada de “Maio 

Laranja”, objetiva que em todo mês de maio, em todo território nacional seja promovido 

ações efetivas de combate a atos que violem a dignidade do infante, tais como os elencados 

acima.  

 

6 CONCLUSÃO 

O presente trabalho abordou a referida matéria a fim de esclarecer que a problemática 

ainda carece de discussões e mais políticas públicas para que a violência sofrida pelos 

menores seja cada vez mais rara, principalmente na família, que costuma ser praticada por 

quem deveria dar amor e prestar auxílio ao infante ao invés de impor uma condição 

deturpadora da infância e da adolescência, como se vê na atualidade.  

 Portanto, é fundamental considerar a importância do amparo, segurança e garantia de 

direitos das crianças e dos adolescentes sob o prisma de uma proteção integral e do melhor 

interesse.  

Antigamente os menores eram tratados como objetos, seres quaisquer, que serviam 

para prestação de serviços à família e à sociedade sem qualquer amparo legal ou social, ou 

seja, não eram vistos como sujeitos de direito.  

Com o passar dos anos, não só a família, como a sociedade e o Estado passaram a ter 

um olhar diferenciado para a comunidade infanto-juvenil, um olhar voltado para proteção e 

amparo, resguardando seus direitos, devido ao fato de serem considerados vulneráveis e 

estarem em fase de desenvolvimento psicossocial.  

Com a Constituição Federal de 1988 a criança e o adolescente passaram a ter a devida 

proteção legal, sendo considerados sujeitos de direitos fundamentais, tutelados pela legislação 

e principalmente pelos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral. Faz-

se notório destacar que o Código Penal Brasileiro, traz em sua legislação a punição de crimes 

praticados contra a dignidade sexual do infante com dispositivos legais que se enquadram 

como crimes hediondos previstos na lei 8.072/1990. 

O ápice em relação a legislação dos menores veio através do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA – 1990), que prezou pelo princípio da primazia da proteção e preservação 

dos direitos e garantias dos menores, assegurando o pleno desenvolvimento e atuando em 

conjunto com outras legislações e órgãos com intuito do melhor interesse e prioridade 

absoluta desses seres considerados vulneráveis.  

Na pesquisa entendeu-se que o abuso sexual intrafamiliar ocorre dentro do lar do 

menor, não podendo definir um perfil exato do agressor, porém praticado na maioria das 
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vezes por alguém do sexo masculino que tem uma posição de superioridade em relação a 

criança ou adolescente. Como dito, é preciso muita atenção ao comportamento dos menores 

pois o contato entre agressor e agredido se inicia por meio de carinhos, massagens e afins, 

sem nenhum contato sexual, para depois ocorrer as carícias e toques nos órgãos genitais e, por 

fim, a prática dos atos sexuais.   

Destarte, existem algumas formas de violências praticadas contra criança e 

adolescente, destacando-se entre elas a violência física, sexual, psicológica e a negligência, 

praticadas isoladamente ou cumulativamente.  

Salienta-se a necessidade da intervenção estatal e do amparo de legisladores por meio 

de novos projetos de leis que auxiliem na assistência em relação aos cuidados com os 

menores, como formas de prevenção e punição na prática de crimes que violem a dignidade 

individual, social e sexual do infante.  

Por fim, conclui-se que o ciclo da violência que se instala no seio familiar deve ser 

rompido e enfrentado para que crianças e jovens não se desenvolvam com a problemática de 

terem sido vítimas dentro do próprio lar, devendo a sociedade e Estado agirem juntos para que 

a proteção desses indivíduos e a punição do agressor sejam efetivas, visando uma infância e 

adolescência sadia e livre de qualquer forma de violência.  
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