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RESUMO: Este artigo discute a exploração sexual de crianças e adolescentes delimitando-se 

ao estudo da violência sexual intrafamiliar, bem como os mecanismos de defesa dos direitos e 

dignidade dos menores conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi visto que mesmo 

com os avanços registrados, no Brasil a violação dos direitos humanos e dos direitos da criança 

e do adolescente é um fato diário, embora o país tenha sido capaz de elaborar um dos códigos 

mais paradigmáticos sobre esses direitos, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na realidade 

a infância brasileira está longe de ter a prioridade absoluta que a Constituição proclama. Assim, 

ao final deste estudo conclui-se que o ECA preconiza a proteção integral por parte da família, 

sociedade e Estado às crianças e adolescentes, no entanto, acredita-se que o Estado não tem 

desenvolvido mecanismos eficazes para garantir esta proteção. 

 

Palavras-chave: Crianças e adolescentes. Violência sexual. Pedofilia.  

 
 

INTRA-FAMILY ABUSE AGAINST CHILDREN AND ADOLESCENTS 

 

 

ABSTRACT: This article discusses the sexual exploitation of children and adolescents 

delimiting the study of intrafamily sexual violence as well as the mechanisms for defending the 

rights and dignity of minors in accordance with the Statute of the Child and Adolescent. It has 

been seen that even with the progress made, in Brazil the violation of human rights and the 

rights of children and adolescents is a daily fact, although the country has been able to elaborate 

one of the most paradigmatic codes on these rights, and the child and Adolescent statute. In 

fact, Brazilian childhood is far from having the absolute priority that the Constitution proclaims. 

Thus, at the end of this study it is concluded that the ECA advocates comprehensive protection 

by the family, society and State to children and adolescents, however, it is believed that the 

State has not developed effective mechanisms to guarantee this protection. 

 

Key words:Children and adolescents. Sexual violence. Pedophilia.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como tema a exploração sexual de crianças e adolescentes 

delimitando-se ao estudo da violência sexual intrafamiliar bem como mecanismos de defesa 

dos direitos e dignidade dos menores conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

A questão que norteou a presente investigação foi baseada na pergunta: quais os 

mecanismos de proteção oferecidos pelo ECA no que tange à exploração sexual intrafamiliar 

de crianças e adolescentes? 

            Nesse sentido, elegeu-se como objetivo principal discutir os mecanismos jurídicos de 

proteção de crianças e adolescentes contra a violência sexual intrafamiliar. Tem-se como 

objetivos específicos: analisar os direitos conferidos às crianças e adolescentes pela legislação 

internacional e pátria, especialmente o Estatuto da Criança e Adolescente; abordar a violência 

sexual contra crianças e adolescentes buscando conhecer a incidência, consequências para os 

menores, perfil do abusador/pedófilo; e discutir a eficácia das normas jurídicas existentes para 

a punição da violência sexual contra menores. 

O ECA, no art. 18 preconiza 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”1. Contudo, a realidade mostra que a criança e o adolescente ainda 

têm sido vitimados pela violência praticada por familiares, Estado e sociedade. As 

manifestações mais acentuadas de violência são: violência física, negligência, abuso sexual e 

violência psicológica2. 

A violência sexual é considerada um grave problema no Brasil, causando sérios danos 

a crianças e adolescentes independente do estrato social a que pertençam3. 

Apesar de os crimes de exploração sexual cometidos contra crianças e adolescentes 

serem abomináveis e causarem grande comoção social e danos incomensuráveis às crianças e 

adolescentes, a legislação é escassa e insuficiente. Os aliciadores e exploradores têm sido 

tratados como criminosos comuns. 

 Assim, o estudo se justifica e se faz relevante no sentido de demonstrar a necessidade 

de punição efetiva contra pedófilos e exploradores do gênero que tanto mal causam aos 

                                                           
1 BRASIL.Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ leis/L8069.htm>. Acesso: 29 set. 2018. 
2 CHILHOOD Brasil. Violência sexual contra crianças e adolescentes: novos olhares sobre diferentes formas de 

violações. São Paulo: Instituto WCF-Brasil, 2013, p.43. 
3 Ibid. 
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menores, roubando sua infância, tirando-lhes perspectivas de um futuro melhor e deixando-lhes 

marcas profundas que nem o tempo é capaz de apagar. 

Como metodologia, optou-se pela pesquisa bibliográfica em doutrinas, artigos e 

legislações pertinentes à temática abordada, localizando nestas as informações úteis por meio 

de leitura crítica/analítica levando em conta a intelecção do texto e a apreensão de seu teor que 

será, posteriormente, submetida à interpretação. 

 

2 O ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) define como violência “o uso propositado da 

força física, poder materializado, ou mesmo sob a forma de ameaça contra si própria, ou contra 

o próximo, sendo de grupo ou comunidade”4. Pode resultar em lesão, morte, dano psicológico, 

deficiência de desenvolvimento ou privação. Essa definição sintetiza de forma clara e objetiva 

a violência e suas consequências. O significado explicado pela OMS associa intencionalidade 

com a concretização da ação, independentemente do resultado produzido. Sendo assim, são 

eliminados da definição os incidentes não intencionais, tais como a maioria dos ferimentos no 

trânsito e queimaduras em incêndio5. 

 A violência sexual contra crianças e adolescentes caracteriza -se como todo ato, ou jogo 

sexual com intenção de estimular sexualmente esse grupo, visando utilizá-lo para obter 

satisfação sexual. Pode ocorrer em uma variedade de situações, como: estupro, incesto, assédio 

sexual, exploração sexual, pornografia, pedofilia, manipulação de genitália, mamas e ânus, até 

o ato sexual com penetração, imposição de intimidades, exibicionismo, jogos sexuais e práticas 

eróticas não consentidas e impostas e “voyeurismo” (obtenção de prazer sexual por meio da 

observação)6.  

Para Sanderson, a violência sexual contra criança ou adolescente, acontece mediante a 

figura de um adulto ou por alguma pessoa mais velha, ou seja, existe uma diferença de idade, 

de poder ou até mesmo de tamanho, na qual a criança ou o adolescente são usados para 

satisfazer as necessidades e desejos sexuais do agressor, e diante desses elementos, são 

incapazes de exercer um consentimento consciente7.  

                                                           
4 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Relatório mundial sobre violência e saúde. Genebra; 2002, 

p.5. 
5 Ibid. 
6 CHILHOOD Brasil. Violência sexual contra crianças e adolescentes: novos olhares sobre diferentes formas de 

violações. São Paulo: Instituto WCF-Brasil, 2013, p.45. 
7 SANDERSON, C. Abuso sexual em crianças. São Paulo: M. Brooks do Brasil, 2005,p17. 
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 Essa explanação, além de destacar a diferença de idade entre agressor e vítima, 

apontando a desigualdade presente na relação e a impossibilidade de a criança oferecer 

consentimento informado, em razão da desigualdade de poder ou da condição mental, indica o 

entendimento de que a violência sexual contra crianças e adolescentes está inserida no âmbito 

das relações sociais e familiares, com fortes componentes culturais e de valores8. 

 O abuso sexual infantil é categoria incluída na questão social da sexualidade, de um 

lado, e da violência, de outro. É, assim, tema imbuído de moralidades e repressão legal, e de 

evocação de discursos de perigo, depravação, perversão ou perversidade, culpa, punição, em 

contraposição a definições de normalidades, direitos e normas, prevenção e punição.  

 O problema ganhou visibilidade no Brasil num quadro político liberal e progressista, a 

princípio, como “violação de direitos humanos”, a partir da incorporação pela Constituição de 

1988 da “doutrina de proteção integral” de crianças e adolescentes, agora concebidos como 

“sujeitos de direitos” 9, promovida pela ONU10 e, consolidada no Estatuto da Criança e do 

Adolescente de 1990. Mas o tema da violência sexual contra crianças aponta, na construção da 

categoria no Brasil, para fenômenos diversos como a exploração sexual de crianças e 

adolescentes, a prostituição infantil, o turismo sexual, a pornografia infantil, a pedofilia na rede 

mundial de computadores e o abuso sexual. Na conclusão de Lowenkron, o “abuso sexual 

infantil” é o campo que polariza a “maior sensibilização social”, apesar do fenômeno do uso 

sexual de crianças e adolescentes no espaço socioeconômico mais amplo ter realidade muito 

mais visível (no sentido estrito, fotografável, filmável, quantificável, monetarizável e muito 

maior pregnância de ações políticas do Estado brasileiro no que se refere à “exploração sexual 

infanto-juvenil”, em especial à “prostituição infantil”, ao “turismo sexual” e ao “tráfico para 

fins sexuais”11.  

 Confirmando a hipótese de Lowenkron, percebe-se que, cada vez mais, “abuso sexual 

infantil” é utilizado, no Brasil, como um termo “guarda-chuva”12, definidor de toda a ampla 

gama de situações mencionadas, que ele passa a abarcar crescentemente, na mídia, em áreas 

acadêmicas determinadas e nos documentos e notícias oficiais. O protagonismo e a 

                                                           
8 SANTOS, V.A; COSTA, L.F. A violência sexual contra crianças e adolescentes: conhecer a realidade possibilita 

a ação protetiva. Estud. psicol., Campinas, v. 28, n. 4, 2011. 
9 CHILHOOD Brasil. Violência sexual contra crianças e adolescentes: novos olhares sobre diferentes formas de 

violações. São Paulo: Instituto WCF-Brasil, 2013, p.47. 
10 Organização das Nações Unidas que promoveu a Convenção sobre os Direitos da Criança em 1989, onde 

atribui direitos específicos a criança, e foi ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990. 
11 LOWENKRON, Laura. A cruzada antipedofilia e a criminalização das fantasias sexuais. Sexualidad, Salud y 

Sociedad – Revista Latinoamericana, Rio de Janeiro, n. 15, dez. 2013, p.57. 
12 Lowenkron utiliza esta expressão em relação à categoria “pedofilia” tal como aparece na CPI analisada em sua 

etnografia – como “um conjunto de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, em especial aqueles 

relacionados à disseminação de imagens de ‘pornografia infantil’ na rede mundial de computadores”, 2013. 
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monstruosidade individual do abusador, definido em áreas acadêmicas e no senso comum como 

“pedófilo”, é crescentemente realçado13.  

 

2.1 Conceito 

 

Aquele que manifesta comportamentos sexuais, como desejo, atração, fantasias, 

envolvendo crianças ou adolescentes, bem como abusa sexualmente das mesmas, é denominado 

pedófilo. Segundo Croce: “[...] pedofilia é o desvio sexual caracterizado pela atração por 

crianças ou adolescentes sexualmente imaturos, com os quais os portadores dão vazão ao 

erotismo pela prática de obscenidades ou de atos libidinosos”14. 

Trata-se de uma perversão sexual combatida pela maioria da sociedade, pois é 

considerada criminosa, consiste na atração de um indivíduo adulto por crianças pré-púberes ou 

não. Psicologicamente a pedofilia é classificada como uma desordem mental e de personalidade 

do adulto; a Organização Mundial de Saúde classifica como um desvio sexual15. 

São considerados pedófilos aquelas pessoas que possuem mais de 16 anos, ou que sejam 

pelo menos 5 (cinco) vezes mais velhos que a vítima com idade abaixo dos 13 anos.16De acordo 

com Julia O’Connell Davidson 

[...] ‘pedófilo’ é um termo clínico, utilizado para fazer referência a um adulto que 

possui um desvio de personalidade, envolvendo um interesse específico e focado em 

crianças pré-púberes. Ainda que a maioria dos pedófilos sejam homens, abusadoras 

mulheres não são desconhecidas, e por mais que alguns pedófilos tenham um 

interesse focado em meninas ou meninos, outros não possuem uma preferência 

consistente por qualquer dos gêneros17. 

 

Com base na definição acima e em outros trabalhos de Davidson, Renata Coimbra 

Libório analisa a diferença entre pedófilos e abusadores sexuais. Segundo ela, as motivações 

que impulsionam os pedófilos e suas características de personalidade são bem distintas das dos 

exploradores sexuais18. Na definição psicanalítica, 

[...] os pedófilos não tiveram um desenvolvimento psicossexual satisfatório, havendo 

uma fixação em fases inferiores à fase genital e, em razão disto, apresentam uma 

sexualidade imatura e pouco desenvolvida, o que os faz temerem a aproximação com 

parceiros adultos, que podem resistir às suas investidas afetivo-sexuais; portanto, por 

                                                           
13 Ibid. 
14 CROCE, Delto Jr. Manual de Medicina Legal.5 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p.487. 
15 HISGAIL, Fani. Pedofilia: Um estudo Psicanalista. São Paulo: Iluminuras, 2007. 
16 MARTINS, Christine Baccarat de Godoy; JORGE, Maria Helena Prado de Mello. Violência contra crianças e 

adolescentes: contexto e reflexões sob a ótica da saúde. Londrina: Editora da Universidade de Londrina, 2011, p.98. 
17 Apud MARTINS, Christine Baccarat de Godoy; JORGE, Maria Helena Prado de Mello. Violência contra crianças e 

adolescentes: contexto e reflexões sob a ótica da saúde. Londrina: Editora da Universidade de Londrina, 2011, p.98. 
18 LIBÓRIO, Renata Maria Coimbra. “Violência sexual infanto-juvenil: alguns apontamentos sobre as diferenças 

entre exploradores sexuais e pedófilos”. Trabalho apresentado XIII Fórum Internacional de Psicanálise da IFPS. 

Belo Horizonte, 24 a 28 de agosto de 2004. Mimeo, p.3. 
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serem sexualmente inibidos, escolhem as crianças (que são mais vulneráveis e com 

menor capacidade de resistência), com as quais se identificam, como parceiros, pelo 

fato delas simbolizarem a ilusão da potência. No caso da pedofilia, a motivação que 

está por trás da busca pelos corpos infantis, é o desejo sexual que o pedófilo nutre 

pela criança per se, e o prazer obtido através dela19. 

 

Em contrapartida, os exploradores sexuais não são motivados pelo desejo sexual ou 

fantasias envolvendo menores. Libório cita vários motivos pelos quais não-pedófilos exploram 

crianças e adolescentes:  

[...] lucro e ganhos comerciais advindos do comércio do sexo; há também aqueles 

que abusam/exploram crianças ou adolescentes pelo fato de estes estarem mais 

disponíveis em determinada situação para uso sexual; outros abusam da/exploram a 

população infanto-juvenil em função de crenças adultocêntricas e mitos ou 

concepções errôneas que vêm nos relacionamentos sexuais com virgens a cura para 

doenças sexualmente transmissíveis e impotência sexual.20 

 

Resumindo a discussão acima, evidencia-se que não é preciso que uma pessoa tenha 

praticado qualquer ato de violência sexual para que seja clinicamente diagnosticada como 

pedófilo – é possível que essa pessoa guarde seus desejos sexuais somente no nível da fantasia. 

O contrário é também verdade: nem todo aquele que comete um ato de violência sexual é 

necessariamente um pedófilo, mesmo que a pedofilia fosse considerada de uma maneira mais 

branda, simplesmente como o interesse sexual por crianças.  

 

2.2 O abuso intrafamiliar 

 

 Segundo Azevedo e Guerra21, referida violência pode se apresentar no âmbito da família 

ou não. Quando a violência sexual acontece fora do lar ou tem como agressor alguém que não 

é próximo à família, ela é dita extrafamiliar. Já a violência intrafamiliar transcorre dentro do 

seio familiar, envolvendo a criança ou adolescente e uma pessoa próxima ou pessoa de 

confiança da vítima.  

 A violência sexual infantil intrafamiliar é somente um dos vários tipos de violência a 

que a criança se encontra exposta em seu lar. Independentemente da raça, condição social ou 

cor, a violência sexual, ao longo dos tempos tem sido praticada de forma velada contra a criança 

e adolescente os quais se calam frente às autoridades competentes. Neste sentido, Bittencourt 

sinaliza que: “apesar do silêncio e da resistência das vítimas da violência familiar em não 

                                                           
19 Ibid. 
20 LIBÓRIO, Renata Maria Coimbra. “Violência sexual infanto-juvenil: alguns apontamentos sobre as diferenças 

entre exploradores sexuais e pedófilos”. Trabalho apresentado XIII Fórum Internacional de Psicanálise da IFPS. 

Belo Horizonte, 24 a 28 de agosto de 2004. Mimeo, p.70. 
21 AZEVEDO, Maria Amélia; GUERRA, Viviane N. de A. Infância e violência doméstica: fronteiras do 

conhecimento. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 
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denunciarem as agressões, concorrendo para as “cifras negras” e a impunidade, os índices da 

violência intrafamiliar são alarmantes e preocupam o mundo todo”.22 

A ABRAPIA certifica que, na maioria das vezes, os agressores são pessoas da família, 

responsáveis, amigos e, ainda, pessoas bem próximas em quem as vítimas confiam. Esta 

confiança nos agressores torna mais fácil a prática do crime, ao passo que colabora para que o 

crime seja encoberto, ao mesmo tempo em que é utilizada para assustar a criança ou o 

adolescente com o objetivo de mantê-los em silêncio acerca do abuso.23 

Ressalte-se que nem sempre a violência sexual é cometida com o uso da força física, 

pois normalmente o agressor é uma pessoa com quem a criança convive dia a dia e mantém 

dependência econômica e relação de afeto. Ela pode ser praticada fazendo uso de contato físico 

ou não, além de outras situações que envolvem exploração e prostituição.  

 A violência sexual é distinguida pelo uso da criança ou do adolescente, por parte do 

responsável ou quem mantém algum vínculo familiar, de convívio ou confiança, e abrange 

desde carícias, manipulação de genitália, mama, ou ânus, voyerismo, pornografia, 

exibicionismo, exploração sexual, ato sexual com penetração oral, anal ou vaginal. A 

negligência diferencia-se por ações ou atitudes de omissão, de forma crônica, cometida pelos 

pais ou responsáveis, com dano à integridade da criança ou do adolescente.24 

 O abuso sexual é a forma mais velada de violência praticada contra crianças e 

adolescentes, uma vez que engloba questões culturais e morais de relacionamento entre os 

integrantes da família. Essa forma velada de violência colabora para a perpetuação de um pacto 

de silêncio no seio familiar e está carregada de crendices e preconceitos, haja vista que envolve 

segredos, por se tratar de atores com relação sanguínea. Assim, na maioria dos casos, o agressor 

é uma pessoa com quem a criança convive no seu dia a dia, ama e estima e, com isto, o abusador 

apropria-se do seu poder de afetividade com intenção de estimulá-la sexualmente e, desta 

forma, obter satisfação sexual. 

 

2.3 Estatísticas do abuso 

 

Apesar da afirmação generalizada de crescimento alarmante da ocorrência de abuso 

sexual de crianças e adolescentes, praticamente inexistem estatísticas globais diretas sobre essa 

                                                           
22 BITTENCOURT, Luciane Potter. Vitimização Secundária Infanto-juvenil e Violência Sexual Intrafamiliar: por 

uma política de redução de danos. Porto Alegre: Lume Juris, 2009, p.17. 
23 ABRAPIA. Abuso sexual contra crianças e adolescente. Petrópolis, RJ. Autores & Agentes & associados, 1997. 
24 Ibid. 
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realidade no Brasil. Os dados agregados de que se tem conhecimento são de levantamentos 

locais estimados, referem-se a outros países – notadamente os EUA, como aponta Hacking– ou 

a denúncias (estatísticas do Disque-100) ou notificações policiais, que a imprensa divulga 

periodicamente como reveladora do problema25. Hacking enfatiza a relação entre construção e 

quantificação do tipo e o papel da tecnologia estatística “na legitimação de paixões.”26 

Amendola apresenta análise detalhada da realidade e dos problemas em relação à 

produção de estatísticas relativas a abuso sexual infantil no Brasil e em vários países, 

notadamente os anglo-saxões.27 Nesta análise, a autora aponta que os próprios pesquisadores 

ativistas do movimento reconhecem, entre outras precariedades, “a falta de precisão e clareza 

entre pesquisadores e profissionais na definição de conceitos e indicadores de violência sexual, 

que se reflete nos bancos de dados e nas ações desenvolvidas”.28 

Os problemas metodológicos encontrados nos estudos de incidência da violência sexual 

contra a criança já elaborados no Brasil derivam, para Amendola29, de: a) imprecisão ou 

ausência de citação do referencial teórico adotado; b) inconsistência da classificação da 

violência em categorias ou tipos; c) ausência de análise por classe social, uma vez que as classes 

de baixo rendimento, por recorrerem aos serviços públicos, tendem a ganhar maior visibilidade, 

o que não é aprofundado ou por vezes sequer citado; d) classificações etárias discordantes (ora 

utilizando o ECA, ora a lei penal, ora alargando a adolescência); e) precariedade das 

informações no processo de notificação; f) duplicação do registro de notificações de uma 

mesma ocorrência (várias pessoas registrando o mesmo fato à polícia em diferentes ocorrências; 

mais de uma denúncia telefônica para o mesmo fato, o erro mais comum neste registro); g) 

falsas denúncias, de alta incidência (de até 76% em casos de disputas por guarda de filhos no 

Canadá) em estudos em outros países; h) discrepância entre revelação, notificação, denúncia e 

acusação de ocorrência de violência sexual, dada a dificuldade de se fazer um acompanhamento 

dos casos notificados a médio e longo prazos, até seu trânsito em julgado30; i) ausência de 

estudos de estimativa populacional, para que dados amostrais sejam generalizados ou 

interpretados com validade. 

                                                           
25 HACKING, Ian. Construindo tipos: o caso de abusos contra crianças. Cadernos Pagu, Campinas, n. 40, p. 7-66, 

2013. 
26 Ibid, p.43. 
27 AMENDOLA, Márcia Ferreira. Crianças no Labirinto das Acusações: Falsas Alegações de Abuso Sexual. Rio 

de Janeiro: Juruá, 2013, p.111. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 A autora menciona que encontrou apenas um estudo, desenvolvido pela psicóloga Luísa F. Habigzang e 

colaboradores, em Promotorias Especializadas da Infância e Juventude de Porto Alegre, que faz alusão a incidência 

de casos confirmados (72%) de abuso sexual em contraste com o total notificado.   
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Mas a comunidade acadêmica, em várias áreas, serve-se de números produzidos e 

divulgados com alarde, mesmo alertando, principalmente em áreas fora do discurso médico e 

psicológico, para um possível “pânico moral”, como é o caso de Felipe, pesquisadora gaúcha 

da área de educação preocupada com a “pedofilização da sociedade”.31 Ela reproduz, como uma 

das bases de seus argumentos, dados “alarmantes” divulgados durante a III Jornada Estadual 

contra a Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, realizada em Porto Alegre 

em 2005, de que “a cada 8 horas uma criança é vítima de violência/abuso sexual e em 70% dos 

casos tal situação se dá nas relações intrafamiliares”32, enfatizando a questão do poder 

masculino “abusivo” na família. Ao mesmo tempo, a autora associa o fato do Brasil ocupar o 

4º lugar mundial no “ranking de material pornográfico”, com pelo menos 1210 endereços na 

internet, à multiplicação da pornografia infantil, “um dos nichos desse material”, que tem “o 

intuito de abastecer o mercado da pedofilia”, definido como uma rede com facções locais em 

expansão.  

 Com relação ao consumidor de pornografia infantil, Barreto afirma que:  

[...] é porque existem pessoas que desejam ver cenas de abuso sexual contra crianças 

e, principalmente, pagar por elas, que existem outras dispostas a praticar tais 

atrocidades. Enquanto houver demanda, sem qualquer tipo de sanção, haverá a 

produção de material pornográfico infantil.33 
 

 Portanto, é importante fortalecer o combate a pornografia infantil, uma vez que 

identificar os criminosos tem sido algo bastante dificultoso. 

Referindo-se a informações fornecidas por especialistas nesta Jornada, Felipe descreve 

o funcionamento da “rede internacional que envolve o crime organizado”34 como incluindo 

desde a atuação de “angariadores” até abdutores, sequestradores e assassinos de crianças, sendo 

os sites meios pelos quais “os pedófilos podem se comunicar e estabelecer estratégias de 

sedução para obter novas vítimas”35. Ainda como alarme, a autora indica que a gravidez de 

meninas entre 10 e 14 anos no Brasil tem aumentado, mesmo afirmando que o dado existente é 

relativo ao crescimento de 108% de partos de adolescentes até 14 anos, entre 1991 e 2000 e que 

apenas o Censo de 2000 incluiu essa faixa etária nos indicadores de fecundidade. Dessa forma, 

prossegue a autora, não é possível atestar a realidade desse crescimento na faixa etária 

                                                           
31 FELIPE, Jane. Afinal, quem é mesmo pedófilo? Cadernos Pagu, Campinas, n. 26, p.201-223, jan.-jun. 2006, 

p.208. 
32 Ibid, p.209. 
33 BARRETO, Maíra de Paula. Da pedofilia e da pornografia infantil sob o prisma da universalidade dos direitos 

da personalidade. 194f. 2008. Dissertação (Mestrado em Direito). Maringá, Centro Universitário de Maringá – 

CESUMAR, 2008, p.114. 
34 AMENDOLA, Márcia Ferreira. Crianças no Labirinto das Acusações: Falsas Alegações de Abuso Sexual. Rio 

de Janeiro: Juruá, 2013, p.111. 
35 Ibid, p.210. 
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selecionada, uma vez também que “grande parte da bibliografia sobre gravidez na adolescência 

prioriza a faixa de 15 a 19 anos”36, para além dos dados do Ministério da Saúde, de 27.239 

crianças nascidas em 2003 de mães entre 10 e 14 anos. 

Felipe toma essa realidade demográfica e social como dado alarmante da realidade de 

crianças e adolescentes no país, atribuindo-a aos apelos do exercício cada vez mais precoce da 

sexualidade, à glamourização da maternidade, vista como possibilidade de status, 

especialmente entre as camadas pobres da população, e à sua exaltação pelos discursos 

religiosos, pedagógico, psicológico e jurídico, aos quais contrapõem uma visão feminista da 

maternidade como aprisionamento. Mescladas, assim, à discussão sobre a questão do abuso 

sexual infantil, encontramos posturas morais e políticas sobre outros campos, que se servem da 

mensuração da categoria. 37 

 

2.4Abordagem jurídica 

 

 Os direitos das crianças e adolescentes vêm sendo amplamente discutidos não apenas 

pela legislação pátria como também pela legislação internacional. Nesta sessão apresenta-se 

uma breve análise sobre o que dispõe estas normas jurídicas. 

 O primeiro documento amplo e geral com relação aos “direitos da criança” aconteceu 

na Declaração dos Direitos da Criança, elaborado em Genebra, em 1923, também conhecida 

como “Declaração de Genebra”, e intitulada “Carta da União Internacional de Proteção à 

Infância”, adotada pela Liga das Nações em 26 de setembro de 1924. 

 Por meio dessa Declaração de Genebra, os homens e mulheres de todas as nações 

passaram a reconhecer que a humanidade deve dar à criança o que possui de melhor e afirmaram 

como seus deveres: a) proteger a criança independentemente de qualquer consideração de raça, 

nacionalidade ou crença; b) auxiliar a criança respeitando a integridade da família; c) colocar a 

criança em condições de se desenvolver de maneira normal, tanto material, quanto moral e 

espiritualmente; d) a criança que tem fome deve ser alimentada; a criança doente deve ser 

tratada; a criança deficiente deve ser auxiliada; a criança inadaptada deve ser reeducada; o órfão 

e o abandonado devem ser recolhidos; e) a criança deve ser a primeira a receber socorros em 

tempo de infortúnio; f) a criança deve se beneficiar plenamente de medidas de previdência e de 

seguro sociais; a criança deve ser colocada em condições de, no momento oportuno, ganhar a 

                                                           
36 FELIPE, Jane. Afinal, quem é mesmo pedófilo?. Cadernos Pagu, Campinas, n. 26, p.201-223, jan.-jun. 2006, 

p.208. 
37 Idem. 
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sua vida e deve ser protegida contra qualquer exploração; e g) a criança deve ser educada no 

sentimento de que suas melhores qualidades devem ser postas ao serviço dos seus irmãos38.  

 O problema é que esta Declaração dos Direitos da Criança de 1924, não obrigava os 

Estados aos itens descritos, pois tratava-se apenas de uma “declaração de obrigações dos 

homens e mulheres de todas as nações” (preâmbulo). 

 Assim é que, apenas com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e 

proclamada pela Resolução nº 217 A (III), da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de 

dezembro de 1948, a infância foi universalmente reconhecida como detentora de cuidados e 

assistência especiais: “artigo XXV: 1. [...]. 2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados 

e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da 

mesma proteção social”39. 

Em 1989, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção sobre os direitos 

da Criança, na qual foi ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990, servindo como 

inspiração na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990.40 Referida 

Convenção atribuiu direitos inerentes a criança  ̧como, por exemplo, preconizado no artigo 19: 

[...]Os Estados Partes adotarão todas as medidas legislativas, administrativas, sociais 

e educacionais apropriadas para proteger a criança 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.41 

Na legislação pátria, os direitos das crianças e adolescentes encontram-se estampados na 

Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Em observância à doutrina 

da proteção integral, não raro, diversas unidades federativas têm realizado CPIs da Pedofilia 

com o objetivo de conter esta rede de criminalidade que se dissemina também na rede 

mundial de computadores. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, as crianças e os adolescentes foram 

significativamente beneficiadas, a começar pela expressão “menor”, substituída por “criança e 

adolescente”. Adotou-se, de forma definitiva no cenário brasileiro, a doutrina jurídica da 

                                                           
38 KONZEN, Afonso Armando. Justiça restaurativa e ato infracional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. 
39 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) 

da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Disponível em: 

<http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. Acesso em: 12 set. 2018.   
40 JUNIOR, Vitor Hugo; FERREIRA, Paulo Roberto. Convenção sobre os Direitos da Criança. Adotada em 

1989. Disponível em: 

<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/direitos/tratado11> acesso em: 22 nov. 2018. 
41 ONU. Convenção sobre os Direitos da Criança. Adotada em 20 de novembro de 1989.Disponível em:  

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm> acesso: 22 nov de 2018. 
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proteção integral, que passou a representar um novo marco na proteção da infância e da 

adolescência. Na visão dessa teoria, a criança e o adolescente devem ser protegidos e seus 

direitos garantidos em qualquer situação, além de terem reconhecidas prerrogativas idênticas 

às dos adultos. 

 No texto do artigo 227 da Constituição Federal o legislador constituinte adotou o termo 

“com absoluta prioridade”, ou seja, ele estabelece que esse dever sobrepõe-se a qualquer outro 

e transmite uma ideia de que é exercido a todo o tempo.42 

 O referido dispositivo constitucional enseja a criação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, traduzido pela Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, uma lei alinhada aos princípios 

internacionais de direitos humanos, ainda desconhecidos da sociedade brasileira, o que vem 

ensejando um natural debate sobre a sua oportunidade e aplicação. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 solidificou e disciplinou a nova postura 

desenhada na Constituição Federal de 1988 de que cabe à família, à escola, às entidades de 

atendimento, à sociedade e ao Estado resguardar os direitos das crianças e adolescentes e zelar 

para que não sejam violados ou ameaçados.  

Em seu artigo 18, o ECA preconiza 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”.43 No entanto, a realidade mostra que a criança e o 

adolescente ainda têm sido vitimados pela violência praticada por familiares, Estado e 

sociedade. As manifestações mais acentuadas de violência são: violência física, negligência, 

abuso sexual e violência psicológica. 

Decididamente, o Estatuto vem firmar seu compromisso com crianças e adolescentes, 

por representarem o futuro do país, e, por essa razão, assegura-lhes todos os meios para que 

possam desfrutar de uma maior qualidade de vida, principalmente no que tange a direitos 

próprios e especiais de pessoas em desenvolvimento sendo assim considerados, ou seja, como 

sujeitos de direitos. 

Com a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que 

adotaram a doutrina da proteção integral, desaparece a figura do “menor”, expressão 

estigmatizada, e passa-se a falar em crianças e adolescentes, agora como sujeitos de direitos, 

protegidos juridicamente, devendo estes possuir os mesmos direitos que os adultos possuem e, 

                                                           
42BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao compilado.htm>. Acesso: 29 set. 2018. 
43 BRASIL.Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ leis/L8069.htm>. Acesso em: 29 set. 2018. 
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ainda, contando com direitos especiais advindos da sua condição específica de pessoa em fase 

de desenvolvimento44. 

No entanto, a proteção contra o abuso sexual ainda se mostra insuficiente. A pedofilia, 

quando ocorre somente por meio do desejo, não é possível haver  criminalização, nos demais 

aspectos, tem sido tratada como estupro de vulnerável, previsto no artigo 217- A do Código 

Penal, punida com pena de reclusão que pode ir de 8 a 15 anos ou corrupção de menores, 

prevista no artigo 218 do mesmo código e punida com pena de reclusão de 2 a 5 anos45. 

O artigo 217-A trata do estupro de vulnerável, que é o abuso dirigido contra menor de 

14 anos com ou sem consentimento, ou seja, o estupro é caracterizado pela vulnerabilidade da 

idade da vítima, que é menor de 14 anos, por considerá-la que ainda não tem maturidade sexual. 

No artigo 218, o núcleo do tipo é “induzir”, que significa convencer sobre a ideia na 

cabeça da vítima, a satisfazer a lascívia de outrem. Assim, “induzir” se perfaz pelo fazer nascer 

na cabeça do executor a ideia, fato este que não alberga a “instigação”, que consiste em 

encorajar o executor a dar cabo à atividade pré-existente em sua mente. 

Em 2008 o Senado aprovou a Lei nº 11.829 de 2008 que criminaliza a pedofilia pela 

internet com pena de reclusão mínima de 4 e máxima de 8 anos e multa. 

Com o objetivo de investigar os crimes de pedofilia mediante o uso da internet, foi criada 

a Comissão Parlamentar de Inquérito da pedofilia (CPI) em março de 2008, por atitude do 

Senador Magno Malta, com o intuito de combater a pedofilia nas redes de dados. O que 

acarretou mudanças em algumas legislações, como o aumento de pena, pois o tema passou a 

ser mais abrangente.46 

Em relação a responsabilidade dos provedores das redes de computadores, o Google por 

não ser um provedor, se absteve por um longo lapso de tempo a cooperar com as investigações 

judicias de pornografia infantil no Brasil. Contudo diante da problemática passou a colaborar. 

Foi realizado um Termo de Ajustamento de Conduta entre o Google do Brasil e o Ministério 

Público Federal, para combatera pornografia infantil na rede de computadores, onde passou a 

fornecer para a CPI, os dados dos usuários do site Orkut, envolvidos na pedofilia e, preservar 

                                                           
44 KONZEN, Afonso Armando. Justiça restaurativa e ato infracional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. 
45BRASIL, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. Acesso em: 29 set. 2018. 

 
46 BRASIL, Senado Federal. Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito- Pedofilia. Disponível 

em:<http://www.senado.gov.br/noticias/agencia/pdfs/RELATORIOFinalCPIPEDOFILIA.pdf>, acesso em 

08.11.2018. 
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os conteúdos registrados nos computadores por até 6 (seis) meses.47 Nesse período foi 

autorizado a quebra de sigilo de 3.261 álbuns do Orkut entregues a CPI da pedofilia, 

identificando a ação de mais de 500 pedófilos.48 No entanto não resta dúvida quanto a 

imprescindível colaboração dos provedores para a retirada de conteúdo infantil pornográfico da 

rede de dados. 

A Lei nº 12.015/2009 foi promulgada com o objetivo de melhor enfrentar os crimes 

sexuais. No entanto, diversos julgados têm interpretado a norma legal de maneira mais 

condescendente com estupradores e pedófilos, criando um cenário ainda pior que o existente 

anteriormente. 

[...]AGRAVO EM EXECUÇÃO - ARTIGOS 213 E 214 DO CP - LEI 12015/2009 - 

RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA - APLICAÇÃO DA 

CONTINUIDADE DELITIVA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Agiu 

corretamente a magistrada de primeira instância ao aplicar a lei 12015/2009, no caso 

em debate, pois esta deve retroagir por ser mais benéfica ao réu. Todavia, a dosimetria 

deve ser reformulada, quanto à tentativa relacionada à conduta prevista antigamente 

no artigo 214 do CP, uma vez que agora as condutas previstas naquele tipo penal estão 

amoldadas no artigo 213 do CP. Agravo Parcialmente Provido. 

(TJ-ES - EP: 00038808420128080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de 

Julgamento: 06/02/2013, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 

25/02/2013). 49 

 

Desta feita, juristas acreditam que na presença da prática de diversos atos criminosos 

em um mesmo contexto, o criminoso deve responder por um único crime.50 Chama-se a atenção 

também para o fato de a nova lei exigir a autorização das vítimas para que tenha início a 

investigação, pois os crimes contra a dignidade sexual, estabelecidos no capítulo I, definidos 

como crimes contra a liberdade  sexual e, no capítulo II os crimes sexuais contra vulneráveis, 

todos do Código Penal Brasileiro de 1940, a ação penal passou a ser publica condicionada a 

                                                           
47 POZZEBOM, Elina Rodrigues. CPI da Pedofilia abre debate sobre o tema e inicia esforço legislativo para 

combate ao crime. Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2009/01/14/cpi-da-pedofilia-abre-debate-sobre-o-tema-e-inicia-

esforco-legislativo-para-combate-ao-crime>, acesso em 08.11.2018. 
48 Ibid. 
49 TJ-ES. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EP:00038808420128080000.Relator: Adalto Dias Tristão, data de 

Julgamento: 06/02/2013. Jus Brasil,2013. Disponível em: 

<https://tj-es.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/391197226/agravo-de-execucao-penal-ep-38808420128080000 

>acesso em 22 de nov. 2018 
50 FIGUEIREDO, Marcela Lins Moura. A modificação introduzida pela Lei 12.015 de 2009 e seus Reflexos. 

Disponível em: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,a-modificacao-introduzida-pela-lei-120152009-e-seus-

reflexos,35217.html> acesso: 22 nov. 2018. 
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representação do ofendido, salvo menor de 18 (dezoito) anos, pessoa vulnerável, ou por força 

da sumula 608 do STF, quando da  conduta resultar  morte, lesão grave ou lesão gravíssima.51 

 

 

3 INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROTEÇÃO DA CRIANÇA 

 

O Estado possui a responsabilidade de tutela e tem como dever amparar os menores 

vítimas de exploração sexual, por meio de leis que sejam capazes de punir efetivamente o 

abusador, programas assistenciais ou atividades visando a conscientização e informação sobre 

esta prática. É o que se discute nesta sessão. 

 

3.1 Princípios 

 

 Para a temática abordada nesse artigo, entende-se importante explanar sobre alguns 

princípios importantes para preservar a dignidade da criança e do adolescente e mantê-la à salvo 

de condutas que prejudiquem seu pleno desenvolvimento. 

O menor não pode ser discriminado (princípio da não-discriminação) em razão de etnia, 

gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou 

pertencimento a qualquer minoria ou status. Segundo esse princípio52 norteador das ações 

socioeducativas, os adolescentes precisam ser respeitados nas suas peculiaridades, enquanto 

pessoas em desenvolvimento, mas também devem ser educados para a cidadania e a civilidade, 

conscientizados de suas responsabilidades53. 

O princípio do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários objetiva resgatar 

o adolescente de seu estado de vulnerabilidade social decorrente da vivência em contextos 

marcados pela fragilidade dos vínculos familiares, comunitários e de pertencimento. O 

fortalecimento dos laços familiares e comunitários quanto transformação de base funciona 

como barreira à violação de direitos nos contextos familiar e social. 

A condição do adolescente como pessoa em desenvolvimento deve ser considerada para 

limitar, garantir e adequar as políticas públicas direcionadas a esse segmento populacional. 

                                                           
51 JUNIOR, Francisco Monteiro Rocha. Crimes contra a dignidade sexual- Lei 12015/2009, 2018,p.13. 
<http://www.portalava.com.br/ava/includes/downloads/web_crimes_contra_a_dignidade_sexual_lei_12015_200

9.pdf> acesso em: 23 nov. 2018. 
52 Inciso VIII, do artigo 35, da Lei 12.594, de 18 de janeiro de 2012. 
53 KONZEN, Afonso Armando. Justiça restaurativa e ato infracional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, 

p.86. 
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Pode-se citar também o princípio do respeito que refere-se aos direitos especiais que as 

crianças e os adolescentes têm como sujeitos em desenvolvimento, garantias fundamentais 

expressas na Constituição Federal de 1988, tais como direito à vida, à educação, à liberdade, 

entre outras tantas. 

 

3.1.1 Dever da Família, da Sociedade e do Estado 

 

 Existem diversas instituições na composição da rede de proteção e apoio social às 

vítimas de violência sexual e suas famílias, dentre elas, o Conselho Tutelar, o Ministério 

Público, Juizado da Infância e Juventude, Conselho Municipal dos Direitos da criança e do 

Adolescente, o Programa Sentinela, dentre outras. 

O texto sobre a garantia de prioridade, introduzido no ECA, aborda as garantias às quais 

os menores passam a ter em função da sua condição peculiar de sujeito em desenvolvimento. 

Essas garantias, para serem concretizadas, exigem que sejam desenvolvidas várias ações nas 

áreas das políticas sociais básicas, como educação, saúde e proteção especial. 

O ECA, em seu art. 4º, com base no artigo 227 da Carta Magna estabelece que: 

[...] é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, 

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

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária54. 

 

Quando existe ameaça ou violação de qualquer um desses direitos, algum ente (seja 

família, sociedade ou Estado) deve ser responsabilizado por ação ou omissão dos direitos 

assegurados em Lei. Para que essa responsabilização ocorra, o ECA estabelece três categorias 

de violadores no artigo 98. A família, a sociedade, o Estado e a própria criança, e o adolescente. 

No que tange à responsabilidade da sociedade, o ECA dispõe que: 

Art. 245 - [...] deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de 

atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à 

autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou 

confirmação de maus-tratos contra a criança ou adolescente.  

Pena: multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de 

reincidência55. 

 

Diante do exposto acerca daqueles que violam os direitos, garantidos à população 

infanto-juvenil o ECA, em seu artigo 18 institui que “art. 18 - é dever de todos velar pela 

dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 

                                                           
54 BRASIL.Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 

outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ leis/L8069.htm>. Acesso em: 29 set. 

2018. 
55Ibid. 
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violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor” e no artigo 70 que “art. 70 - é dever de 

todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente”56. 

Nesta perspectiva, é importante ressaltar que a família, a sociedade e o Estado são 

legalmente responsáveis pela garantia dos direitos dos menores, direitos estes que são soberanos 

e não podem sofrer nenhuma violação ou ameaça.  

 

 

3.2 Necessidade de tipificação específica para punir o criminoso 

 

No Brasil, a base jurídica está representada pelo Código Penal Brasileiro (1940), pela 

Constituição Federal (1988) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069 de 13 de 

Julho de 1990), estabelecendo a criança e o adolescente como sujeitos de direitos e garantindo 

a proteção integral e integrada. Entretanto, a legislação ainda não é especificamente suficiente 

para tratar dos crimes de natureza sexual contra crianças e adolescentes vitimizados, como 

também não existe um artigo que trate do tráfico de crianças e adolescentes com fins de 

exploração sexual comercial e nenhum dispositivo para a pornografia na internet. 

Em 2017 foi publicada a Lei n°13.431/17 que estabelece o sistema de garantia de 

direitos da criança e do adolescente vitima ou testemunha de violência, alterando o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei 8069 de 13 de julho de 1990). No entanto essa nova legislação 

veio em consonância com a Constituição Federal (1988), a fim de coibir a violência contra 

menores, aumentando a eficácia dos direitos assegurados, mais precisamente capitulado nos 

artigos 227 e 226 da Carta Magna. Bem como organizar a rede de proteção dos menores 

vitimizados, visando um atendimento mais célere, qualificado e cauteloso,evitando gerar uma 

“revitimização”. 

A Lei 13.431/17, em seu artigo 1°, estabelece: 

[...]esta Lei normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do 

adolescente vítima ou testemunha de violência, cria mecanismos para prevenir e coibir 

a violência, nos termos do art. 227 da Constituição Federal, da Convenção sobre os 

Direitos da Criança e seus protocolos adicionais, da Resolução no 20/2005 do 

Conselho Econômico e Social das Nações Unidas e de outros diplomas internacionais, 

e estabelece medidas de assistência e proteção à criança e ao adolescente em situação 

de violência57.  

 

                                                           
56 Ibid. 
57 BRASIL.Lei n. 13.431, de 04 de abril de 2017. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13431.htm>. Acesso em: 08 nov. 2018 
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No Código Penal, os crimes sexuais contra crianças e adolescentes encontram-se no 

título VI, “Dos crimes contra a Dignidade Sexual”, mais especificamente, no capítulo II, 

intitulado “Dos crimes contra vulnerável”, sendo este tipo de criminoso tratado como um 

criminoso comum. 

O Código Penal é silente sobre a pedofilia. Datado de 1940, ele foi instituído 50 anos 

antes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ser aprovado e instituir o conceito de 

meninos e meninas como sujeitos de direitos. 

     O artigo 27, § 4º da Constituição Federal (1988) diz: “a lei punirá severamente o abuso, 

a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente”58, porém algumas dificuldades 

impedem os rigores da lei, como a falta de identificação e notificação dos casos. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A violência sexual contra crianças e adolescentes tem tomado grandes proporções, 

afligindo um grande número de crianças e adolescentes, os quais são obstados de desenvolver 

adequadamente suas personalidades, modificando de maneira desastrosa o poder de 

discernimento desses menores. 

Mesmo diante dos avanços registrados, o Brasil enfrenta uma grande violação dos 

direitos humanos e dos direitos da criança e do adolescente, embora seja amparado pela 

Constituição Federal e legislações pertinentes aos fatos retratados, se depara com um desafio 

enorme. De forma que é necessária a mobilização da sociedade para a promoção e garantia dos 

direitos da infância brasileira, visto que é um dever de todos, pois somente a legislação em si 

não é suficiente para tanto. É preciso uma corrente diária de combate a violência, não sendo 

menos importante fiscalizar as atrocidades que acontece na internet pela produção de materiais 

infantis pornográficos, ao passo que a quantidade de crianças e adolescentes vitimizados nesse 

campo tem sido alarmante.  

Todos os dias são publicadas notícias de graves violações e de ações de extrema barbárie 

cometidas, em muitos casos, pelas pessoas ou instituições que deveriam ter a obrigação de 

cuidar pela vida e pela integridade dessas crianças e adolescentes: suas famílias e as instituições 

públicas ou privadas que, em tese, seriam os responsáveis pelo resguardo dos mesmos. O 

                                                           
58 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao compilado.htm>. Acesso: 29 set. 2018. 
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primeiro questionamento a ser realizado é se uma legislação tão avançada não seria uma 

incoerência a mais num país já tão repleto de incoerências. As crianças e os adolescentes estão 

sendo violados nos seus direitos, sendo transformados em vítimas de um sistema ineficiente 

que não tem condições de fazer valer seus direitos e deveres. 

A prevenção dessas complexas atrocidades, que atinge crianças e adolescentes, exige 

ação conjunta entre a família, a sociedade e o Estado utilizando-se de métodos, programas e 

políticas, campanhas de esclarecimento e enfrentamento. Dessa forma, é importante pensar que 

a resolubilidade da situação não ocorrerá em curto prazo, mas esse fato não deverá servir como 

argumento para um não agir. Há de se considerar que a sociedade deve cobrar do Poder Público 

maior comprometimento com a situação, envolvendo os setores relacionados para ações 

conjuntas.  

A natureza desse fenômeno exige um olhar plural sobre os setores e sujeitos sociais que 

compõem uma rede de proteção social voltada ao segmento infanto-juvenil. Assim, gestão 

horizontalizada, produção e divulgação das informações, participação dos sujeitos nas 

reflexões, decisões e ações, por exemplo, refletem uma mudança paradigmática: a compreensão 

de que as políticas públicas, para quaisquer segmentos sociais, devem ser compreendidas sob o 

prisma da integralidade e intersetorialidade. 

              Face ao exposto conclui-se que o ECA preconiza proteção integral por parte da família, 

sociedade e Estado às crianças e adolescentes, no entanto, acredita-se que o Estado não tem 

desenvolvido mecanismos eficazes para garantir esta proteção. A legislação tem sido omissa e 

condescendente com os criminosos e as políticas públicas, insuficientes, por serem poucas e 

dispersas.  
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