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RESUMO 

 

A violência sexual é uma agressão que atinge várias esferas complexas como 

aspectos psicológicos, sociais e legais. Deste modo o presente estudo veio com o 

objetivo de discutir a temática do menor vítima de violência sexual e a efetividade do 

Estatuto da criança e do adolescente.  Para isso adotou-se como metodologia um 

levantamento bibliográfico, dividindo o estudo em 3 capítulos. Por fim, conclui-se que 

o menor é visto como vulnerável devendo assim ser protegido, o Estatuto da Criança 

e do adolescente veio com o propósito de garantir uma proteção efetiva, destaca-se 

ainda que a violência sexual contra um menor, vem agregada com outros tipos de 

violência como agressão física, verbal e psicológica. 

Palavras chave: Violência sexual; Estatuto da criança e do adolescentes; menor. 

  



4 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .........................................................................................................................5 

CAPÍTULO I - PERSPECTIVA HISTÓRICA E CONCEITUAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO DIREITO BRASILEIRO .....................................7 

1.1 Conceito de criança e adolescente.............................................................................7 

1.2 O tratamento dispensado à criança ao longo da história no mundo .....................8 

1.3 O tratamento dispensado à criança ao longo da história no Brasil .................... 11 

CAPÍTULO II - DOS PRINCIPIOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL AO MENOR  .......... 17 

2.1 Princípio constitucional da Prioridade absoluta  ..................................................... 17 

2.2 Princípio da corresponsabilidade ............................................................................. 19 

2.2 – Princípio do melhor interesse do menor .............................................................. 20 

2.3 – Princípio da Municipalização ................................................................................. 22 

2.4 Princípio da condição peculiar da pessoa desenvolvimento  ............................... 23 

CAPÍTULO III – VIOLENCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE ................................................................................................................... 25 

3.1 - Abuso Sexual Infantil ............................................................................................... 25 

3.2 - Consequências do abuso sexual........................................................................... 28 

3.3 - Abuso Sexual e a Violação dos Direitos e o ECA .............................................. 29 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................ 32 

REFERENCIAS..................................................................................................................... 35 

 

 

 

 

  



5 
 

INTRODUÇÃO 

 

A delimitação da temática é pesquisa científica que delimita-se na 

averiguação da temática sobre o menor vítima de abuso sexual em contraponto com 

a análise da efetividade do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois o fundamento 

normativo é a Constituição Federal de 1988 e diante da perspectiva infraconstitucional 

a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, o também denominado Estatuto da Criança e do 

Adolescente e além disso a pesquisa será desenvolvida sob fulcro doutrinário e 

jurisprudencial, elementos considerados importantes para o desenvolvimento de 

quaisquer trabalho acadêmico e científico a ser desenvolvido sob o viés jurídico.  

 

A presente pesquisa tem como objeto destacar os principais aspectos a 

respeito da violência sexual cometida contra menores, enquanto problema social 

reconhecido, em contraposição às garantias da Constituição Federal e ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Sabe-se que a legislação é vasta, observa-se, contudo, 

que não há reflexo da efetividade daquela em políticas públicas efetivas e aptas a 

dirimir tão grave problema. São diversos os danos sofridos pelas crianças e 

adolescentes vítimas de violência sexual, de problemas cognitivos e 

comportamentais. 

 
[...] é fundamental a compreensão do caráter principiológico adotado 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei tem o objetivo de 
tutelar a criança e o adolescente de forma ampla, não se limitando 
apenas a tratar de medidas repressivas contra seus atos infracionais. 
Pelo contrário, o Estatuto dispõe sobre direitos infanto-juvenis, formas 
de auxiliar sua família, tipificação de crimes praticados contra crianças 
e adolescentes, infrações administrativas, tutela coletiva etc. Enfim, 
por proteção integral deve-se compreender um conjunto amplo de 
mecanismos jurídicos voltados à tutela da criança e do adolescente 
(BARROS, 2016, P. 21) 

 

Imperiosa, pois, a observância da atuação do Estado diante da fragilidade 

da situação, analisando se há efetividade nas medidas protetivas aplicadas com fulcro 

nos princípios da prioridade absoluta da criança e na proteção integral à criança e ao 

adolescente e neste contexto, tendo em vista a fragilidade da fase inicial de vida do 

ser humano e a sua importância para a respectiva formação física, psíquica e social, 

faz-se mister a proteção integral da criança, de forma a garantir-lhe completo 

desenvolvimento, nos moldes dos princípios constitucionais protetivos, 
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especificamente o Princípio da Dignidade Humana e da Proteção Integral à Criança e 

ao Adolescente. 

 

Neste registro, a pesquisa teve como finalidade estudar o enfrentamento 

jurídico brasileiro relacionado à questão do abuso sexual cometido contra menores e 

os mecanismos dispostos para garantia da proteção à criança vítima desses abusos, 

enfocando a discussão da questão do poder familiar, de modo a questionar até que 

ponto é sadia a permanência da criança no ambiente em que ocorreu o abuso e, 

consequentemente, se necessário, a viabilidade e procedimento necessário para 

inseri-la em uma família substituta. 
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CAPÍTULO I - PERSPECTIVA HISTÓRICA E CONCEITUAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

Tal capitulo proporciona uma abordagem acerca da conceptualização de criança e 

adolescente, para assim efetivar uma melhor compreensão sobre os direitos que lhe 

são inerentes, e posteriormente foi feita uma abordagem de forma mais específica 

atribuída ao processo de evolução do espaço da criança e do adolescente. Tendo 

como topicos, da seguinte forma: 1.1 – Conceito de Criança e Adolescente; 1.2 – O 

tratamento dispensado à criança ao longo da história no mundo; e 1.3 - O tratamento 

dispensado à criança ao longo da história no Brasil 

 

1.1 Conceito de criança e adolescente 

 

A criança e o adolescente fazem parte efetiva da história da sociedade, 

evidenciando que com o passar dos anos, foi-se notando a vulnerabilidade e as 

necessidades que deveriam ser protegidas, até que se atingisse os moldes atuais 

existentes, que visão garantir os direitos desses menores (VANNUCHI; OLIVEIRA, 

2010, P.80). 

 

No ano de 1989, na Convenção Internacional dos Direitos das Crianças, 

definiu como criança, todos os menores de 18 anos, mas no ano de 1990 por meio da 

Lei 8.069, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, em seu 

artigo 2, ficou compreendido que criança é todo aquele menor de 12 anos, e os 

adolescentes são aqueles que tem entre 12 e 18 anos (LIMA; SANTOS, 2010, P.17). 

 
Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até 
doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e 
dezoito anos de idade. 
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se 
excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um 
anos de idade (BRASIL, 1990, S/P). 

 

Vale a pena destacar que o ECA ainda trata que existem ressalvas, expostos 

dentro da lei no Artigo 2, parágrafo único, pode haver algumas situações o 

adolescente é considerado entre 18 e 21 anos, sendo conceituado como infanto-
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juvenil, de forma bem sucinta a criança e o adolescente são aquelas que se encontram 

em desenvolvimento físico e mental (BITENCOURT, 2009, P.188). 

 

Logo, é nessa etapa que as crianças realizam suas fantasias, brincadeiras, 

aprendizados e os adolescentes suas descobertas e suas potencialidades, ambos 

desfrutando de seus direitos pela condição de cidadão (CUSTÓDIO, 2009, P.34). 

 

Para Veronese, cidadão é, por definição,  

 
[...] todo aquele que tem seus direitos fundamentais protegidos e 
aplicados, ou seja, aquele que tem condições de atender a todas as 
suas necessidades básicas, sem as quais seria impossível viver, 
desenvolver-se e atualizar suas potencialidades enquanto ser 
humano, isto posto, pode-se dizer que cidadão é quem tem plenas 
condições de manter a sua própria dignidade. (VERONESE, 1997, 
P.131). 

 

Neste sentido, a criança e o adolescente são indivíduos que devem receber 

cuidados, sendo está uma concepção bastante adotada pelos doutrinadores, neste 

sentido é a mais aceita. 

 

1.2 O tratamento dispensado à criança ao longo da história no mundo 

 

Inicialmente insta evidenciar que: 

 
Vivemos um momento sem igual no plano do direito infanto-juvenil. 
Crianças e adolescentes são sujeitos de direito, beneficiários da 
doutrina da proteção integral. Mas não podemos olvidar que o 
presente é produto da soma de erros e acertos vividos no passado. 
Conhecer o passado é um importante instrumento para entendermos 
melhor o presente e construirmos o futuro (AMIM, 2009, P.3). 
 

Nos períodos egípcios, gregos e romanos, a figura da criança e do 

adolescente e de que não eram frágeis, que não mereciam uma proteção especial, 

sendo que tais pensamentos ainda interferiram nos períodos, medievais e europeus 

(CUSTÓDIO, 2009, P.34). 

 

Em concordância a isso destaca: 

 
No Oriente Antigo, o Código de Hamurábi (1728/1686 a.C.) previa o 
corte da língua do filho que ousasse dizer aos pais adotivos que eles 
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não eram seus pais, assim como a extração dos olhos do filho adotivo 
que aspirasse voltar à casa dos pais biológicos (art. 193). Caso um 
filho batesse no pai, sua mão era decepada (art. 195). Em 
contrapartida, se um homem livre tivesse relações sexuais com a filha, 
a pena aplicada ao pai limitava-se a sua expulsão da cidade (art. 154) 
(BARROS, 2005, P.71) 

 

Sendo assim é possível evidenciar que a criança e o adolescente não tinham 

direitos e garantias protegidos na antiguidade, sendo vistas como uma pessoa 

inserida na sociedade que não se encontravam em situação de vulnerabilidade (LIMA; 

SANTOS, 2010, P.26). 

 

Neste viés: 

 
Em Roma (449 a. C), a Lei das XII Tábuas permitia ao pai matar o filho 
que nascesse disforme mediante o julgamento de cinco vizinhos 
(Tábua Quarta, nº 1), sendo que o pai tinha sobre os filhos nascidos 
de casamento legítimo o direito de vida e de morte e o poder de vendê-
los (Tábua Quarta, nº 2). Em Roma e na Grécia Antiga a mulher e os 
filhos não possuíam qualquer direito. O pai, o Chefe da Família, podia 
castigá-los, condená-los e até excluí-los da família (AZAMBUJA, 2004, 
P.181). 

 
No período espartano existia uma necessidade de que se tivessem guerreiros, 

com a finalidade de proteção, sendo assim as crianças nos primeiros anos eram 

selecionadas com o critério de avaliação eram os portes físicos, ou seja uma criança 

era tida como um objeto de Direito Estatal, sendo estas submetidos nesse período a 

um treinamento de guerreiros, neste mesmo período eram permitidos sacrifícios de 

crianças que apresentavam algum tipo de deficiência ou apresenta-se alguma doença 

(LIBERATI, 2010, P.89). 

 

Partindo dessa perspectiva, vale ressaltar que a criança, no período da Grécia 

Antiga, que apresentasse algum tipo de deficiência, também poderiam ser 

sacrificadas. Podendo assim ser citado ainda o fato histórico do Rei da Judeia, 

Herodes, que mandou matar todas as crianças com idade de até 2 anos, com a 

finalidade de atingir Jesus, que era tido como o rei dos judeus, sendo possível 

observar o paganismo que cercava a época, sendo a criança era exposta em 

situações de extrema crueldade (VANNUCHI; OLIVEIRA, 2010, P.97). 
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No período da Idade Média, a criança só era considerada incapaz até o 

momento em que ela não consegui se cuidar sozinho, ou seja, quando a criança 

passava a conseguir tomar banho, alimentar e andar sozinha, já eram consideradas 

capazes de integrar e conviver com responsabilidades no meio dos adultos, sendo 

estes considerados sujeitos sem direitos que ficavam sobre a autoridade dos pais 

(TAVARES, 2001, P.46).  

 

Adiante nos séculos XVI e XVII, foram os períodos os quais a criança passou 

a ser vista como um ser humano que necessita de cuidados e atenção, ou seja, 

quando ainda bem pequena deveria reter todo o zelo que fosse necessário, e quando 

a criança atingi a idade de 7 anos, começavam a ter algumas responsabilidades que 

eram designadas pelos adultos (BITENCOURT, 2009, P.191). 

 

De forma mais especifica no século XVII, começaram a surgir alguns tipos de 

castigos físicos, sendo utilizados fios, ferros, chicotes e paus, sendo estes justificados 

pelo fato de que a criança deveria se manter fora daquilo que fosse considerado uma 

má influência, devendo assim a criança seguir um padrão estabelecidos pelos adultos, 

neste período nos anos de 1630 e 1679, foram registrados que das mortes que 

ocorreram mais da metade contabilizada eram de crianças de até 5 anos de idade 

(LIBERATI, 2010, P.122). 

 

Na Europa, existia uma concepção de que a criança deveria ser educada em 

conformidade com a doutrina religiosa, colocando que todos os ensinamentos que 

contribuíssem para uma vida adulta digna, ficando perceptível que havia ainda uma 

preocupação com relação a educação (BITENCOURT, 2009, P.191). 

 

Mas somente no século XIX, houve uma evolução eficaz do significado de 

infância, aonde a criança passou a ser vista como uma figura que necessitava de 

investimento afetivo, educativo, social e econômico, fazendo assim com que a criança 

ocupasse um papel de suma importância na família (LIMA; SANTOS, 2010, P.12). 

 

No ano de 1879, houve alterações as quais eram voltadas para proteção e 

vigilância do menor, aonde inicialmente recebia muitas críticas, pois não promovia um 

amparo eficiente aos menores, pois o Juiz de menores é quem tomavas as decisões, 
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estabelecendo assim uma tutela de caráter social, sendo estas as primeiras condições 

de proteção ao menor (LIMA; SANTOS, 2010, P.54). 

 

Mas mesmo assim exista uma concepção de que ainda que entre os anos de 

1830 à 1988, eram escassas as referências aos menores, colocando-os em situação 

desfavorável, sem assegurar ou ainda proteger nenhum direito, sendo assim as 

legislações que eram criadas com intuito de proteção eram bem frágeis e não 

proporcionando uma forma eficiente de proteção visto que este não era um interesse 

efetivo por parte dos governantes (BITENCOURT, 2009, P.217). 

 

Neste sentido fica evidente que a criança passa a ocupar um espaço dentro 

da sociedade, mas ainda assim haviam influencias dos séculos passados em relação 

a colocação da Criança como um objeto ou coisa:  

 
Até o final do século XIX [...], a criança foi vista como um instrumento 
de poder e de domínio exclusivo da Igreja. Somente no início do século 
XX, a medicina, a psiquiatria, o direito e a pedagogia contribuem para 
a formação de uma nova mentalidade de atendimento à criança, 
abrindo espaços para uma concepção de reeducação, baseada não 
somente nas concepções religiosas, mas também científicas. 
(BARROS, 2005, P. 71). 

 
 

1.3 O tratamento dispensado à criança ao longo da história no Brasil 

 

Destaca-se assim, no período do Brasil Colônia, os direitos das crianças e dos 

adolescentes, não eram formalmente ou materialmente assegurados, ou seja, as 

primeiras crianças que chegaram durante o período de colonização, eram trazidas 

pelo Rei de Portugal, na condição de órfãos, grumetes ou pajens (LIMA; SANTOS, 

2010, P.35). 

 
As primeiras crianças chegadas ao Brasil (mesmo antes de seu 
descobrimento oficial) vieram na condição de órfãs do Rei, como 
grumetes ou pajens, com a incumbência de casar com os súditos da 
Coroa. Nas embarcações, além de obrigadas a aceitar abusos sexuais 
de marujos rudes e violentos, eram deixadas de lado em caso de 
naufrágio. (BARROS, 2005, P. 71) 

 
É de suma importância destacar que nos relatos históricos, é possível 

observar que as situações dentro das embarcações eram precárias, podendo 
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evidenciar durante o contexto e relatos históricos casos de abusos sexuais de 

crianças, que eram justificados pelo fato de não haver mulheres nas embarcações, 

existiam apenas aquelas mulheres que eram órfãos e estavam trancadas dentro de 

compartimentos dos navios, com a finalidade de que não sofressem nenhum tipo de 

violência (TAVARES, 2001, P.55). 

 

No ano de 1549, chegou no Brasil um grupo religioso conhecido como 

Companhia de Jesus, que tinham o objetivo de defender e proteger a moral e os bons 

costumes por meio de um processo de evangelização, essas pessoas defendiam e 

protegiam em especial as crianças e os adolescentes, sendo tais ações perpetuaram 

até o Século XX, momento o qual os direitos infanto-juvenis eram defendidos 

fervorosamente pela Igreja Católica (BITENCOURT, 2009, P.198). 

 

Na idade contemporânea, é possível evidenciar que houve a construção de 

pilares que sustentassem a necessidade de proteção da criança e do adolescente, 

devendo ser feita por meio de práticas políticas e sociais, promovendo e protegendo 

os direitos pertinentes (VANNUCHI; OLIVEIRA, 2010, P.112). 

 

Neste sentido destaca que: 

 

• 1919 - Manifestação sobre os direitos da criança, em Londres, Save 
the Children Fund: A Sociedade das Nações cria o Comitê de Proteção 
da Infância que faz com que os Estados não sejam os únicos 
soberanos em matéria dos direitos da criança - (Londres);  
• 1920 - União Internacional de Auxílio à Criança - (Genebra) 
• 1923: Eglantyne Jebb (1876-1928), fundadora da Save the Children, 
formula junto com a União Internacional de Auxílio à Criança a 
Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança, conhecida por 
Declaração de Genebra.  
• 1924 - A Sociedade das Nações adota a Declaração dos Direitos da 
Criança de Genebra, que determinava sobre a necessidade de 
proporcionar à criança uma proteção especial. Pela primeira vez, uma 
entidade internacional tomou posição definida ao recomendar aos 
Estados filiados cuidados legislativos próprios, destinados a beneficiar 
especialmente a população infanto-juvenil.  
• 1927 – Ocorre o IV Congresso Pan-americano da criança, onde dez 
países (Argentina, Bolívia, Brasil, Cuba, Chile, Equador, Estados 
Unidos, Peru, Uruguai e Venezuela) subscrevem a ata de fundação do 
Instituto Interamericano da Criança (IIN - Instituto Interamericano Del 
Niño) que atualmente encontra-se vinculado à Organização dos 
Estados Americanos – OEA, e estendido à adolescência, cujo 
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organismo destina-se a promoção do bem-estar da infância e da 
maternidade na região (BITENCOURT, 2009, P.37). 

 

Sendo assim, um dos grandes marcos de proteção dos direitos e garantias 

que envolvem a criança e o adolescente, foi a Convenção Internacional dos Direitos 

da Criança, que tinha como objetivo a proteção integral da criança, assim no ano de 

1990 por meio da cúpula Mundial de presidentes, efetivaram tal direito infanto-juveni l 

(LIMA; SANTOS, 2010, P.17). 

 

Somente no ano de 1996, foi que o Brasil, adotou de forma oficial o Pacto de 

São Juan da Costa, fazendo com que fossem estabelecidas regras consideradas 

mínimas voltadas para a proteção da liberdade de jovens, sendo estas acordadas nos 

Congresso das Nações Unidas (PEREIRA, 2008, P.85). 

 

Diante de todo um trajeto cronológico é possível observar que são crescentes 

as medidas tomadas para a proteção dos direitos e garantias infanto-juvenis, sendo 

estas consolidadas em forma de direitos fundamentais, visto que esse público passou 

por inarráveis situações críticas, inclusive registros de vidas ceifadas até que foram 

materializadas e positivadas (LIBERATI, 2010, P.112). 

 

 

É possível anteriormente aos fatos narrados que na Constituição brasileira de 

1824 não fez em seus dispositivos qualquer menção em relação a criança e o 

adolescente, mas no ano de 1830 dentro do Código criminal, haviam penalidades que 

eram impostas sobre os mesmos (PEREIRA, 2008, P.101). 

 

No ano de 1891 foi instituída a primeira Constituição Republicana no Brasil, e 

ainda o 1º Código de menores, sendo o primeiro país da América Latina a tratar de 

forma especifica esse público infanto-juvenil, tal medida foi motivo impulsionador do 

Decreto 17.943-A do ano de 1927, que previa uma forma de reeducação por meio da 

tutela e da coerção (VANNUCHI; OLIVEIRA, 2010, P.115). 

 

Esse Código de Menores, trazia em seu texto que menores eram aqueles que 

tivessem idade inferior a 18 anos, sendo esses sujeitos eram classificados em 
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abandonados ou delinquentes, cujo os quais em caso de pratica de algum delito a 

imputação sobre eles seria uma sanção-castigo, para assim reeducar o 

comportamento, e deste modo era dever do Estado acompanhar esses menores 

(TAVARES, 2001, P.60). 

 

o Brasil com a promulgação da Constituição de 1988 vigente atualmente, foi 

a constituição que mais protegeu e garantiu a criança e o adolescente direitos, 

aplicando uma responsabilidade no Estado, família e da sociedade de proteção 

integral a esse público infanto-juvenil contra qualquer forma de violência (LIMA; 

SANTOS, 2010, P.32). 

 

No ano de 1989, aconteceu a Convenção Internacional da Organização das 

Nações Unidas e os Direitos da Criança e do Adolescente, que tinha como finalidade 

proteger e garantir os direitos dos menores, sendo assim foi elaborado um documento 

que foi assinada por vários países (ALBERNAZ JÚNIOR; FERREIRA, 2011, P.2). 

 

Pela primeira vez, foi adotada a doutrina da proteção integral fundada 
em três pilares: 1º) reconhecimento da peculiar condição da criança e 
jovem como pessoa em desenvolvimento, titular de proteção especial; 
2ª) crianças e jovens têm direitos à convivência familiar; 3º) as Nações 
subscritoras obrigam-se a assegurar os direitos insculpidos na 
Convenção com absoluta prioridade (AMIN, 2011, P.13). 

 

Diante disso, vale evidenciar que “o grande desafio consistiu em definir 

direitos universais para as crianças, considerando a diversidade de percepções 

religiosas, socioeconômicas e culturais da infância nas diversas nações.” (PEREIRA, 

2008, P. 592). 

 

Sendo assim, uma das grandes finalidades dessa Convenção foi incentivar 

que a criança tivesse o direito de um desenvolvimento sadio em seu ambiente familiar, 

contribuindo de maneira positiva no seu crescimento, cujo os princípios norteadores 

eram fundamentados na Carta das nações, prezando preceitos como dignidade, 

liberdade, solidariedade e igualdade, se faziam base (TAVARES, 2001, P.75). 

 

Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e jovem, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
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profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. (BRASIL, 2010). 

 

No ano de 1990, surge o Estatuto da Criança e do adolescente – ECA, 

instituído por meio da lei 8.069, que enfatizava as proteções e garantias trazidas na 

atual constituição, e ainda agregava mais algumas determinações consideradas 

essências para o desenvolvimento humano (LIMA; SANTOS, 2010, P.17).  

 

A lei nº 8.069 operou uma verdadeira revolução no ordenamento 
jurídico nacional, introduzindo novos paradigmas na proteção e 
garantia dos direitos infantojuvenis [...] apresenta-se como diploma 
legal inovador, verdadeiro instrumento da democracia participativa, 
que retirou crianças e adolescentes da condição de mero objeto de 
medidas policiais e judiciais, conferindo-lhes a posição de sujeitos de 
direitos fundamentais. Erigindo a população infanto-juvenil à condição 
de prioridade nacional, o Estatuto se sobressai, ainda, por fornecer os 
meios necessários à efetivação de seus interesses, direitos e 
garantias, largamente previstos na legislação constitucional e 
infraconstitucional (CARNEIRO, 2011, P.35). 

 

Sendo assim: 

 

O Estatuto tem por objetivo a proteção integral da criança e do 
adolescente, de tal forma que cada brasileiro que nasce possa ter 
assegurado seu pleno desenvolvimento, desde as exigências físicas 
até o aprimoramento moral e religioso. Este Estatuto será semente de 
transformação do país. Sua aplicação significa o compromisso de que 
quanto antes, não deverá haver mais no Brasil vidas ceifadas no seio 
materno, crianças sem afeto, abandonadas, desnutridas, perdidas 
pelas ruas, gravemente lesadas em sua saúde e educação (ALMEIDA, 
2002, P. 13). 

 

O ECA, coloca a criança e o adolescente como sujeito de direito com 

prioridade absoluta, sendo titulares de direitos fundamentais como a vida, saúde e 

convivência familiar e comunitária, sendo os artigos 3, 4, 7 e 19 preconizam tais 

direitos (LIBERATI, 2010, P.142). 

 

Art. 3º - A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade.  
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Art. 4º - 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 comunitária. 
[...] Art. 7º- A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à 
saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 
condições dignas de existência. 
[...] Art. 19 - Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e 
educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família 
substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 
ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias 
entorpecentes (BRASIL, 1990, S/P). 

 

Sendo assim vale ressaltar sobre a proteção integral: 

 

A proteção integral tem como fundamento a concepção de que 
crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, frente à família, à 
sociedade e ao Estado. Rompe com a ideia de que sejam simples 
objetos de intervenção no mundo adulto, colocando-os como titulares 
de direitos comuns a toda e qualquer pessoa, bem como de direitos 
especiais decorrentes da condição peculiar de pessoas em processo 
de desenvolvimento (CURY; GARRIDO; MARÇURA; 2002, P. 21). 

 

Neste sentido fica evidente que muitas das crianças e dos adolescentes estão 

distantes de tal realidade, de exercer de forma plena seus direitos abordados na 

Constituição e no ECA, podendo ser evidenciado a maior parte dos menores se 

encontra em situação de carência econômica, social e familiar, o que irá interferir de 

maneiras negativas na sua vida adulta (ALBERNAZ JÚNIOR; FERREIRA, 2011, P.2).  

 

É nesse sentido que o Estatuto da Criança e do Adolescente tratou de 

implantar medidas protetivas, e fortalecer direitos fundamentais de crianças e 

adolescentes já mencionados na Constituição da República Federativa do Brasil, 

visando superar a cultura menorista e concretizar os princípios e diretrizes da teoria 

da proteção integral (CUSTÓDIO, 2009, P. 43). 

 

Por fim é perceptível que a criança é um polo vulnerável, implicando ao Estado 

o dever de protege-la, de forma eficaz e em coerência com os princípios de proteção 

integral do menor, que são previstos na Constituição e afirmado novamente no ECA. 
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CAPÍTULO II - DOS PRINCIPIOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL AO 

MENOR 

 

O princípio vem com a finalidade de auxiliar a interpretação dos textos 

normativos, promovendo assim um equilíbrio entre eficácia jurídica e a sua 

aplicabilidade, ante o exposto este capitulo promove uma abordagem sobre os 

princípios inerentes a proteção integral do menor, de modo que se divide, para 

explanação, da seguinte forma: 2.1 – Princípio constitucional da prioridade absoluta; 

2.2 – Princípio do melhor interesse do menor;  2.3 –  Princípio da Municipalização; e 

2.4 –  Princípio da condição peculiar da pessoa desenvolvimento. 

 

2.1 Princípio constitucional da Prioridade absoluta 

 

Inicialmente vale destacar que o princípio da prioridade absoluta está 

assegurado constitucionalmente: 

 
Art. 27 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão (BRASIL, 1988, S/P).  

 

Sendo assim a figura do menor é colocada como um polo mais frágil e 

vulnerável, justificado pelo fato de que é uma pessoa em desenvolvimento, tal 

princípio deve ser aplicado em diversas esferas de interesse como judicial, 

extrajudicial, social e/ou familiar, aonde o interesse do menor deve ser sempre 

prioridade (PAIXÃO; DESLANDES, 2010, P.118). 

 

Nos dispositivos da Convenção das Nações Unidas sobre o Direitos das 

crianças, estabelece o seguinte no Art. 3 - “todas as ações relativas às crianças, 

levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, 

autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, 

primordialmente (com prevalência), o interesse maior da criança”. Deste modo fica 

evidente que tal movimento visa exclusivamente proteger o menor colocando-o como 

prioridade absoluta (ALBERTO, 2012, P.122). 
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Tal princípio de prioridade do menor é equiparado e comparado dentro da 

doutrina com o princípio de prioridade do idoso, aonde a figura do Estado, deve 

obrigatoriamente promover ações que protejam e garanta de forma prioritária 

assistência de saúde, educação, lazer, alimentação entre outros que são 

fundamentais prezando pela dignidade, sendo assim, quando se fala no idoso é 

assegurado de forma infraconstitucional e quando se fala em criança é assegurado 

de forma constitucional (AMIN, 2010, P.20). 

 

Deste modo, destaca-se: 

 
“[...] ‘prioridade absoluta’, num plano maior de análise, tem no texto 
constitucional a acepção de ‘prioridade primeira’, de ‘prioridade 
número um’ da Nação, como meio de equilibrar a desigualdade fática 
decorrente da peculiar condição de pessoa em desenvolvimento e 
como meio de obtenção de dezoito anos, garantindo absoluta 
prioridade de seus direitos fundamentais, para que possam se 
desenvolver e atingir a plenitude do potencial que pode ser alcançado 
pelos seres humanos, garantindo-se inclusive, o Princípio da 
igualdade, ao ofertar-lhes direitos e prioridades para efetivação de 
direitos fundamentais de forma a equilibrar suas peculiaridades com o 
desenvolvimento dos maiores de dezoito anos (NERY JUNIOR; 
MACHADO, 2002, P.108). 

 

Fica assim evidente que quando houver uma situação de perigo em primeiro 

lugar deve ser protegida a criança, quando assim for possível a escolha, aplicando 

assim os limites da razoabilidade, sendo ligado ao princípio da prioridade absoluta, 

visto que a criança se encontra em desenvolvimento mental, moral, físico e social, 

devendo assim ter atenção prioritária, onde é dever do Estado, da sociedade e da 

família protege-lo (LIMA, 2010, P.221). 

 

Tal princípio ainda foi assegurado no ECA, que aponta a necessidade de 

efetivação da prioridade absoluta por meio de políticas públicas (CUSTÓDIO, 2009, 

P.178), como pode ser observado no dispositivo a seguir: 

 
Art. 4º [...] Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a) 
primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 
pública; c) preferência na formulação e na execução das políticas 
sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas 
áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. (BRASIL, 
1990, S/P). 
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Por fim independente de qual seja a situação, o Estado deve sempre colocar 

em primeiro lugar o interesse do menor, em conformidade com o ECA que é uma 

concordância com o preceito constitucional de prioridade absoluta. 

 

2.2 Princípio da corresponsabilidade 

 

O Princípio da corresponsabilidade é previsto na Constituição Federal no 

Artigo 227, aonde o mesmo pode ser observado no ECA, cujo o qual tem a mesma 

finalidade: 

 
Art. 4° - 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 comunitária (BRASIL, 
1990, S/P).  
 

Sendo assim, o interesse do menor deve ser garantido por todos os que o 

cercam, ou seja, família, sociedade e Estado, reafirmando o princípio anteriormente 

citado neste capítulo. 

 

Ao se tratar de família, seja ela substituta ou natural, tem como 

responsabilidade a educação, no que tange em relação ao respeito e a igualdade, 

devendo promover para o desenvolvimento do menor um ambiente saudável, regado 

de sentimentos como o afeto (ALBERTO, 2012, P.130). 

 

Vale evidenciar que a família tem a responsabilidade, sobre a formação de 

caráter, em geral como a marginalização que muitas das vezes é bastante presente 

no que cerca a realidade social da criança, sendo assim a responsabilidade não é 

exclusiva dos pais, mas de tudo que o cerca (LIMA, 2010, P.254). 

 

Sendo assim, o princípio da corresponsabilidade não é exclusivo da família, 

mas sim do estado e da sociedade, pois o menor é visto como um ser frágil, em relação 

ao uso e efetivação dos direitos e garantias fundamentais, previstos de forma 

constitucional (PAIXÃO; DESLANDES, 2010, P.120). 
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Seja no que tange o Legislativo, Judiciário e Executivo, devem atuar nos 

campos de educação, saúde, lazer, em conformidade com o texto constitucional e ao 

infraconstitucional (ECA), sendo isso feito por meio das políticas públicas, que visa 

diminuir a vulnerabilidade dessas crianças (CASTRO, 2002, P.2). 

 

Destaca-se ainda, que não existe uma real preservação desses direitos, 

aonde o Ministério Público e a defensoria pública, vem justamente para buscar que o 

texto legal seja garantido, mas mesmo assim é comum que ainda não ocorra a 

efetivação dos direitos dos menores, em alguns casos é possível ver a atuação que 

acaba não ocorrendo de forma eficiente não solucionando as problemáticas 

(CASTRO, 2012, P.1). 

 

Insta por fim destacar que muitas das vezes a criança é colocada na 

sociedade sem que haja uma efetiva proteção dos seus direitos seja pela família ou 

pelo Estado, não havendo um real cumprimento dos dispositivos constitucionais e do 

ECA. 

 

2.2 – Princípio do melhor interesse do menor 

 

O princípio do melhor interesse do menor, tem como referência e origem no 

direito inglês, sendo usado o termo parens patriae, que traduzido significa pai da 

nação, sendo este definido pelo doutrinador Daniel Griffith como "a autoridade 

herdada pelo Estado para atuar como guardião de um indivíduo com uma limitação 

jurídica” (GRIFFITH, 2012, P.01).  

 

Na Inglaterra esse termo era utilizado como uma prerrogativa do Rei, que 

estabelecia uma proteção por aqueles que não conseguiam responder pelos seus atos 

como é o caso dos menores, ou seja eram incapazes (ALBERTO, 2012, P.131). 

 

No ano de 1959, na Declaração Universais dos Direitos da criança, começou 

no Brasil adotar uma forma acolhedora das crianças, que não são no formato atual, 

mas que foram o início de tal, para que atingisse assim o patamar e os moldes 

encontrados hoje na constituição e ECA (LIBERATI, 2010, P.157). 
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No ano de 1989, na Convenção internacional dos Direitos da criança, foi 

aonde efetivou-se o princípio do melhor interesse do menor, aonde foi usado como 

fundamento para os argumentos doutrinários para que houvesse uma proteção 

integral das crianças, devendo assim implantar políticas públicas para tal objetivo 

fosse atingido (CUSTÓDIO, 2009, P.178). 

Artigo 3 - 1. Em todas as medidas relativas às crianças, tomadas por 
instituições de bem-estar social públicas ou privadas, tribunais, 
autoridades administrativas ou órgãos legislativos, terão consideração 
primordial os interesses superiores da criança. 2. Os Estados-partes 
se comprometem a assegurar à criança a proteção e os cuidados 
necessários ao seu bem-estar, tendo em conta os direitos e deveres 
dos pais, dos tutores ou de outras pessoas legalmente responsáveis 
por ela e, para este propósito, tomarão todas as medidas legislativas 
e administrativas apropriadas. 3. Os Estados - partes assegurarão que 
as instituições, serviços e instalações responsáveis pelos cuidados ou 
proteção das crianças conformar-se-ão com os padrões estabelecidos 
pelas autoridades competentes, particularmente no tocante à 
segurança e à saúde das crianças, ao número e à competência de seu 
pessoal, e à existência de supervisão adequadas (CONVENÇÃO, 
1989, S/P).  

 

Sendo o mesmo efetivado e garantido também no ECA: 

 
Artigo 100 - Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as 
necessidades pedagógicas, proferindo-se aquelas que visem ao 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.  
Parágrafo único: São também princípios que regem a aplicação das 
medidas:  
I – condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos [...];  
II – proteção integral e prioritária [...]; 
 III – responsabilidade primária e solidária do poder público [...];  
IV – interesse superior da criança e do adolescente [...];  
V – privacidade [...];  
VI – intervenção precoce [...];  
VII – intervenção mínima [...];  
VIII – proporcionalidade e atualidade [...];  
IX – responsabilidade parental [...];  
X – prevalência da família [...];  
XI – obrigatoriedade da informação [...];  
XII – oitiva obrigatória e participação (BRASIL, 1990, S/P).  

 

Deste modo o princípio do melhor interesse do menor deve e pode ser usado 

nas mais variadas esferas do direito, desde que o conflito tenha o envolvimento no 

polo ativo ou passivo de uma criança/ adolescente, bem como para a criação de novas 

leis que refere aos menores, considerando o best interest, ou seja, o melhor interesse 

(PAIXÃO; DESLANDES, 2010, P.121). 
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Conclui-se assim, que o que for melhor para a criança/ adolescente deve 

sempre vir em primeiro lugar, visto que dentro da sociedade são o polo mais 

vulnerável, onde as legislações que forem criadas devem sempre prezar por tal 

princípio abordado nesse tópico. 

 

2.3 – Princípio da Municipalização 

 

Percentualmente, é importante conceituar: 

 
[...] municipalizar, aqui, significa a União e o Estado abrirem mão de 
uma parcela do poder que detinham até então nessa matéria. A 
contrario sensu, significa o Município assumir poderes até então 
privativos daquelas instâncias superiores da Federação brasileira 
(SEDA, 2012, P.23). 

 

O atendimento destinado aos menores é amparado pelo princípio da 

Municipalização, sendo o mesmo resguardo ainda no dispositivo constitucional em 

seu art. 204: 

 

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão 

realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos 

no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas 

seguintes diretrizes:  

I - Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e 

as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos 

respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a 

entidades beneficentes e de assistência social;  

II - Participação da população, por meio de organizações 

representativas, na formulação das políticas e no controle das ações 

em todos os níveis (BRASIL, 1988, S/P).  

 

O mesmo princípio ainda pode ser encontrado ECA, sendo assim o princípio 

da municipalização é referente as políticas públicas que são competentes ou 

implantadas pelos municípios com a finalidade de proteção ao menor que sempre 

representa uma figura de vulnerabilidade dentro da sociedade, mas vale ainda 

ressaltar que é de competência do estadual e federal (CASTRO, 2002, P.2). 
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Deste modo, não há o que se questionar no que tange a necessidade e o 

dever de que seja empregado o dinheiro público na proteção do menor, devendo ser 

esta uma forma de efetivar os direitos que lhes são atribuídos, que de forma geral 

podem ser fiscalizados pelos conselhos municipais da criança e do adolescente 

(PAIXÃO; DESLANDES, 2010, P.126). 

 

Sendo assim, os municípios devem ter Conselhos tutelares, que atuem de 

forma conjunta com o Ministério Público, fiscalizando o emprego deste dinheiro 

público em prol das crianças e adolescentes, fazendo com que sejam gastos com 

políticas públicas eficazes. 

 

2.4 Princípio da condição peculiar da pessoa em desenvolvimento 

 

Existe na doutrina atual, uma concepção de que o Princípio da condição 

peculiar da pessoa em desenvolvimento esteja atrelado a proteção integral do menor, 

visto que a criança, como já tratado anteriormente é um polo vulnerável dentro do 

contexto social (LIMA, 2010, P.268). 

 

Sua previsão esta explicita no ECA, que afirma a necessidade de que a 

criança e o adolescente tenham uma atenção e cuidados especializados, no que tange 

a saúde física, mental, psíquica e social: 

 
Art. 6º - Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais 
a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres 
individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do 
adolescente como pessoas em desenvolvimento (BRASIL, 1990, S/P). 

 

Destaca-se assim, a condição de desenvolvimento da criança e do 

adolescente, e não tendo o conhecimento necessário dos direitos que lhe são 

competentes, e mesmo que se conheça não tem a capacidade de torna-los efetivos, 

pois são considerados incapazes, não podendo assim os adultos se omitirem dentro 

da efetivação desses direitos que são competentes aos menores (PAIXÃO; 

DESLANDES, 2010, P.126). 
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Insta evidenciar que o legislador procurou de diversas formas proteger os 

interesses que competem aos menores, devendo os adultos proteger e amparar a 

criança dos direitos, procurando assim a melhor forma de aplicação e efetivação dos 

direitos que os competem (CUSTÓDIO, 2009, P.178). 

 

Analogamente: 

 
[...] por se acharem na peculiar condição de pessoas humanas em 
desenvolvimento crianças e adolescentes encontram-se em situação 
essencial de maior vulnerabilidade, ensejadora da outorga de regime 
especial de salvaguardas, que lhes permitam construir suas 
potencialidades humanas em sua plenitude (NERY JUNIOR; 
MACHADO, 2002, P.108). 

 

Sendo assim a proteção a criança está integralmente ligada a seu 

desenvolvimento, seja este, físico, psíquico, social e/ou moral, tendo a mesma 

visibilidade de que um direito competente a uma pessoa adulta, e desta forma 

protegendo o futuro de uma sociedade, no capitulo a seguir será abordado o que o 

abuso sexual pode ocasionar a criança. 
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CAPÍTULO III – VIOLENCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

 

O terceiro capitulo faz uma abordagem acerca da violência sexual contra 

crianças e adolescentes, sendo assim fez se uma abordagem voltada para a 

conceptualização do abuso sexual infantil; e as suas consequências no que tange o 

desenvolvimento do menor vítima. Abordaremos o seguinte: 3.1 - Abuso Sexual 

Infantil; 3.2 - Consequências do abuso sexual; 3.3 - Abuso Sexual e a Violação dos 

Direitos e o ECA 

 

3.1 - Abuso Sexual Infantil 

 

Diante da evolução dos seres humanos, visto que tem como finalidade de 

acompanhar o desenvolvimento, as questões sexuais também tiveram uma nova 

compreensão, compreendendo assim os efeitos negativos causados pela violência 

sexual. 

 
A violência sexual contra crianças e adolescentes sempre se 
manifestaram em todas as classes sociais de forma articulada ao nível 
de desenvolvimento civilizatório da sociedade, relacionando-se com a 
concepção de sexualidade humana, compreensão sobre as relações 
de gênero, posição da criança e o papel das famílias no interior das 
estruturas sociais e familiares. Por isso devemos entende-la “em seu 
contexto histórico, econômico, cultural e ético”. (FALEIROS, 2000, P. 
17). 
 

Nesta perspectiva é possível identificar que os índices de violência urbana e 

domestica vem aumentando de forma gradativa, e vem atingindo qualquer pessoa 

independentemente da idade, classe social ou sexo. Essa violência causa em suas 

vítimas um grande sofrimento, quando se fala em crianças e adolescentes a forma 

mais comum de ver em forma de abandono, agressão física, negligencia e abuso 

sexual (MOURA, 2006, P.45). 

 

Existem alguns aspectos que interferem sobre a possível ocorrência da 

violência que são aspectos sociais, políticos, econômicos, psicológico e social, pois 

quando se pensa de forma agrupada de tais situações podem esses fatores quando 

fragilizados de algum modo associar a violência. 
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Desde a década de 60 existe um reconhecimento da violência no âmbito 

familiar, sendo inclusive tratada como um problema de saúde pública, e cada vez mais 

vem sendo tomada medidas de avaliação e atenção aos casos de violência, sendo 

algo de profundos estudos. 

 

Destaca-se ainda que somente na década de 80, que de forma efetiva 

começaram debates relacionados a temática, tendo a sua consolidação na década de 

90, ganhando uma atenção do Estado, que passou a traçar e promover estratégias de 

proteção e prevenção a violência no âmbito doméstico. 

 

Neste sentido evidencia-se: 

 
Há muito, questões familiares deixaram de ser meramente da ordem 
do privado, tornando-se de interesse público a resolução de conflitos 
que envolvam questões de gênero, ou seja, a construção social de 
papéis atribuídos segundo o sexo e de violência doméstica, 
especialmente, contra a mulher e contra crianças e adolescentes, 
incluindo-se, naturalmente, o abuso sexual (PAULINO, 2005, P.19). 

 
O abuso sexual é visto como uma violência doméstica, visto ainda que quando 

ocorre com uma criança, de forma geral o agente passivo é um adulto, sendo esta 

uma violência que geralmente ocorrem quando a pessoa tem maior proximidade com 

a criança, sanando assim um direito, causando danos psicológicos graves. 

 

Destaca-se ainda que o abuso sexual vem juntamente com outros tipos de 

violência, pois em alguns casos a um emprego da forma bruta e ainda a psicológica: 

 
[…] abuso sexual consiste no uso de uma criança para fins de 
gratificação sexual de um adulto ou adolescente cinco anos mais 
velho, criança imatura em seu desenvolvimento e incapaz de 
compreender o que se passa, a ponto de poder dar o seu 
consentimento informado. O consentimento informado está vinculado 
à capacidade ou à incapacidade do indivíduo para tomar decisões de 
forma voluntária, correspondendo – direta ou indiretamente - ao grau 
de desenvolvimento psicológico e moral da pessoa. A autonomia 
ocorre quando o indivíduo reconhece as regras, que são mutuamente 
consentidas, as respeita e tem a noção de que podem ser alteradas. 
(FURNISS, 1993, P.10). 

 
Neste mesmo sentido: 
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Abuso sexual é todo relacionamento interpessoal no qual a 
sexualidade é veiculada sem o consentimento válido de uma das 
pessoas envolvidas. Quando se verifica a presença de violência física, 
o reconhecimento do abuso pode ser mais claro, pela objetividade dos 
fatos que indicam que o abusador fez uso de força para vencer a 
resistência imposta pela vítima (FAIMAN, 2004, P.102). 

 
Destaca-se ainda que o abuso sexual, é uma soma de abuso de poder e de 

confiança, entre o agressor para o agredido, visto que a criança e/ou adolescente é 

colocado em situação de vulnerabilidade, induzindo ou forçando a cometer o ato 

sexual, masturbação, caricias e a manipulação dos genitais, mamas ou anus. 

 

Ante o exposto: 

 
O abuso é uma das formas de violência sexual caracterizada por ter 
como objeto crianças e adolescentes, ou seja, sujeitos de direitos, 
imaturos sexualmente e que necessitam de proteção especial por 
parte da sociedade. Pode envolver práticas diversas do contato 
genital, tais como carícias, beijos, exposição à pornografia ou a 
situações sexualizadas. A incidência apresenta distribuição 
homogênea por gênero, raça, classe social e idade (LERNER; 
VASQUEZ, 2011, P.74). 

 

É necessário destacar que a criança e o adolescente já se encontram em 

situação de vulnerabilidade, visto que são dependentes de outros seres humanos 

adultos que devem prover amor, valores éticos e morais, alimentos, educação, por fim 

um desenvolvimento físico e mental de forma saudável, sendo assim é dever da 

família proteger esses menores. 

 

Quando se fala em um adulto comete algum tipo de violência contra uma 

criança ou adolescente são sempre questionáveis, visto que os adultos deveriam 

promover uma proteção e não serem vítimas daqueles que deveriam protege-las. 

Sendo assim o Estado começou ao longo dos anos perceber a necessidade de 

elaborar e efetivar proteção aos menores, sendo o Estatuto da Criança e do 

adolescente uma forma de efetivar tais garantias já previstas na Constituição Federal. 

 

Na maioria dos casos de violência sexual cometida contra o menor ocorrem 

com pessoas próximas, em sua maioria familiares, e tendem ser cada vez mais 

frequentes os atos sexuais, promovendo na criança e no adolescente um sentimento 

de culpa e tristeza. 
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3.2 - Consequências do abuso sexual 

 

Os traumas causados a uma criança em decorrência de uma violência sexual, 

pode proporcionar traumas que não serão esquecidos, visto que o momento em que 

se tenta esquecer está voltado para o lembrar, causando assim um sofrimento e outros 

sentimentos como por exemplo a raiva e a fúria. 

 

O abuso sexual pode gerar de imediato alguns problemas, as vezes a criança 

deixa de brincar, não sente vontade de fazer coisas que gostava de fazer, e ainda 

outros comportamentos que não são habituais como o aumento da agressividade ou 

a dificuldade de comunicação e relacionamento. 

 

Destaca-se ainda que as consequências em relação aos efeitos causados na 

vida de uma criança após um estupro podem ser variados, podendo ainda serem 

interferidas pelo convívio com o abusador, período que foi abusada, e ainda o impacto 

da revelação que envolve toda uma equipe multidisciplinar com família, médicos, 

advogados, policias e psicólogos. 

 

O primeiro sentimento que a criança desenvolve durante o abuso ou até 

mesmo logo após o abuso é a culpa, seguido pelo medo de revelar aquela situação, 

visto que tem receio de que os adultos não deem a devida credibilidade sobre o 

acontecimento e seus sentimentos, ainda que, quando a criança não é levada a sério 

no momento da revelação, passa a ter um sentimento de culpa mais intensificado 

pensando como poderia ter evitado aquela situação. 

 
O aspecto psicológico de sentir-se culpado está ligado ao aspecto 
relacional da participação e resulta no fato de que a pessoa que 
cometeu o abuso e a criança estão igualmente envolvidas no abuso 
em termos interacionais. A distinção entre o aspecto legal e 
psicológico de culpa significa que apenas o progenitor pode ser 
considerado culpado. Mas a pessoa que cometeu o abuso e a criança 
podem sentir-se igualmente culpados, como uma expressão dos 
eventos psicológicos que se derivam da experiência na interação 
abusiva. (FURNISS, 1993, P.35). 
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Sendo assim, o abuso sexual pode proporcionar inúmeros efeitos na vida de 

uma criança: 

 
[…] automutilação e tentativa de suicídio, adição a drogas, depressão, 
isolacionismo, despersonalização, isolamento afetivo, hipocondria, 
timidez, distúrbio de conduta (roubo, fuga de casa, mentiras), 
impulsividade e agressão sexual, assim como é frequente a presença 
de síndromes dissociativas, transtornos severos de personalidade e 
transtorno de estresse pós-traumático. (ZAVASCHI, 1991, P. 136).  

São ainda comuns: 
 

 […] pesadelos, medos, angústias, anomalias no comportamento 
sexual, masturbação excessiva, objetos introduzidos na vagina e 
ânus, comportamento de sedução, pedido de estimulação sexual, 
conhecimento da sexualidade adulto inadaptado para sua idade 
(GABEL, 1997, P.23). 

 

Insta salientar que o abuso sexual é uma violência  a qual faz com que sejam 

responsáveis  pelas mudanças negativas na vida de uma criança que marcam para 

sempre vidas que ainda se encontram em processo de desenvolvimento de 

identidade. É importante ampliarmos o nosso conhecimento para que tenhamos 

consciência de que a violência provoca consequências graves na vida das crianças, 

comprometendo seu desenvolvimento saudável e natural. 

 

3.3 - Abuso Sexual e a Violação dos Direitos e o ECA 

 

A violência sexual cometida contra uma criança é uma forma de ferir também 

o preceito constitucional da proteção do menor: 

 
[...] prefiro trabalhar com a noção de direitos humanos, que, pelo 
menos, varia por subestruturas, de classe para classe, de raça para 
raça, de gênero para gênero [...] Parece que o conceito de violência 
não encontra um lugar ontológico, por isso é impossível definir 
violência, enquanto os direitos humanos encontram esse lugar [...]. 
(SAFFIOTI,19977, P. 19). 
 

Neste sentido ainda evidencia-se:  

 
[...] o conceito sobre violência sexual requer análise de categorias 
objetivamente histórica, normativa e ética. Assim, violência sexual se 
define como violação de direitos provocados no processo de 
desenvolvimento da criança e do adolescente. (LEAL, 2001, P. 12). 
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Destaca-se ainda que a violência sexual é visto como uma forma de ferir a 

direito humano, ferindo assim a integridade do menor, aonde leva-se em consideração 

o não desenvolvimento dos aspectos físicos e psicológicos, tirando a infância e a 

ingenuidade de uma criança. 

 

Deste modo, a violência sexual cometida contra uma criança é vista como um 

ato abusivo, ultrapassando o limite de um adulto que deve proteger esse menor, 

provendo ainda os itens para seu desenvolvimento de forma saudável (FALEIROS, 

2000, P.20). 

 

Vale ressaltar que a violência sexual contra um menor ocorre nos mais 

variados locais, mas geralmente está atribuído a um lugar mais reservado e privado, 

aonde o adulto exerce naquele momento um abuso de poder, sendo assim o problema 

mais associado a este tipo de situação é que geralmente são responsáveis por tal ato 

pais, tios, avôs e outras pessoas próxima. 

 

Neste sentido, esse tipo de situação de abuso sexual, tem como associação 

a questão do estado de abandono:  

 
[...] as profundas desigualdades sociais em que vivemos têm reflexos 
diretos na condição de vida da nossa infância e adolescência, pois as 
crianças foram e têm sido grandes vítimas, que a infância é vítima da 
violência estrutural, característica de sociedade marcada pela 
dominação de classes e por profundas desigualdades na distribuição 
das riquezas (GUERRA, 1998, P.38) 

 
É possível ver por toda a história o direito inerentes ao menor serem violados 

sendo assim o ECA, veio com o propósito de efetivar a proteção, reafirmando e 

garantindo o que traz o texto constitucional, sendo assim tal estatuto foi criado quando 

notou-se que existiam problemas referentes a proteção do menor. 

 

Partindo dessa perspectiva, evidencia-se o seguinte trecho constitucional:  

 
Artigo 227 [...] , que insere a garantia de direitos para a criança e 
adolescente, propondo que é dever da família, da sociedade e do 
Estado proteger, assegurar e garantir com absoluta prioridade os 
direitos desta população sobre qualquer forma de violação destes 
direitos (BRRASIL, 1988, S/P). 
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Importante salientar que este artigo propõe promover direito e defender riscos, 

e esses dois apontamentos ilustraram as conquistas das lutas sociais na busca por 

garantia de direitos na infância e juventude após a década de 90. 

 

O ECA foi uma construção coletiva que envolveu a sociedade civil organizada, 

representantes de diferentes setores e juntamente com as esferas governamentais. 

Essa iniciativa lançou novas estratégias de proteção sobre a população infanti l, 

estabelecendo uma rede de ação, proteção e cuidado.  

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais (BRASIL, 1990, S/P).  
 

Este novo olhar Constitucional sobre a Criança e Adolescente no Brasil 

passou a ser um marco internacional, sendo o primeiro país a desenvolver um 

documento com essa importância no segmento infanto-juvenil. Finalmente, a criança 

e o adolescente puderam ser percebidos pelo Estado como um ser em 

desenvolvimento, merecedor de um tratamento justo e igualitário, e a infância ganhou 

novos contornos nas décadas seguintes. 

 

Para atender e enfrentar a especificidade da violência contra criança e 

adolescente o Estado deve tomar em suas mãos a responsabilidade de cuidar e 

proteger as crianças de seus próprios pais. Para isso, cria Leis que adentram no 

espaço da vida privada com a ideia de proteção. Essa premissa permitiu ao Estado 

responsabilizar a família quando esta não consegue garantir aos seus filhos as 

necessidades básicas, opondo-se à ideia de pátrio poder. 

 

Sob o ponto de vista do marco legal do ECA, o abuso sexual é tratado no 

artigo 13º, no interior da situação de risco e violação de direitos da criança e do 

adolescente, indicando os procedimentos cabíveis:  

 
Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra 
criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao 
Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras 
providências legais (BRASIL, 1990 S/P). 
 

A complexidade do fenômeno violência, e as consequências que ela provoca, 

pressupõe que o atendimento voltado para crianças e adolescentes em situação de 
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violência sexual deva responder às suas necessidades, assim como envolver outros 

serviços, outras organizações e, de acordo com o Plano de Atendimento, outras 

políticas públicas setoriais. O envolvimento das demais políticas públicas, serviços e 

organizações deve ocorrer na perspectiva da construção e da consolidação de uma 

rede de proteção social. 

Neste contexto as medidas de proteção à criança e ao adolescente estão 

respaldadas pelo ECA no art. 98 e são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos 

nesta Lei forem ameaçados ou violados, sendo previsto ainda no art. 101: 

 

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são 
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem 
ameaçados ou violados: 
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 
III - em razão de sua conduta (BRASIL, 1990, S/P). 

 

A Assistência Social como Política Pública universalizada tem a perspectiva 

de garantir a qualidade e integração com as demais políticas públicas na construção 

da Rede de Proteção Social com base nas medidas de proteção no ECA. Pressupõe 

ao Assistente Social uma intervenção direta com o objetivo de contribuir e garantir 

direitos sociais através de intervenções profissionais com base na ética e na política 

no campo de direito da infância e da juventude e na reconstrução dos vínculos 

familiares e comunitários. 

 
Devemos oferecer a nossa contribuição para impedir que essa 
violência ocorra em primeiro lugar, e, se ela ocorrer, para que as 
crianças, os adolescentes e os seus familiares possam ter a sua 
disposição os melhores serviços possíveis para reduzir seus efeitos 
negativos. (Relatório Mundial sobre Violência contra Criança. SEDH, 
2007. P. 18).  

As famílias vêm sendo envolvidas como parceiras no sistema de proteção 

social seguindo o modelo de política familista, com desdobramentos e impactos 

psicológicos, físicos e sociais. Porém, esses aspectos não são colocados em pauta 

no momento em que os governantes pensam nas estratégias de enfrentamento das 

demandas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Ao seu modo e com suas peculiaridades, o Brasil ainda sofre com a violência 

sexual de suas crianças e de seus adolescentes, apesar da existência da previsão de 

garantia de proteção e de cuidado com essa parcela da sociedade, sendo tais 

preceitos expostos no ECA e na Constituição.  

 

Como visto, o reconhecimento normativo da necessidade de proteção aos 

direitos humanos não é suficiente para garantir que crianças e adolescentes possam 

se desenvolver a salvo da atuação de exploração e abuso.  

 

O padrão de criança e de adolescente, histórica e socialmente, estabelecido 

impede a sociedade de enxergá-los como sujeitos de direitos, e de garantir-lhes 

prioridade absoluta e proteção integral. Percebe-se uma longa distância entre o que 

está posto, em caráter normativo, no plano internacional e no interno, e a realidade 

experimentada pelos jovens latino americanos.  

 

É urgente que seus direitos se concretizem. A discussão sobre o exercício de 

direitos sexuais e reprodutivos de crianças e adolescentes não pode se prestar a 

camuflar a violência contra essas pessoas. Se por um lado, defende-se a necessidade 

de se densificar os debates sobre o assunto, reconhece-se que esse espaço pode ser 

utilizado para legitimar o abuso, a violência e a negligência perpetrados contra esse 

grupo.  

 

É necessário, então, esclarecer a sociedade acerca desses direitos e das 

violações sofridas por esse público. É preciso sensibilizar governantes para o 

problema da violência sexual contra crianças e adolescentes, a fim de que eles 

possam priorizá-los e criar políticas públicas voltadas para o reconhecimento de sua 

condição de sujeitos de direitos dignos de proteção integral por parte do Estado.  

 

Essas vítimas precisam se sentir seguras para denunciar seus agressores, 

não podem ser revitimizadas pela discriminação social frequentemente constatada 

após a agressão. Elas devem ser apoiadas por suas famílias e amigos, que tem o 

dever de acreditar em seus relatos e de, principalmente, protegê-los em cooperação 

com o Estado.  
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Por fim, é imprescindível compreender a violência sexual de crianças e 

adolescentes como um problema complexo que envolve diversos setores da vida da 

sociedade e do Estado. A discriminação, o abuso de poder e a vulnerabilidade social 

são desafios que devem ser superados no Brasil, a fim de que se possa, de fato, tratar 

de concretização de direitos humanos de crianças e adolescentes. 
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