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Segundo Rocha (2006), a violência sexual infanto-juvenil pode ser definida como
sendo toda e qualquer conduta ou manipulação sexual por parte de um adulto em relação a
crianças ou adolescentes, com a finalidade de estimulá-los ou utilizar sexualmente para
obtenção de prazer sexual, sem a necessidade de que haja uso de violência ou de força física,
por parte do agressor.
Desde o desenvolvimento da teoria sobre a sexualidade infantil, postulada por Sigmund Freud
(1972), sabe-se que esta faz parte do universo das crianças. Entretanto, ter uma sexualidade,
sabê-la e exercê-la são coisas distintas. Conforme Freud (1972), a sexualidade está presente
na criança, desde o nascimento, mas ela será canalizada para um comportamento sexual
somente na vida adulta. Devido a esse fato, as crianças e adolescentes não estão prontos para
explicitarem tal conhecimento e comportamento, por isso, a violência sexual é tão dolorosa,
gerando consequências físicas e psíquicas extremamente negativas nas vítimas.
De acordo com o Código Penal, apesar da inviolabilidade da família e da proteção contra
violações, no seu seio, a Constituição de 1988, no artigo 226, parágrafo 8º, prevê a
necessidade de proteger “[...] cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a
violência no âmbito de suas relações”. Os crimes sexuais estão inseridos na parte especial do
Código Penal brasileiro, no Título VI dos crimes contra a dignidade sexual.
Desde 2009, as leis contra a dignidade sexual passaram por reformas e hoje o estupro é
considerado, segundo o Código Penal brasileiro, constranger alguém, mediante violência ou
grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro
ato libidinoso.
A partir do art. 217, começam a ser tratados os crimes contra a criança e o adolescente, no
capítulo II dos crimes sexuais contra vulnerável (anteriormente nomeado de capítulo II da
sedução e corrupção de menores). De acordo com o Art. 217-A, é considerável estupro de
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vulnerável ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de catorze anos,
com pena de reclusão de oito a quinze anos.
Conforme as estimativas do National Committee for the Prevention of Child Abuse, a cada
ano são relatados aproximadamente 150.000 a 200.000 novos casos de abuso sexual infantil
no mundo. Entretanto, as taxas de ocorrência reais são provavelmente mais elevadas do que as
estimativas existentes, já que muitas crianças vitimadas não são atendidas pelo poder público,
devido ao fato de muitas famílias não formalizarem a denúncia (HABIGZANG et al., 2005).
Quanto à estrutura psíquica dos agressores sexuais, De Masi (2008) afirma que a organização
patológica que domina o pedófilo é um núcleo delirante, no qual a criança/adolescente é
venerada como um ídolo, prometendo um prazer sexualizado. Para o agressor, a criança não é
apenas um ser sexualizado, mas também um objeto com energia e vitalidade. Para esse autor,
a violência sexual infantil pode ser dividida em duas formas: a pedofilia estruturada – em que
os objetos sexuais são exclusivamente crianças ou adolescentes – e a pedofilia ocasional – em
que o adulto tem uma vida aparentemente normal e relaciona-se com outros adultos, existindo
certo grau de consciência e culpa pelo ato criminoso.
Serafim et al. (2009) enfatizam que a pedofilia é caracterizada em duas classes: os abusadores
e os molestadores. Os abusadores são caracterizados pelo perfil psicológico imaturo. Em
algum ponto de sua vida, descobre-se a possibilidade de obter prazer sexual com crianças. Já
o molestador tem um perfil mais invasivo, sendo o uso de violência recorrente por esse tipo
de indivíduos.
Além da psicoterapia como forma de tratamento, existem programas de prevenção de recaídas
para violentadores sexuais de crianças e adolescentes. De acordo com Spradlin et al. (2003),
os programas para prevenção de recaídas para agressores sexuais infantis (localizados nos
Estados Unidos) dependem de o indivíduo querer mudar, de tratamentos anteriores e da
capacidade de autocontrole.
Dentro dos tribunais, em vários discursos da população e até mesmo nas famílias de crianças
violentadas sexualmente, é notória a culpabilização das vítimas pelo acontecido e até mesmo
a negação do ato, em determinadas situações (SCHMICKLER, 2006).
O presente trabalho propõe uma reflexão sobre os crimes sexuais cometidos contra crianças e
adolescentes, à luz da legislação vigente e ao quadro teórico da Psicologia. Para investigar o
tema, foi realizada uma pesquisa na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Assis/SP,
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objetivando estudar o perfil socioeconômico dos agressores que praticaram violência sexual
contra crianças e adolescentes, através do exame dos inquéritos policiais instaurados.
Os dados para a realização do presente estudo provieram da análise dos boletins de ocorrência
e inquéritos policiais instaurados na DDM referentes aos anos de 2010 a 2012. Optou-se por
uma análise qualitativa dos dados obtidos, com base na técnica de análise de conteúdo e
modalidade temática, possibilitando uma compreensão mais ampla do fenômeno estudado.
Foram identificados 72 casos de violência contra crianças e adolescentes ocorridos em AssisSP, no período de 2011 a 2012, dos quais apenas 55 se enquadravam nos requisitos da
pesquisa e apenas 15 inquéritos policiais foram acessados.
Dentre os 55 casos relatados, existiram 68 vítimas, das quais 15 eram do sexo masculino e 53
do sexo feminino. Em 07 dos casos relatados, existiu mais de uma vítima, porém, o perfil do
autor foi único em todos os relatos. A maioria dos autores era adulta, com exceção de dois
relatos, onde a idade era de 13 e 15 anos. Já a idade das vítimas variou de 01 a 17 anos.
A maioria dos representantes das vítimas que efetivaram a denúncia na Delegacia foi a mãe,
presente em 41 casos. O pai só apareceu como representante em 03 casos. Os demais variaram
entre policiais, funcionários de instituições, como a escola, o programa Pétala, Casa de
Acolhimento e conselheiros tutelares, enfermeiros e, em um caso, a tia foi a representante.
O atentado violento ao pudor foi a violência mais praticada pelos agressores. As agressões de
caráter anal e oral aparecem em maior número em crianças do sexo masculino. Outro dado é
que doze vítimas tiveram conjunção carnal consentida com o agressor, o que mostra o caráter
sedutor e distorcido da violência praticada. Em crianças muito pequenas, a agressão é mais
difícil de ser identificada, permanecendo apenas uma suspeita.
Durante o período examinado na investigação, apareceram apenas duas agressoras mulheres.
As características de ambos os crimes foram semelhantes, sendo as vítimas do sexo masculino
e já adolescentes, com a menção de uma relação amorosa e consentida entre eles.
Em cinquenta casos, foi possível estabelecer um grau de proximidade entre as vítimas e seus
agressores. Nos outros 05 casos, a falta de informações não permitiu tal análise. Em 08 casos,
o pai apareceu como o agressor (com 12 vítimas) e, em 06 casos, foi o padrasto/amásio da
mãe. Em apenas 04 casos, o autor era desconhecido das vítimas. Em outras 09 ocorrências, o
autor foi outro familiar e em 05, foi o namorado.
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Foi possível identificar o local do crime de 49, dos 55 casos (com, no mínimo, uma vítima).
Dez dos casos de violência aconteceram na residência de ambos, autor e vítima. Em 26 casos,
a violência ocorreu na residência do autor e, em apenas 03 casos, na casa da vítima.
A maioria dos crimes se passou em local conhecido das vítimas e autores, variando entre suas
residências, escola e casa de familiares e conhecidos. Em dois relatos, a violência foi virtual.
Em apenas dois casos, as vítimas foram levadas para uma residência desconhecida e, em
outro, para um motel. Em uma quarta denúncia, houve um estupro consumado em um terreno
baldio.
A principal ponte para contato entre agressor sexual e a Psicologia é o sistema judiciário. Esse
tipo de violência apresenta interface com questões policiais e jurídicas, exigindo da equipe
interdisciplinar conhecimentos apropriados de medicina legal e sexologia forense. Em
acréscimo, a negligência dos profissionais com os aspectos de treinamento e capacitação,
paciência e experiência pode resultar na revitimização do paciente pelos serviços de saúde.
Já em relação à figura do agressor, faz-se necessário o desenvolvimento de um programa de
acompanhamento multidisciplinar dentro do sistema judiciário, objetivando o tratamento de
problemas psicológicos desses indivíduos. Com isso, seria possível trabalhar preventivamente
na ocorrência de novos casos de violência, até porque a reincidência na prática dos atos,
principalmente nos casos de pedofilia, é muito grande. Com isso, estaríamos atuando
indiretamente na proteção integral das crianças e adolescentes, tal como preconiza o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA).
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