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RESUMO: O abuso sexual infantil é um problema alarmante no Brasil. O país tem altos índices 

de casos notificados e ainda revela um processo de subnotificação ligado a questões como o 

machismo, o sexismo e o adultocentrismo, que impõem tabus sobre a questão do abuso, 

dificultando a prevenção desse grave problema social, bem como o atendimento às pessoas que 

tiveram seus direitos violados. Este trabalho é fruto do projeto de pesquisa “Experiências 

sexuais violentas na infância: o panorama do abuso sexual em Mineiros/GO”, que buscou obter 

dados sobre os casos ocorridos em tal município em um período de 10 anos. O objetivo desse 

texto é o de refletir acerca do conceito central do trabalho, abuso sexual, suas características e 

consequências psicossociais para as vítimas, relacionando-o com os dados obtidos na cidade e 

a ausência de informações nos serviços municipais, questão com a qual nos deparamos ao longo 

da pesquisa.  
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INTRODUÇÃO 

 

A sociedade possui diversos problemas sociais frutos das relações humanas e a violência 

é um desses. Crianças e adolescentes são abusados sexualmente todo ano no país. Segundo 

dados do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) (CERQUEIRA et al., 

2018), no ano de 2016 houveram 22.918 notificações de estupro nos centros de saúde, sendo 

que desse total, 50,9% são crianças de até 13 anos de idade, 17% são adolescentes entre 14 e 

17 anos e 32,1% são adultos. As vítimas de abuso sexual têm os seus corpos tomados como 

objeto de satisfação para alguém de idade superior à sua, violando seus direitos e provocando-

lhes consequências para sua saúde mental. 
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De acordo com Pfeiffer (2005), o abuso sexual infantil é um problema público que vem 

aumentando estatisticamente em diferentes países e os dados dos casos notificados podem ainda 

não representar fielmente essa realidade, pois existem fatores influenciando a produção do 

silêncio quanto a revelação desse tipo de crime. Segundo o autor, é possível que as crianças não 

consigam revelar o abuso após passar pela experiência, visto que ela pode não entender a 

dimensão do problema, principalmente quando o abusador é alguém da sua família, fazendo 

com que se sinta culpada, com medo, ameaçada e insegura; por isso, a importância dos serviços 

de proteção à criança e ao adolescente e da garantia do acesso à informação como forma de 

prevenção e tomada de consciência sobre o fenômeno. 

Desse modo, o projeto de pesquisa “Experiências sexuais violentas na infância: o 

panorama do abuso sexual em Mineiros/GO” - investigação de onde advém as reflexões deste 

texto - tem como objetivo mapear os dados acerca das experiências sexuais violentas na 

infância, especificamente o abuso, para poder municiar o poder público e as instituições com 

informações sistematizadas e ainda pensar juntos em estratégias que visem sofisticar o modo 

como as notificações são produzidas e armazenadas. Assim, o objetivo desse texto é o de 

promover a reflexão sobre as questões que perpassam a compreensão do abuso sexual infantil 

e que dificultam a revelação do problema quando ele ocorre, contribuindo para o fortalecimento 

dos tabus que circulam essa área. Para isso, serão ainda apresentados dados do município de 

Mineiros/GO que apresentam o panorama local. 

Esse trabalho se justifica tendo em vista os dados organizados pela Polícia Rodoviária 

Federal (2018) que apontam para os estados com maior número de pontos críticos à ocorrência 

de situações de exploração sexual infantil, sendo o estado de Goiás um dos estados mais 

apontados nos resultados da pesquisa. 

 

METODOLOGIA 

 

Esse texto foi produzido a partir de uma investigação de cunho quantitativo e qualitativo, 

tendo como estratégia metodológica a revisão bibliográfica e pesquisa com informações de 

acesso público (nos termos da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011). Foi realizada uma 

revisão de literatura a partir de artigos que abordassem o abuso sexual na perspectiva de gênero 

e adultocêntrica. Posteriormente foram procuradas as instituições municipais que acolhem 

casos de abuso na seguinte ordem: Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS), Conselho Tutelar, Delegacia de Polícia Civil e no fórum. Entretanto, só conseguimos 

dados encaminhados por e-mail pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. 



 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A violência pode se apresentar de várias formas, incluindo a negligência, a violência 

física, a psicológica e a sexual (CFP, 2009). Porém, o campo de interesse desse trabalho é a 

violência sexual, especialmente o abuso sexual infantil. A violência sexual compreende a 

exploração e o abuso sexual, ambos implicam uma relação assimétrica de poder entre o agressor 

e a vítima, porém o que os difere se trata principalmente do objetivo do agressor, que busca na 

exploração sexual ganhos financeiros e, no abuso, satisfação dos seus prazeres sexuais, ferindo 

o direito de autonomia, limites e dignidade da vítima (NEVES et al., 2010). 

Dependendo do tipo de vínculo entre vítima e abusador, o abuso sexual pode ser 

categorizado como intrafamiliar ou extrafamiliar, sendo que quando ele ocorre em relação 

incestuosa, ou seja, entre membros familiares, é denominado intrafamiliar e passa a ser 

entendido como violência doméstica. Por outro lado, se o abusador for um desconhecido ou 

alguém que não pertença ao âmbito familiar, o abuso passa a ser categorizado como 

extrafamiliar (NEVES et al., 2010). Contudo, independente de quem o faça, a vítima ainda não 

consegue compreender a relação sexual devido à fase de desenvolvimento em que se encontra. 

A literatura (CFP, 2009) aponta que muitos abusadores são pessoas que já vivenciaram 

situações de violência na infância, assim, é como se estivessem trocando de papel, deixando 

uma posição passiva e ocupando uma posição ativa. Portanto, de abusados podem passar a se 

tornar abusadores (CFP, 2009). Tal fato não justifica o crime cometido, mas contextualiza as 

condições de possibilidade para sua emergência. 

Segundo o Conselho Federal de Psicologia (2009), a Psicologia deve entender o abuso 

como qualquer outra adicção (compulsão), visto que o abusador geralmente sabe que seus atos 

são errados, tendo alguma consciência das consequências à vítima, mas buscam um certo tipo 

de alívio através desses atos, e, com isso, se tornam dependentes psicologicamente da ação, 

denotando uma possível repetição compulsiva. Caso tentem interromper a violência tendem a 

sentir irritabilidade, agitação, ansiedade e outros sintomas decorrentes da tentativa de 

abstinência (CFP, 2009). 

O abuso geralmente ocorre no ambiente familiar, ou seja, o agressor normalmente é 

alguém da própria família da vítima (NEVES et al., 2010; SERAFIM et al., 2011). Ele não se 

restringe meramente a conjunção carnal, mas pode ser vivenciado de várias outras formas que 

também podem infringir a integridade da criança ou adolescente, a saber: o voyeurismo, 

carícias, pornografia, entre outros (BAPTISTA et al., 2008). Ainda segundo os autores, as 



 

 

vítimas, em sua grande maioria são do sexo feminino e com idade de até 13 anos. Assim, 

podemos afirmar que o abuso sexual é uma violência de gênero, engendrada pelo machismo. 

Apesar de serem notificados geralmente em níveis socioeconômicos mais baixos, estudos 

apontam para a ocorrência de um processo de subnotificação que tornam esses dados imprecisos 

(Santos, 2010). 

Há uma forte prevalência do desenvolvimento de transtornos psiquiátricos e 

comportamentais em vítimas de abuso sexual. O impacto da violência prejudica o 

funcionamento psicológico dos vitimados, deixando-os mais vulneráveis e tendenciosos a 

apresentarem: depressão, fobia, isolamento, agressividade, comportamentos erotizados, 

retraimento perante a figura masculina, queda no rendimento escolar e tentativas de suicídio 

(SERAFIM et al., 2011). É comum ainda para o autor que a vítima tenha a sensação de 

desamparo, medo e abandono, principalmente quando essa violência acontece no ambiente 

intrafamiliar, o qual deveria representar um lugar de proteção. O autor acrescenta que os 

traumas emocionais e psicológicos têm o poder de traumatizar as crianças por toda a sua vida, 

caso não seja procurada ajuda especializada. 

Tendo em vista as consequências, a longo prazo, à saúde mental da vítima, o ciclo da 

violação precisa ser rompido o mais rápido possível. Para haver a intervenção das instituições 

e profissionais, visando a proteção e responsabilização do abusador, é preciso que o caso seja 

revelado primeiro, ou seja, quando a vítima conta para alguém sobre o que está sofrendo, e, 

posteriormente, a revelação possa se torna pública por meio da notificação. Esta geralmente é 

dirigida ao Conselho Tutelar ou Delegacia de Polícia para dar início à comunicação ou ao 

boletim de ocorrência. Portanto, é possível perceber que em muitos casos o abuso fica por muito 

tempo em segredo devido a diversos fatores individuais, familiares e sociais, que podem 

dificultar a notificação, gerando o silenciamento (SANTOS et al., 2010). 

No decorrer da pesquisa houve uma grande dificuldade em obter dados públicos das 

instituições da cidade de Mineiros/GO sobre a incidência do abuso sexual infantil. Foram 

procuradas a Delegacia de Polícia Civil que indicou que tais informações fossem procuradas 

no site do departamento; o Conselho Tutelar informou-nos que não possuía os dados tabelados; 

o Ministério Público e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 

também não ofereceram resposta até o momento, tendo sido procurados há cerca de 05 meses.  

Foram obtidos dados com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, que 

compreendem o período do início de 2017 ao primeiro semestre de 2019. Foram registrados 71 

casos de abuso sexual infantil. Estes dados, todavia, quando comparados ao último censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) quanto a população total do 



 

 

município Mineiros, de 52.935 habitantes, apontam para um possível processo de 

subnotificação, pois a proporção de casos de abuso notificados em relação a quantidade de 

habitantes da cidade parece-nos pequena. Além disso, nem todos os casos ocorridos no 

município encontram-se registrados nessa base, mas sim nas bases das demais instituições 

contatadas que, até o momento, não se pronunciaram. 

Além disso, as informações fornecidas pelo órgão no que tange à idade das vítimas 

contrariam as pesquisas que revelam que a maior parte dos casos de abuso é mais comum entre 

crianças de até 13 anos de idade. Percebeu-se que dos 71 casos mineirenses, a maior parte 

ocorreu com adolescentes de 12 a 17 anos. Entretanto, é importante considerar que o 

adolescente tem maior poder social para revelar casos violência que aconteçam com ele, 

diferentemente da criança que nem sempre tem capacidade cognitiva para dimensionar o ato de 

abuso como violência, nem voz ou outros recursos para que seja ouvida, revelando o 

adultocentrismo de nossa sociedade. 

Quanto ao número de casos por gênero, a realidade dos estudos apontados encontra-se 

com a realidade de Mineiros, visto que no município é mais comum que as vítimas sejam do 

sexo feminino. Fator como o machismo presente na sociedade, bem como as rígidas e sexistas 

expectativas de gênero – que disseminam a visão da mulher como frágil, objeto de desejo, 

incapaz e manipulável - parecem produzir esse cenário.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As dificuldades encontradas no processo de pesquisa sobre o abuso sexual infantil 

revelam o quão urgente é a discussão da problemática nas instituições sociais. Apesar do avanço 

das políticas públicas na busca pela prevenção e acolhimentos das famílias em situação de 

vulnerabilidade, ainda é importante repensar e discutir abertamente os avanços e obstáculos dos 

serviços oferecidos e problematizar a realidade para quebrar as barreiras do pensamento moral 

que contribuem para perpetuar a criminalidade em diferentes esferas sociais. 
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