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Resumo  

 

A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade na vida de 

muitos meninos e meninas nos diversos rincões deste país de tamanho 

continental. Além do tamanho, observa-se, ainda, outras dificuldades para 

promover educação sexual de modo que contribuam com a prevenção desta 

violência, garantindo a esses sujeitos espaços saudáveis de desenvolvimento 

integral longe de toda e qualquer situação que viole seus direitos. O presente 

estudo tem como objetivo compreender como a educação sexual, através de 

campanhas educativas pode colaborar com o rompimento do ciclo de violência 

sexual contra crianças e adolescentes. Para isso, realizamos um estudo junto a 

um grupo de dez adolescentes atendidos no Centro de Referência Especializado 

da Assistência Social do Município de Vilas Lobo no ano de 2018. A metodologia 

adotada foi a pesquisa qualitativa com abordagem do estudo de caso e o 

instrumento de recolha de dados foi a entrevista semiestruturada. Os resultados 

evidenciaram que: a) as Campanhas educativas contra a violência sexual 

impulsionaram e encorajaram diversos adolescentes a denunciarem às 

autoridades competentes suas vivências de abusos sexuais, em especial, um 

grupo de 10 adolescentes do sexo masculino, vítimas de um único abusador, 

entre outros; as Campanhas educativas e o Sistema de Garantia de Direitos 

dando suporte socioemocional e jurídico contribuíram para romper com o ciclo 

de violência de diversas situações no município em questão. Evidenciou-se 

ainda que a articulação do Sistema de Garantia de Direitos corroborou com as 

famílias e indivíduos vítimas de violência sexual a denunciarem os seus algozes, 

uma vez que a experiencia do município mostrou celeridade em todo o processo. 

Apresentamos a caracterização das vítimas atendidas naquele ano, o perfil do 

abusado.  

Palavras chave: Campanhas Educativas. Prevenção. Educação Sexual. 

Violência Sexual. Crianças e Adolescentes 
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1- Introdução  

 

A violência sexual contra crianças e adolescentes é apontada como um 

problema de saúde pública na sociedade brasileira, cujas projeções estatísticas 

registram como uma violência com índices elevados de ocorrência e ao mesmo 

tempo há subnotificação, fazendo com que meninos e meninas violentados não 

recebam apoio, cuidados e proteção do sistema de garantia de direitos para que 

possam ressignificar suas histórias. Segundo Ceará (2022), 

 

[...] a violência sexual de crianças e adolescentes ocorre quando 
estes são utilizados como meio para satisfação de qualquer tipo 
de desejo ou finalidade sexual de adultos e adolescentes mais 
velhos, mesmo que não haja contato físico ou prática sexual 
propriamente dito. (CEARÀ, 2022, p. 4) 
 

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o UNICEF (2-

2021), realizou pesquisa estatística quanto aos casos de estupro de vulneráveis 

denunciados ao Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente – 

SGD, durante os anos de 2017 e 2020, o qual contatou com o registro de 145 

mil casos de estupro contra crianças e adolescentes de até 14 anos, cerca de 36 

mil por ano. A pesquisa se restringiu apenas ao estupro de vulnerável, uma vez 

que os dados disponíveis a respeito de outras modalidades de violência sexual 

eram imprecisos e inconsistentes, em decorrência da subnotificação. “Estima-se 

que os registros das delegacias correspondam cerca de 10 a 20% dos casos que 

realmente acontecem” (DREZETT e col., 1999 apud CAMPOS e col., 2021).  

A estimativa de subnotificação da violência sexual contra crianças e 

adolescentes, apresentada por Drezett e col. (1999), aponta a gravidade de uma 

violência que é considerada como extremamente comum e pouco denunciada, 

a qual as vítimas não recebem o apoio e cuidado necessário. Sabe-se que essa 

violência é extremamente grave, pois deixa marcas profundas na vida e na 

história desses meninos e meninas, marcas que podem desencadear a vivência 

de doenças/transtornos psiquiátricos, físicos e déficits cognitivos, implicando 
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diretamente no funcionamento e na capacidade de produção e de saúde mental 

desses sujeitos. 

 

                                      Desse modo, compreendemos que os dados estatísticos não 
representam com fidedignidade os números de abusos 
sexuais contra crianças e adolescentes, no entanto, 
representam os casos que foram denunciados. Não 
compreendemos a falta de registro como ausência do 
fenômeno, mas sim, que há um pacto de silêncio em torno do 
abuso sexual e esse favorece a impunidade, ou seja, em 
muitos casos, o abusador pertence à família da criança ou do 
adolescente e, devido a sua posição na organização familiar, 
o assunto é abafado (MARTELLI, 2013, p. 8). 

 

Ceara (2022) aponta que a subnotificação dos casos de violência sexual 

contra crianças e adolescentes está relacionado ao fato de que ainda existem 

mitos e tabus no que se refere à educação sexual desses meninos e meninas, 

com foco na prevenção de situações de violência sexual, no pacto de silêncio da 

família que por medo prefere silenciar a violência e a vítima, por fatores como 

medo de represaria por parte do abusado, entre outros. Uma vez que a violência 

sexual contra crianças ocorre com maior frequência no meio intrafamiliar, 

representando cerca de 86% dos casos, segundo a UNICEF (2021). 

Neste estudo, elegemos como problema de pesquisa: Quais os impactos 

das Campanhas educativas na motivação de crianças, adolescentes e seus 

familiares comunicarem, ao Sistema de Garantia de Direitos – SGD, os casos de 

violência sexual contra crianças e adolescentes?  

Com base no problema de pesquisa construído neste estudo, definimos 

como objetivo geral analisar os impactos das campanhas educativas na 

motivação de crianças, adolescentes e seus familiares comunicarem, ao Sistema 

de Garantia de Direitos – SGD, os casos de violência sexual contra crianças e 

adolescentes. 

Como objetivos específicos, realizamos análise dos impactos da 

articulação do sistema de Garantia de Direitos no que se refere a celeridade da 

apuração, abertura de inquérito policial, denuncia ao Ministério Público, 

ajuizamento da ação e posterior julgamento interfere no processo de denuncia 

dos casos de violência por crianças, adolescentes e seus responsáveis; 

compreender se o funcionamento e celeridade do Sistema de Garantia de 
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Direitos da Criança e do Adolescente do município sofre interferência da 

sociedade quanto a possibilidade do clamor público; indagar os trabalhadores do 

Centro de Referência da Assistência Social sobre os pontos facilitadores e 

limitadores das suas ações no que tange a prevenção ou combate da violência 

sexual contra crianças e adolescentes. 

Justifica-se investigar tal problemática considerando que nos últimos anos 

temos observado nos diversos meios de comunicação social, especialmente a 

internet, inquietação de determinados grupos religiosos, se mostrando contrários 

a educação sexual de crianças e adolescentes com o discurso de que a 

educação sexual pode induzir meninos e meninas a iniciarem precocemente sua 

vida sexual. Nesta perspectiva, entendemos que se faz necessário ainda 

compreender se as campanhas educativas conseguem alcançar seu objetivo 

principal que é promover educação sexual para meninos, meninas, suas famílias 

e a sociedade me que vivem.  

Acreditamos que este estudo pode contribuir para a continuidade e a 

ampliação de Campanhas Educativas contra a violência sexual de crianças e 

adolescentes no município em questão, bem como nos municípios vizinhos já 

que há diversas ocorrências de violências contra crianças e adolescentes. 

Acreditamos, ainda, que as políticas públicas têm chamado a atenção que o 

rompimento da violência exige, ainda, ações preventivas. Sendo assim, este 

estudo pode subsidiar ações educativas nas escolas, inclusive a temática pode 

ser inserida no Projeto Político Pedagógico para ser trabalhada como estratégias 

pedagógicas em todo o município e nas áreas circunvizinhas.    

Para desenvolver tal estudo, utilizamos a pesquisa qualitativa com 

abordagem de estudo de caso e os instrumentos de recolha de dados foram a 

entrevista semiestruturada com um grupo de participantes jovens, que no ano de 

2018, tinha idade entre 09 e 18 anos de idade, sentiram-se encorajados a 

denunciar às autoridades competentes suas vivências de abusos sexuais e com 

a equipe de profissionais do Centro de Referência Especializado da Assistência 

Social – CREAS, bem como a análise dos documentos do Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social do município com vista a construir o perfil 

das crianças e adolescentes, vítimas de violência sexual, bem como dos seus 

abusadores. (BRASIL, 2022) 
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2- Metodologia  

 

Na construção da presente pesquisa, analisamos como objetivo geral, os 

impactos das campanhas educativas na motivação de crianças, adolescentes e 

seus familiares em comunicarem ao Sistema de Garantia de Direitos – SGD os 

casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. 

Optamos por realizar estudo de caso qualitativo, no qual analisamos os 

casos de violência sexual contra crianças e adolescentes comunicados ao 

Centro de Referência Especializado da Assistência Social do município de Vila 

Lobos, no decorrer do ano de 2018 e a sua relação com a campanha de combate 

ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes realizada pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social nas diversas comunidades do 

município.  

 
                                          O estudo de caso é um método de pesquisa que utiliza, 

geralmente, dados qualitativos, coletados a partir de eventos 
reais, com o objetivo de explicar, explorar ou descrever 
fenômenos atuais inseridos em seu próprio contexto.  
Caracteriza-se por ser um estudo detalhado e exaustivo de 
poucos, ou mesmo de um único objeto, fornecendo 
conhecimentos profundos (EISENHARDT, 1989; YIN, 2009 
apud BRANSKI, e COL., 2022, p.1). 

 
 

Tendo como método de pesquisa o Estudo de Caso qualitativo, Godoy 

(1995) afirma que a pesquisa qualitativa busca compreender como os atores 

envolvidos em um determinado fato o vivenciam e o interpreta. 

Um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em 

que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa 

perspectiva integrada. Para tanto, o pesquisador vai a campo 

buscando captar o fenômeno em estudo a partir da perspectiva 

das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de 

vista relevantes. Vários tipos de dados são coletados e 

analisados para que se entenda a dinâmica do fenômeno. 

(GODOY, 1995, p. 1)  
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A pesquisa foi realizada a partir de entrevistas semiestruturadas com 

adolescentes/jovens, vítimas de violência sexual, que no ano de 2018 tinham 

idade entre 09 e 18 anos de idade. Salienta-se que foi garantido a esses 

participantes (adolescentes e jovens), vítimas violência sexual, entre outras, a 

escuta qualificada com o objetivo de prevenir a revitimização, tudo em acordo 

com os dispostos na Lei nº 11.431/2017. Além dos adolescentes e jovens, foi 

entrevistada, a equipe de profissionais do Centro de Referência Especializado 

da Assistência Social – CREAS e a análise dos documentos do Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social do município com vista a 

construir o perfil das crianças e adolescentes, vítimas de violência sexual, bem 

como dos seus abusadores. (BRASIL, 2022) 

Esclarecemos que a entrevista com os adolescentes e jovens ocorreu 

em 3 e 4 de fevereiro de 2021, seguindo roteiro semiestruturado de modo a 

garantir a não revitimização, orientado pela Lei nº 11.431/2017. Nesse sentido, 

fizemos perguntas como: a) Seus pais, ou pessoas responsáveis os orientavam 

quanto ao nome dos órgãos genitais, o cuidado para que nenhuma pessoa sem 

autorização ou outras informações que deixavam claro sobre o não toque no 

corpo da criança ou adolescente? b) a pessoa responsável pelo abuso, era 

alguém próximo a você, da sua família ou mantinha laços afetivos? C) Para 

vocês a orientação dos pais ou de outras pessoas próximas poderiam auxiliar 

outras crianças e adolescentes a se prevenirem contra a violência sexual? d) As 

campanhas educativas realizadas nas escolas, praças públicas ajudaram vocês 

a compreenderem o fenômeno da violência sexual? e) O que te motivou a 

procurar ajuda e denunciar o abusador? f) quais os sentimentos presentes no 

momento em que você decidiu realizar a denúncia e a procedeu? As perguntas 

orientaram o início da entrevista que a depender de cada adolescente 

entrevistado foram feitas outras indagações. 

 Já a entrevista com os profissionais do Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social – CREAS, ocorrida em 07 de fevereiro de 

2022, seguiu o roteiro, explorando os seguintes assuntos a) Na abordagem com 

as crianças e seus responsáveis ficou evidenciado se em algum momento a 

família orientou as crianças e adolescentes quanto a sua sexualidade? b) Qual 

o papel da educação sexual na prevenção ou combate da violência doméstica 

contra crianças e adolescentes? c) A organização, articulação do Sistema de 
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Garantia de Direitos é fator que contribui para o processo de motivação de 

crianças, adolescentes e seus familiares para denunciarem os possíveis casos 

de violência sexual contra crianças e adolescentes? d) Quais fatores você julga 

como facilitador e dificultador das crianças, adolescentes e suas famílias em 

denunciarem as possíveis situações de violência sexual?. 

Foram considerados dados relativos ao Relatório Mensal de Atendimento 

– RMA do CREAS, referente ao ano de 2018, no qual consta o volume de 

denúncias recebidas e encaminhadas às demais Unidades do SGD, bem como 

os dados dispostos no SIPIA– Sistema Nacional de Registros e tratamento de 

informações sobre a garantia e defesa dos direitos fundamentais preconizados 

no Estatuto da Criança e do Adolescente, comparando com os dados fornecidos 

pelo poder Judiciário quanto aos processos julgados naquele ano, relativo ao 

abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. 
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3- Fundamentação Teórica   

 

A violência sexual contra crianças e adolescente é uma realidade no 

nosso país. De acordo com UNICEF (2021), nos últimos quatro anos (2017 – 

2021), 180 mil crianças e adolescentes foram vítimas de violência sexual, 

tipificado como estupro de vulnerável, onde ocorre a conjunção carnal. Vale 

salientar que esses dados apontam apenas as situações em que os casos foram 

notificados nas delegacias de polícia. 

De acordo com Ceará (2021, p. 7), estima-se que “em nosso país, cerca 

de 30% da população foi abusada sexualmente antes dos 18 anos, ou seja, mais 

de 60 milhões de brasileiros já foram ou estão sendo violentadas”. 

Demonstrando a gravidade de tal violência para meninos e meninas espalhadas 

nos diversos rincões deste país marcado pelas desiguales sociais históricas que 

impedem que meninos e meninas se desenvolvam de forma saudável e integral.  

Segundo Ceará (2021), a violência sexual contra crianças e adolescentes 

é tipificada em duas espécies distintas, o abuso e a exploração sexual. Abuso 

sexual, pode ser compreendido como: 

                                          todas as ações que busquem a violação sexual de crianças e 
adolescentes, desrespeitem sua intimidade ou tenha por 
finalidade a satisfação sexual do abusador. Pode acontecer 
mediante indução (sedução, conquista, oferta de presentes), 
assim como por meio de violência física, psicológica ou 
moral”. (CEARA, 2021, p. 5) 

 

Já para Brasil, o abuso sexual pode ser compreendido como: 
 

                                          A forma de violência que acontece dentro do ambiente 
doméstico ou fora dela, mas sem conotação da compra de 
sexo, podendo o agressor ser pessoa conhecida da vítima. O 
fenômeno consiste numa relação adultocêntrica, sendo 
marcado pela relação desigual de poder; o agressor 
(pais/responsáveis legais/pessoas conhecidas ou 
desconhecidas) domina a criança e/ou adolescente, se 
apropriando e anulando suas vontades, tratando-os, não 
como sujeitos de direitos, mas sim como objetos que dão 
prazer e alivio sexual (Brasil, 2021, p. 6). 

 
Ceará (2021), afirma que a exploração sexual,  

 
                                          consiste na utilização sexual de crianças e adolescentes para 

obtenção de lucro ou outra vantagem, que pode ser financeira 
ou de qualquer outra espécie. O jovem explorado é, na 
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mesma situação, vítima dos dois tipos de violência, pois está 
sendo explorado por um indivíduo, que o trata como 
mercadoria, e abusado por outro (Ceará, 2021, p. 5). 

 

No mesmo sentido, o nosso país tipifica a exploração sexual de crianças 

e adolescentes como “a utilização de crianças e adolescentes para fins sexuais 

com vistas ao lucro ou aos ganhos financeiros. Ocorre no contexto da 

prostituição, pornografia, nas redes de tráfico e no turismo com motivação 

sexual” (BRASIL, 2021, p. 4) 

As duas espécies de violência apresentadas, caracterizam-se como 

crimes graves, disciplinados pela legislação brasileira, com penas que podem 

chegar a 30 anos de prisão. Nesse rol, faz-se imprescindível frisar que punir o 

violentador é fundamental para que esse ciclo seja interrompido ao mesmo 

tempo, busca-se implantar ações que previnem a ocorrência de violências com 

outras crianças ou adolescentes. Entretanto, enquanto não se interrompeu 

completamente o ciclo de violência, é essencial oferecer suporte à vítima seja 

social, financeira, psicológica, jurídica para que as marcas dessa violência sejam 

reduzidas na vida desses meninos e meninas (CEARÁ, 2021). 

O abuso e a exploração sexual, segundo Brasil (2021) e Ceará (2021), 

pode se apresentar de diversas formas, não ficando restrito apenas a conjunção 

carnal (quando existe a penetração anal ou vaginal), são exemplos: caricias, 

estimulação genital, anal ou peniana, exibição de conteúdo pornográfico, 

exibicionismo, etc. 

 

3.1- Perfil da criança e Adolescente Vítima de Violência Sexual 

 

Segundo o UNICEF (2021), em pesquisa realizada em parceria com o 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública, corroborado com os dados 

apresentados por Ceará (2021) e Brasil (2021), o perfil das crianças e 

adolescentes vítimas de violência sexual, a partir dos dados copilados no disk 

100 e nas delegacias de polícia no brasil, é constituído por crianças e 

adolescentes com idade entre 0 e 18 anos, de ambos os sexos. Quanto a idade 

da vítima, a maioria das notificações apontam que esses meninos e meninas 

abusados tem menos de 10 anos de idade. Segundo Brasil (2019), em Boletim 
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Epidemiológico do Ministério da Saúde, cerca de 51% das vitimas de violência 

sexual, especificamente do abuso sexual, tinha idade entre 1 e 5 anos.  

Quanto ao sexo da vítima, cerca de 63% são do sexo feminino, enquanto 

o número de vítimas do sexo feminino é de cerca de 37%. Neste ponto, é 

importante frisar que o número de meninos abusados sexualmente pode ser bem 

superior, uma vez que o tabu social da masculinidade, pode dificultar que esses 

meninos denunciem a violência. 

Em relação aos vínculos da vítima com o abusador, cerca de 80% a 88%, 

a violência ocorre intrafamiliar, ou seja, “quando o autor dos atos abusivos possui 

laços familiares, sanguíneos ou afetivos, com a criança ou adolescente vítima” 

(CEARÀ, 2021, p. 11). 

 

3.2- Perfil do abusador 

 

O abusador de acordo com UNICEF (2021), Ceará (2021) e Brasil (2022), 

na sua maioria, do sexo masculino (cerca de 81%), sendo cerca de 65% é uma 

pessoa que faz parte do ciclo familiar da criança ou adolescente. São do sexo 

masculino (cerca de 81%). 

                                          São pessoas, aparentemente, de bom comportamento, 
amáveis e até mesmo sedutoras. Apresentam dificuldades 
relativas à sexualidade e, quando não podem usar de 
violência física ou psicológica (com receio de serem presas) 
tentam conquistar as vítimas através de manipulação 
psicológica, elogios, presentes, oferta de dinheiro e outras 
vantagens (CEARA, 2021, p. 13). 

 

Os abusadores, diferente do que se imagina, possuem relações afetivas 

com as famílias, crianças e adolescentes, fator que pode dificultar a 

comunicação da violência pela vítima as autoridades competentes. 

 

3.3- Prevenção da Violência Sexual  

 

Brasil (2021), evidencia que o caminho mais efetivo na prevenção e 

combate da violência sexual contra crianças e adolescentes é a educação 

sexual, direito garantido a todos os meninos e meninas, mas ainda bastante 

negligenciado especialmente pelas famílias, que diante dos mitos e tabus 
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relacionados a sexualidade humana acaba terceirizado essa responsabilidade 

para terceiros. 

                                           
                                          A proposta de incluir a educação sexual desde a infância tem 

o intuito de educar a criança a respeito de seu corpo e de 
suas características, levando-a a compreender os limites do 
contato físico com outras crianças e até mesmo com outros 
adultos. Isso extrapola o âmbito educacional, sendo relevante 
discussão com o objetivo de minimizar a ocorrência e a 
sensação de impunidade quanto aos crimes previstos no 
ordenamento jurídico brasileiro que visam a proteção da 
dignidade sexual pela ausência de informação àquelas que 
são as maiores vítimas, as crianças (LEOCÁDIA, 2022, p.3). 

 
A escola, a assistência social enquanto braço do Estado Brasileiro, 

segundo as competências estabelecidas pela Lei n 8069 de 13 de julho de 1990, 

o ECA, deve junto com a família e a sociedade orientar as crianças e 

adolescentes sobre os seus direitos, inclusive o direito sexual, recebendo toda a 

segurança de informações que podem prevenir e combater essa violência. 
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4- Levantamento, Análise e Resultado 

 

4.1- Caracterização das notificações de Violência Sexual contra crianças e 

adolescentes no município de Vilas Lobo no ano de 2018. 

 

Em pesquisa realizada nos documentos estatísticos do Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social, nos Relatórios Mensais de 

Atendimento-RMA, fichas para o Censo de Mapa e Risco do Estado do Ceará-

CEMARIS, referentes às denúncias de violência sexual contra crianças e 

adolescentes no ano de 2018, foram notificados 27 casos, entre os quais, 22 

eram de crianças com idade entre 2 e 11 anos e 5 adolescentes com idade entre 

12 e 16 anos, sendo 15 do sexo masculino e 12 do sexo feminino, 4 brancos, e 

23 pardos ou negros, dos quais 15 residem na Zona Urbana e 12 na Zona Rural.  

Em relação ao sexo das crianças e adolescentes, vítimas de violência 

sexual no município, considerando as notificações do ano de 2018, 15 meninos 

foram vítimas de um único abusador. Esse abusador é do sexo masculino e de 

orientação sexual homoafetiva e 12 crianças e adolescentes do sexo feminino 

foram abusadas sexualmente por homens distintos. O cenário do município de 

Vilas Lobo destoa do cenário nacional que, segundo UNICEF (2022), o maior 

número de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual são do sexo 

feminino este ano.  

Quanto ao perfil do abusador, 100% deles são do sexo masculino. No que 

se refere aos vínculos do abusador com a vítima, um é uma pessoa externa a 

convivência familiar, mas mantinha relações de proximidade e os demais, 12 

(doze) eram pais ou padrastos. Os dados apresentados se equiparam às 

estatísticas nacionais, as quais de acordo com Brasil (2021) a maioria dos 

abusadores são pessoas próximas, cerca de “30% são pais e 60% conhecidos 

da vítima e de sua família” (AZEVEDO E GUERRA, 2020 apud BRASIL, 2021, 

p.7).  

No que se refere ao tipo de violência sexual, 15 atos não tiveram 

conjunção carnal, ou seja, não aconteceu penetração vaginal ou anal, enquanto 

12, foram caracterizados como estupro de vulnerável, nos quais ocorrem 

penetração vaginal e anal (conjunção carnal).   
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A analise nos permitiu conhecer o perfil das vítimas e dos abusadores do 

município, onde em sua maioria as vítimas no ano em questão foram meninos, 

com idade entre 6 e 12 anos, negros, residentes na zona urbana, moradores de 

uma área periférica do município, estando majoritariamente em situação de 

vulnerabilidade econômica. As meninas, representando cerca de 45%, negras, 

residentes na Zona Rural do município, estando majoritariamente em situação 

de vulnerabilidade econômica. 

 

4.2- A violência sexual relatada pelas vítimas 

 

Com vista a compreendermos como as crianças e adolescentes vítimas 

de violência sexual, atendidas no CREAS de Vilas Lobo, no ano de 2018, 

romperam com o ciclo de violência sexual, realizamos entrevista 

semiestruturada, tendo como recorte o número de 10 (dez) adolescentes, que 

na época da denúncia tinham idade entre 10 e 18 anos.  

Dos adolescentes entrevistados, 100% afirmaram que o abuso aconteceu 

mais de uma vez e que o abusador era alguém próximo a família ou mesmo um 

parente como pai ou padrasto. As falas, apresentadas na entrevista corroboram 

com as pesquisas já realizadas e abordadas neste estudo (BRASIL, 2022). 

Questionados sobre a educação sexual ofertada pela família, os 

adolescentes afirmaram não haviam recebido orientação em casa, seja relativo 

aos indicadores de risco ou de proteção, nem em relação a rede de apoio e 

suporte em possível caso de violação. Os meninos abusados, pelo vizinho, 

afirmaram que só descobriram que o ato que eles sofriam, apesar de estar 

relacionado a intenso sofrimento psíquico, era caracterizado como violência 

sexual quando receberam orientação nas campanhas realizadas no bairro ou na 

escola sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes por 

ocasião da campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças 

e Adolescentes realizadas no ano de 2018. As falas apresentadas pelos 

adolescentes apontam que a educação sexual na família não é uma realidade e 

isso pode implicar na não comunicação da violência pelos adolescentes.  

Childhoo (2022), nesse sentido, afirma que:  
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                                      A educação sexual é uma das formas mais eficazes de 
prevenir e enfrentar o abuso sexual contra crianças e 
adolescentes. Ensinar, desde cedo e com abordagens 
apropriadas para cada faixa etária, conceitos de 
autoproteção, consentimento, integridade corporal, 
sentimentos e a diferença entre toques agradáveis / bem-
vindos e toques que são invasivos / desconfortáveis é 
fundamental para aumentar as chances de proteger crianças 
e adolescentes de possíveis violações. (CHILDHOO, 2022) 

 

As marcas da violência sexual contra crianças e adolescentes são 

diversas, podendo ser marcas físicas, psicológicas e comportamentais, 

sobressaindo-se as marcas psicológicas que podem a curto, médio e longo prazo 

desencadear adoecimento psíquico e o desenvolvimento de transtornos como 

Transtorno do Estresse Pós-traumático; depressão, ansiedade, transtorno do 

pânico, caso a criança ou adolescente abusada não receba a atenção adequada 

(BRASIL, 2022).  

A fala dos adolescentes entrevistados evidenciam a complexidade de se 

romper com o ciclo de violência, uma vez que envolve diversos fatores, como a 

vergonha em relação a violência por parte do adolescente, o medo de não ser 

compreendido e acolhido pela família, medo de represaria por parte do abusador, 

uma vez que no ciclo de violência é comum o uso de violência psicológica onde 

a ameaça e coerção estão presentes. 

Assim, considerando os relatos dos adolescentes, a campanha educativa, 

realizada no ano de 2018, foi fundamental para que eles compreendessem que 

estavam sendo vítimas de uma violência, que no ciclo da violência eles são 

vítimas e não culpados e que possuem uma rede de apoio articulada para 

fornecer todo o apoio necessário desde a denúncia até a atenção especializada 

após o termino do processo judiciário e da possível punição dos abusadores. 

Assim, a educação sexual é fundamental para que crianças e adolescentes 

sejam protegidos de todos os tipos de violências, especialmente, a violência 

sexual que deixam marcas profundas na vida e na história dessas meninas e 

meninos.  

Os relatos dos adolescentes expõem a importância das campanhas 

educativas e da educação sexual na prevenção das situações de violência 

sexual contra crianças e adolescentes, uma vez que os empodera para o 

reconhecimento do seu corpo, dos seus direitos sexuais e principalmente de toda 
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a rede de apoio que existe para um eventual suporte socioemocional e jurídico. 

No campo do combate a violência sexual, as campanhas educativas, a partir do 

olhar dos adolescentes entrevistados externa o seu papel motivador no processo 

de empoderamento de meninos e meninas para romperem com o ciclo de 

violência denunciando os abusadores as autoridades competentes e assim, 

recebendo todo o suporte necessário no pós-denuncia.  

Nesse sentido, Spaziani e Maia (2015), afirmam que: 

 

                                          A educação para a sexualidade se configura como uma fonte 
de cuidado e proteção à criança, na medida em que a trata 
como sujeito de direitos, começando pelo direito à 
informação. Dessa maneira, a educação para a sexualidade 
visa a atingir os seguintes propósitos: respeitar e orientar as 
crianças sobre as expressões da sexualidade que surgem na 
infância; sanar as suas curiosidades sobre o tema; refletir 
sobre as questões de gênero, bem como educar para o 
respeito à diversidade; promover a autonomia e o 
empoderamento sobre o próprio corpo; prevenir a violência 
sexual infantil. (SPAZIANI e MAIA,  2015, p. 67) 

 

Desta forma, a prevenção e o combate da violência sexual contra crianças 

e adolescentes se dá a partir de uma educação sexual emancipatória, que 

empodera meninos e meninas quanto aos seus direitos e possam se desenvolver 

de forma segura e protegida. Nesse processo, existem diversas formas de 

promover o acesso a educação sexual, começando pela família que deve 

orientar seus filhos, seguido da escola enquanto espaço de convivência deve 

promover orientação e informação uma vez que esse espaço é propício para que 

meninos e meninas se sintam motivados e a partir do apoio que recebem de 

professores e demais membros escolares consigam romper com o ciclo de 

violência vivido, através da denúncia as autoridades competentes. (SPAZIANI e 

MAIA, 2015) 

 

4.3- O Sistema de Garantia de Direitos e a punição dos abusadores e 

suporte as vítimas 

 

A entrevista com a equipe técnica do Centro de Referência Especializado 

da Assistência Social – CREAS foi direcionada para a compreensão do impacto 

das campanhas socioeducativas na motivação de crianças e adolescentes para 
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o rompimento do ciclo de violência sexual, analise da articulação do Sistema de 

Garantia de Direitos da criança e do adolescente quanto a punição dos 

abusadores e suporte psicossocial e emocional as vítimas. 

Segundo a opinião dos trabalhadores do CREAS, as campanhas 

Educativas são fundamentais para que crianças, adolescentes, suas famílias e 

a sociedade em geral compreendam o fenômeno da violência sexual, os fatores 

de risco e proteção, os possíveis indicadores comportamentais e orgânicos que 

as crianças podem emitir caso estejam sendo vítimas de violência sexual, bem 

como, de como acessar o sistema de garantia de direitos e receberem o apoio 

psicossocial, emocional e jurídico necessário. Salientaram que as campanhas 

são fundamentais, mas sozinhas não são eficientes como desejado. Para que 

sejam de fato efetivas é necessário que o tema da educação e dos direitos 

sexuais de crianças e adolescentes seja abordado na família e em todos os 

equipamentos públicos e privados, uma vez que a violência apesar de ser 

subnotificada, apresentam índices elevados, deixando evidenciado que meninos 

e meninas sofrem as consequências de uma violência extremamente danosa ao 

seu desenvolvimento, sem que receba qualquer apoio que possa contribui com 

o rompimento desta violência. 

Os profissionais entrevistados, apontaram ainda que um outro fator 

primordial no processo de empoderamento de meninos e meninas vítimas de 

violência sexual e suas famílias, denunciassem o ocorrido, foi a articulação do 

Sistema de Garantia de Direitos, o alinhamento de suas ações e a celeridade em 

julgar e punir os responsáveis pelo ato de violência. Naquele ano de 2018, 

segundo os entrevistados, essa articulação e celeridade entre o momento da 

recepção da denúncia no CREAS, a comunicação a Policia Civil, a abertura do 

inquérito policial, a denúncia ao Ministério Público e o ajuizamento da ação e o 

julgamento dos denunciados, sua punição e cumprimento da pena, externaram 

as crianças, adolescentes, suas famílias e a sociedade o sentimento de 

eficiência e eficácia dos serviços de proteção de direitos de crianças e 

adolescentes. A celeridade, segundo os entrevistados, só foi possível graças a 

sensibilidade de cada um dos profissionais responsáveis pela execução daquele 

serviço, que a opinião e clamor público não foram os responsáveis pela 

celeridade, uma vez que o processo de atendimento, investigação e julgamento 
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ocorreu em segredo de justiça, garantindo a vítima, suas famílias o sigilo de suas 

informações. 
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5- Conclusão  

 

A pesquisa ora apresentada nos possibilitou compreender, a partir da 

análise dos dados de denúncias de violência sexual contra crianças e 

adolescentes realizadas no Centro de Referência Especializado da Assistência 

Social – CREAS, da análise da vivencia da violência pelas crianças e 

adolescentes vítimas através de entrevista no município de Vila Lobos – Ceará, 

no ano de 2018, os impactos da educação sexual através de campanhas 

educativas para crianças e adolescentes e suas famílias, bem como a articulação 

e o alinhamento do Sistema de Garantia de Direitos, colaboraram com o aumento 

do volume de denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes 

naquele ano. 

Os dados evidenciam que a educação sexual de crianças e adolescentes, 

articulação e organização do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente foram cruciais para que houvesse um volume maior de denúncias 

e com isso, a possibilidade de oferecer cuidado e proteção as crianças e 

adolescentes vítimas, rompendo com o ciclo de violência. 

Os dados coletados apresentaram o perfil das vítimas e dos abusadores, 

sendo meninos e meninas em sua grande maioria negros, pobres, periféricos, 

com nulo ou escasso acesso às informações sobre educação sexual e violência 

sexual, sobre o SGD e aos próprios direitos, inaugurados pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente no ano de 1990. 

A partir da análise apresentada, recomendamos ao Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social que sejam realizadas com maior 

intensidade, em períodos distintos do ano, campanhas pontuais em que seja 

tratada a educação sexual de crianças e adolescentes o acesso ao Sistema de 

Garantia de Direitos que junto com a família e a sociedade devem proteger as 

crianças e adolescentes de todos os tipos de violência, especialmente da 

violência sexual. Ao governo do município, recomendamos que sejam realizados 

campanhas educativas com pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes 

tratando a importância da educação sexual para a prevenção e combate de 

violências. 
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Concluímos assim, que a educação sexual, advinda no caso específico 

das campanhas educativas, a organização, a articulação do Sistema de Garantia 

de Direitos e a prioridade absoluta do atendimento da criança e do adolescente, 

são fundamentais para que o ciclo da violência sexual seja interrompido e seja 

garantido as crianças e adolescentes o atendimento integral necessário à 

superação dos traumas decorrentes da violência sexual. 
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