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Resumo: O presente artigo tem por objetivo discutir a violência sexual contra criança e 
adolescentes destacando suas características e configurações na contemporaneidade, 
relacionado-as à construção sócio-histórica dos direitos desses indivíduos no que diz 
respeito à prevenção e proteção. Para tanto, fazemos um resgate histórico do surgimento 
da violência, desde a sociedade primitiva até os dias de hoje, para subsidiar a análise 
acerca da violência sexual contra crianças e adolescentes. Ressaltamos o uso da teoria 
marxiana como base para a produção deste trabalho. 
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ABSTRACT: This article aims to discuss sexual violence against children and teenagers 
highlighting its features and settings in contemporary, related them to the socio-historical 
construction of the rights of these individuals with regard to the prevention and protection. 
Therefore, we do a historical review of violence emergence, from primitive society to the 
present day, to help analyze about sexual violence against children and teenagers. We 
emphasize the use of Marxist theory as a basis for the production of this work. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma problemática que 
atinge milhares de crianças e adolescentes no mundo inteiro, pois se trata de um dos 
mais graves fenômenos da expressão social da violência e de difícil enfrentamento. Essa 
problemática vem aumentando ao longo dos anos, alcançando a população infanto-
juvenil, independente de raça, cor, etnia, religião ou classe social. Ao mesmo tempo, 
deve ser ressaltado a construção dos direitos da criança e do adolescente no que diz 
respeito à essa temática, destacando as bases legais que dão suporte a esses 
indivíduos. 

A violência sexual infringe o que está assegurado na Constituição Federal de 
1988, em seu artigo 227, o qual assegura à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida e à saúde, entre tantos outros, e coloca que o Estado, a 
sociedade e a família têm o dever "de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão", caracterizando um 
fenômeno bastante complexo (BRASIL, 1988). 

A discussão proposta nesde artigo passa pela reflexão da violência sexual 
contra a criança e o adolescente junto aos direitos pertencentes à esses indivíduos, 
destacando a sua principal base legal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, sem 
esquecer do resgate histórico no que diz respeito ao surgimento da violência desde a 
sociedade primitiva aos dias de hoje, mostrando que a evolução da violência está 
diretamente ligada às transformações da sociedade. 

 

2. A VIOLÊNCIA A PARTIR DOS SEUS FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, 

CULTURAIS, SOCIAIS E IDEOLÓGICOS 

 

Para podemos entender melhor a violência na sociedade é preciso 
compreender a fundo as suas raízes e como ela se tornou um ato tão comum de coerção 
entre os indivíduos. Conseguimos perceber que esse fenômeno é uma problemática que 
está presente durante todo o transcorrer da sociabilidade humana, pois desde a 
sociedade primitiva já ocorriam diversas formas de atos de violência, de um simples 
insulto até homicídios, espancamentos, estupros, exploração sexual.  Os estudos 
sobre a obra marxiana apondam considerações importantes acerca da temática. Desse 
modo, é necessário estudar a evolução da sociedade desde a comunidade primitiva até o 
modo de produção capitalista e sua relação com o fenômeno da violência. 

No que diz respeito a comunidade primitiva, a organização social que 
prevalecia era a caça e a coleta de alimentos, ou seja, os indivíduos viviam de tudo aquilo 
que estava ao seu redor e que era fornecido pela natureza. Além disso, tudo que era 
conseguido era repartido entre todos os membros da comunidade, não havia 
desigualdades, isto é, esse modelo de sociedade era tão primitivo ao ponto de sequer 
haver a possibilidade de existirem classes sociais. Assim, a violência era considerada 
como algo “natural” do ser humano, pois ele a usava como justificativa para garantir a sua 
existência no ambiente adverso. Dessa forma, a violência passa a constituir uma 
necessidade dos indivíduos, pois precisava adquirir os alimentos e isso ocorria através da 
caça como também necessitava usar a força para proteger seu território.  

Com o passar do tempo, os indivíduos passaram a produzir ferramentas para 
realizar o trabalho, que segundo Lessa, “a categoria trabalho é a protoforma (a forma 
originária, primária) do agir humano” (LESSA, 2007, p. 36). Desse modo, foram 
desenvolvidas as forças produtivas e, paralelo a isso, os grupos de indivíduos foram se 
expandindo e evoluindo. Com a evolução desses grupos, ocorreu a descoberta da 
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semente e a criação de animais, que caracterizam um grande marco deste momento da 
historia, denominada de Revolução Neolítica. Com o surgimento da agricultura e da 
pecuária, os indivíduos passaram a produzir mais do que era necessário para o consumo, 
surgindo assim, o excedente econômico.  

Com a produção desse excedente veio à tona a possibilidade da exploração 
do homem pelo homem. Desse modo, as contradições sociais se tornam inconciliáveis, 
ou seja, haverá uma classe dominante que terá poder diante do trabalhador. Além disso, 
nesse momento devem ser destacadas as transformações que ocorreram com os 
indivíduos e sua relação com a natureza. Segundo Netto e Braz, 

 

As comunidades que avançaram nessa direção logo distinguiram-se das outras, 
dedicando-se ao pastoreio e ao cultivo das terras,com o que deixaram o 
nomadismo e passaram a vincular-se a um território [...] acarretou significativas 
transformações na relação dessas comunidades com a natureza: aperfeiçoados 
os instrumentos de trabalho, inclusive com o uso de metais e a descoberta de 
suas ligas, os homens começaram a controlar o tempo (as estações do ano, o 
intervalo entre semeadura e colheita) e algumas forças naturais (a irrigação). 

(NETTO; BRAZ, 2009, p. 56). 

  

Com a produção do excedente, o sentimento do coletivo deixou de existir, ou 
seja, a sociedade passou a ser dividida em duas classes antagônicas, com diferentes 
interesses: os produtores diretos, aqueles que produziam diretamente os bens, e os que 
se apropriam dos frutos produzidos por quem os produzem, o excedente produzido. A 
partir de então, surge uma nova forma de organização da sociedade, em que os 
indivíduos passam a disputar por propriedade privada e por meios de produção, agora 
entra em questão o lucro. Neste momento em que surge a antagonia de classes e a 
exploração do homem pelo homem, a violência passa a ser utilizada como modo de 
dominação de um determinado grupo de indivíduos sobre outro, no processo de 
acumulação de riqueza visando o lucro. 

A violência pode ser dividida em duas formas, nessa nova organização da 
sociedade baseada em divisão de classes:  

 

[...] violência física e econômica. Sendo, física no sentido de impor suas 
vontades através da dor real dos açoites e massacres. E, econômica no que diz 
respeito à valorização da riqueza como único meio e fim da vontade humana, 
transformando os que não a possuem em mercadorias a serem vendidas e 
exploradas visando o lucro de uma pequena parcela da humanidade. 
(CONCEIÇÃO, 2012, p. 30). 

 

Com tudo o que foi exposto, a comunidade primitiva deixou de existir dando 
lugar à uma nova organização social sustentada na acumulação de riqueza, na divisão de 
classes antagônicas e na utilização da violência como ferramenta de divisão. Surge 
então, o modo de produção asiático, caracterizado por Marx da seguinte maneira: 

 

[...] baseiam-se na posse comum das terras, na união direta entre agricultura e 
numa divisão fixa do trabalho [...]. Constituem organismos de produção que 
bastam a si mesmos [...]. A maior parte dos produtos é destinada ao 
autoconsumo [...]. Apenas os produtos excedentes transformam-se em 
mercadorias, parte deles só depois de chegar às mãos do Estado [...]. (MARX, 
1985, tomo 1, p. 281). 

 

Segundo Clarisse Conceição (2012), neste novo modo de produção e de 
relações entre os homens, é importante ressaltar o surgimento de uma nova figura, o 
Estado, personificado pela figura de um rei, que aparece como um mecanismo de 
organização da sociedade e de dominação de uns indivíduos sobre os outros, utilizando-
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se da violência como elemento principal para atingir esse objetivo e assegurar o controle 
social. O Estado, para garantir sua autoridade, prende-se a violência para ser o complexo 
social determinante no que se trata do desenvolvimento das forças produtivas. Portanto, 
esse desenvolvimento fez com o que o trabalho escravo se tornasse o principal fator de 
aumento da produção. Com isso, a violência passou a ser dispositivo principal para 
assegurar a o domínio de uma determinada parcela da sociedade sob a outra. 

Em consequência do desenvolvimento das forças produtivas e o surgimento 
da propriedade privada no modo de produção asiático, surge então o modo de produção 
escravista. Esse novo modo da organização da sociedade era caracterizado pela divisão 
da sociedade em classes denominadas de senhores de escravo e os escravos, 
ressaltando um grupo determinado de cidadãos livres assalariados, que seriam os 
lavradores, criadores de gado, comerciantes, entre outros. 

No escravismo, a forma de medir riqueza era pela quantidade de escravos 
que o senhor possuía. A violência, nesse período, é considerada como forma de melhorar 
o trabalho dos escravos, aumentando assim a produção. Desse modo, essa nova 
organização social era baseada na força e coerção. Segundo Netto e Braz, no modo de 
produção escravista “o trabalho era realizado sob coerção aberta e o excedente 
produzido pelo produtor direto (o escravo) lhe era subtraído mediante a violência, real e 
potencial” (NETTO; BRAZ, 2009, p. 67). 

A crise do escravismo ocorreu devido à ineficiência do Estado em relação ao 
grande número de escravos e o tamanho do Império. Consequentemente, a economia e 
a política foram se desestruturando levando ao final desse modo de produção, dando 
espaço para o surgimento do feudalismo. 

Esse novo modelo de produção era dividido em feudos e possuía duas 
classes antagônicas denominadas de senhores feudais e servos. Era sociedade 
caracterizada pelo fato do "servo” ser considerado um homem “livre”. Este está sempre 
ligado ao feudo e ao senhor, dessa forma, não pode abandonar à terra e o feudo, ao 
mesmo tempo que o senhor feudal não poderia vender a terra e nem expulsar o servo 
das terras. No feudalismo, a violência era caracterizada agora não apenas pela coerção, 
mas também pela submissão. 

Com isso, ocorre o aumento da população e da produção tendo como 
consequência a crise do feudalismo, pois nos feudos existiam mais servos do que 
necessitava para consumir toda a produção que aumentou com todo esse 
desenvolvimento. Além disso, partindo do ponto de vista econômico, os indivíduos desse 
modo de produção que não possuíam mais dinheiro e, consequentemente, não possuíam 
mais o poder sobre os meios de produção, tinham que, neste momento, serem tratados 
como mercadoria, vendendo sua força de trabalho. 

Como consequência da crise da reestruturação da economia no âmbito feudal 
passaram a surgir novos indivíduos que começarem a produzir e vender sua mercadoria, 
sendo, ao mesmo tempo, artesãos e donos dos meios de produção. Com o crescimento 
das demandas das mercadorias, o objetivo passa a ser o acúmulo de riquezas.  

A partir do momento da emersão da divisão de classes, a violência sempre foi 
usada por um único objetivo: determinar o poder de um pequeno grupo sobre outro. 
Entretanto, nessa nova situação que a sociedade se encontrava a violência é um 
mecanismo utilizado visando o lucro e o equilíbrio econômico. Segundo Marx, “a violência 
é a parteira de toda velha sociedade que está prenhe de uma nova, ela mesmo é uma 
potência econômica” (MARX, 1867 apud CONCEIÇÃO, 2012, p. 81). 

Com tudo exposto acima, pode-se concluir que a violência sempre foi, desde 
a comunidade primitiva até o modo de produção capitalista, caracterizada como a 
vontade do homem de suprir uma necessidade, tanto física, através da caça e da coleta, 
como econômica, através do surgimento da sociedade de classes. Portanto, no decorrer 
da trajetória histórica da sociedade este fenômeno passou por diversas adaptações, 
assumindo varias formas e manifestações diferenciadas em épocas e sociedades 
distintas, perdurando até atualidade. 
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Para conceituar violência é necessário prudência, uma vez que é 
indiscutivelmente mutável e deve ser analisada a partir dos contextos social, histórico, 
cultural. Segundo a Organização Mundial de Saúde, violência é:  

 
[…] uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si 
próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que 
resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 
psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. (OMS, 2002). 

  
Com a análise histórica realizada, percebemos a necessidade examinar o 

ponto de vista de alguns autores acerca desta temática. Segundo Michaud (1989), a 
palavra violência, etimologicamente, vem do latim violentia, que significa violência, 
caráter bravio, força. Assim, na origem do termo, violência significa a ideia de uma força, 
quando é exercida excessivamente contra alguma coisa ou alguém. Já outros autores 
definem de uma forma mais abrangente, como Chauí (1999) que caracteriza violência 
como 

 

[...] tudo o que age usando força para ir contra a natureza de alguém (é 
desnaturar); 2) todo ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a 
liberdade de alguém (é coagir, constranger, tortura, brutalizar); 3) todo ato de 
força contra o que alguém ou uma sociedade define como justo e como direito. 
Consequentemente, violência é um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico 
e/ou psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais 
definidas pela opressão e intimidação, pelo medo e o terror [...]. (CHAUÍ, 1999, p. 
3). 

 

A autora aborda o termo violência ressaltando essencialmente todo ato de 
força, caracterizando-a como uma forma sempre prejudicial. 

Sublinha Adorno (1988), a violência é uma forma de relação social que está 
inexoravelmente atada ao modo pelo qual os homens produzem e reproduzem suas 
condições sociais de existência. De acordo Abramovay (2002), a violência é um 
fenômeno multifacetado que atinge as integridades físicas, psíquicas, emocionais e 
simbólicas dos indivíduos ou grupos nas diversas esferas sociais, tanto no espaço 
publico como no privado. A partir dessa perspectiva, alguns acontecimentos que antes 
aceitos como naturais passaram a ser nomeados como violência: as agressões físicas e 
psicológicas interfamiliares, contra mulheres ou crianças; a violência simbólica contra 
grupos étnicos etc. 

Já Hobbes (2006), afirmava que a violência faz parte da natureza do homem, 
está em sua personalidade cometer atos maldosos, buscando os próprios interesses e 
bem- estar. Para Hobbes, não é possível uma sociedade sem violência. Esta perspectiva 
vem sendo utilizada atualmente para culpar o individuo pela violência cometida, como um 
fator individual e resultado da personalidade humana.  

Na atualidade, a violência vem ganhando maior visibilidade, em detrimento de 
características marcantes do governo neoliberal como o desemprego e a miséria, que 
contribuíram para que este fenômeno assustador assumisse novas proporções e novas 
modalidades. A prática da violência destrói a integridade e os direitos inerentes à pessoa 
humana. Um fenômeno sempre presente que afeta várias dimensões da vida social e é 
capaz de moldar o estilo de vida do homem, ao que constituiu um dos maiores desafios 
enfrentados pelo mundo, afetando de forma muito maior as crianças e adolescentes.  

No que competem os tipos de violência, pode-se destacar: a violência física, 
ação que causa dano à integridade física de uma pessoa; a violência institucional, 
violência motivada por desigualdade de gênero, étnico-raciais e outras; violência 
intrafamiliar, acontece dentro de casa normalmente é praticado por um membro da 
família da vitima; violência moral, aquela destinada a caluniar, difamar a reputação de 
outra pessoa; violência patrimonial implica dano, perda, subtração, destruição ou 
retenção de objetos, documentos pessoais, bens e valores; violência psicológica, 
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comportamento típico do individuo que ameaça, rejeita, humilha, discrimina 
compulsivamente, configurando muitas vezes crime de ameaça; e por fim a violência 
sexual, sobre a qual discutiremos no próximo item. 

 

3. VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 

 

Vivemos uma época de crescente violência e esta não é um fato novo da 
história da humanidade. A conjuntura atual nos apresenta a necessidade de ser levada 
em conta a problemática centrata na criança e no adolescente. Torna-se visível a triste 
realidade existente entre essas meninas e meninos em todo o mundo, de violências e 
exploração sexual. Um crime que não existe fronteiras, acontece tanto em espaço público 
como privado, em que “é possível identificar a violência em todas as classes, grupos ou 
segmentos sociais” (CARVALHO; RODRIGUES, 1998, p. 61). Essa violência é uma das 
formas mais perversas de violação dos direitos da infância podendo apresentar-se 
através do abuso sexual e da exploração sexual. Este fenômeno é complexo, pois 
infringe o direito universal assegurado na Constituição Federal, em seu artigo 227, § 4, 

 

Assegura à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida e 
à saúde, entre tantos outros, e garante que o Estado, a sociedade e a família têm 
o dever ‘de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão’. (BRASIL, 1988). 

 

Quando se trata da população infanto-juvenil, Nepomuceno assim conceitua a 
violência sexual e a exploração sexual 

. 

A violência sexual caracteriza-se pela coação de crianças ou adolescentes, seja 
ela física ou psicológica, para a prática de ato libidinoso. Esta violência pode 
ocorrer no ambiente familiar ou fora dele. A exploração sexual, por sua vez, está 
relacionada ao lucro auferido por terceiros pelo uso do corpo de crianças e 
adolescentes, seja através da prostituição, pornografia, espetáculos eróticos ou 
pela venda e trafico de crianças ou adolescentes. A exploração sexual, portanto, 
enseja sempre uma violência, seja ela de ordem física ou psíquica. 
(NEPOMUCENO, 1999, p.357).   

 

A violência sexual contra crianças e adolescentes pode ocorrer tanto no 
ambiente familiar quanto no social. O abuso sexual intrafamiliar se dá quando a violência 
ocorre dentro da família, ou seja, vítima e autor da violência sexual possuem alguma 
relação de parentesco. E este fenômeno ocorre com mais frequência, sendo praticada 
por parentes próximos, por pessoas com quem a vitima convive e mantém uma relação 
de confiança – como pai biológico, padrasto, avós, irmãos, primos. Já o abuso sexual 
extrafamiliar se dá quando não há vínculo de parentesco entre o autor da violência sexual 
e a criança ou adolescente. 

Pesquisas feitas por Malta (2002) destacam que a violência ocorre de várias 
maneiras e as mais frequentes são: agressor sexual com ou sem violência física; toques, 
relações sexuais orais, anais ou genitais; exibição ou utilização da criança como modelo 
em imagens pornográficas e fotos eróticas; exposição e participação da criança em 
relações sexuais, conversas de conteúdo erótico. O trauma do abuso sexual pode afetar 
o desenvolvimento de crianças e adolescentes de diferentes maneiras, uma vez que 
alguns apresentam efeitos mínimos ou nenhum efeito aparente, enquanto outros 
desenvolvem severos problemas emocionais, sociais e psiquiátricos. O resultado do 
abuso sexual está relacionado a fatores internos à criança, como vulnerabilidade e risco 
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social. Algumas consequências negativas são características em crianças que não 
dispõem de uma rede de apoio social e afetiva. Conforme Saffioti, 

 

[...] o abuso sexual, sobretudo incestuoso, deixa feridas na alma, que sangram 
no início sem cessar, e, posteriormente, sempre que uma situação ou um fato 
lembre o abuso sofrido. A magnitude do trauma não guarda proporcionalidade 
com relação ao abuso sofrido. Feridas do corpo podem ser tratadas com êxito 
num grande número de casos. Feridas da alma podem igualmente ser tratadas. 
Todavia, as probabilidades de sucesso, em termos de cura, são muito reduzidas 
e, em grande parte dos casos, não se obtém êxito. (SAFFIOTTI, 2000 apud 
SANTOS; ARAÚJO, 2006, p 18-19). 

 

Pode ocorrer, no abuso sexual, formas de violência de difícil diagnóstico, pois 
o abuso sexual é cercado de tabus, de vergonha, do medo e do silêncio das vitimas. 
Onde que muitas vezes a própria mãe esconde por vários motivos – com medo, culpa e 
inclusive a situação financeira. E esse silêncio infelizmente perpetuar o abuso, assim 
como também outros tipos de violência, impedindo que as vítimas sejam ajudadas. E em 
muitos destes casos, a dependência econômica até mesmo emocional das mães das 
vítimas dificultam que o agressor seja denunciado.  

De acordo Santos (1991), “o abuso sexual contra criança é uma forma 
presente de violência doméstica, geralmente mantido em silêncio, mascarando pela 
revolta, pela conspiração dos sentimentos de impotência, passividade e submissão” 
(SANTOS, 1991, p.25). 

E necessário ressaltar que a relação de poder entre adulto e criança constitui-
se em um dos aspectos que deve ser considerados na violência contra criança e 
adolescente: o poder que o adulto tem sobre a criança, ou seja, o poder do mais forte 
contra o mais fraco. A criança tem a família como elemento fundamental na construção 
de sua identidade, e percebem os adultos que estão a sua volta com exemplo, uma base 
forte para sua proteção e carinho, o que lhe vai proteger e dar segurança para descobrir 
o mundo. Assim, Malta (2002, p.36) afirma: “os pais exercem poder e fascínio sobre eles, 
quem necessitam sentir que são amados, que possuem uma relação de confiança e 
segurança, onde haja troca de carinho, diálogo e compreensão”. Caso tudo isto se inverta 
– ao invés de carinho e segurança vivenciarem violência sexual – o desenvolvimento de 
sua personalidade e sua relação com o mundo ficará, sem dúvida, comprometido. 

A Exploração Sexual é um tipo de violência que consiste na venda do corpo 
para propiciar prazer sexual a outras pessoas, o corpo dessas crianças e adolescentes é 
exposto à redes de exploração pelos pais ou familiares. Não é somente quando ocorre o 
ato sexual propriamente dito que caracteriza a exploração sexual, também inclui qualquer 
outra forma de atividade erótica que implique contato físico e sexual entre a vítima e o 
explorador. 

Santos (1991) reforça o assunto:  
 

A exploração sexual infantil no mundo moderno encontra-se presente em toda 
parte: existem sociedades pedofílicas, cujo objetivo estatuário é o gosto comum 
pelo uso de crianças para atividades sexuais. Tais indivíduos são estimulados a 
consumirem variados produtos pornográficos, onde a criança é o alvo principal. 
São relatadas situações de crianças submetidas a programas sexuais com 
adultos, ao vivo, bem como vídeos pornográficos, revistas fotografias, etc. 
(SANTOS, 1991, p.27). 

 

Podemos concluir que só existe exploração porque tem agente abusador, 
desse modo, podemos confirmar que as bases que sustentam as redes de exploração 
sexual são: a oferta, provinda da vulnerabilidade social, econômica e psicológica da 
vitima, e a procura, o “cliente”, aquele que se beneficia pela impunidade e até por ainda 
existir uma cultura machista na qual a menina deve ser casar virgem, caso contrário, 
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perde o seu valor. Na maioria dos casos a solução encontrada por essas meninas que 
sofrem e sofreram esse tipo de violência é o ingresso no mercado do sexo. 

Geralmente, as vítimas de violência sexual entram no mundo da prostituição, 
isto não quer dizer que a mulher sexualmente agredida futuramente venha fazer parte 
desse mercado, mas isso é um fato bastante presente na vida de boa parte dessa 
população.  Saffioti (2000, p.62) distingue prostituição de amor livre, já que consiste na 
manutenção de relação sexual e/ou outros atos libidinosos mediante pagamento. 

O turismo sexual é outra forma de violência e exploração sexual preocupante 
que tem chamado a atenção no Brasil. Consiste na exploração comercial por visitantes 
em geral, procedentes de outros países como também do próprio pais. Essas viagens 
são organizadas pelo e com o setor de turismo, ou fora desse setor, mas usando suas 
estruturas e redes como hotéis, bares, entre outros, tendo com o propósito primário de 
engajamento em relações sexuais comerciais pelo turista com um(a) residente do local 
de destino. Esse mercado do sexo traz vários riscos para essas pessoas como: gravidez 
precoce, abortos, doenças sexualmente transmissíveis e a exclusão social. 

Contudo, é necessário combater essa violação de direitos levantando o véu 
da invisibilidade e todo o segredo que ameaça este problema, e em especial criar uma 
politica eficaz de atendimento e defesa dos direitos desta população, o que implica toda a 
sociedade e governo engajados em prol do combate a violência como um todo. 

 

4. CONCLUSÃO 

 
Ao concluir esse artigo, é relevante reafirmar a importância do estudo desse 

tema por se tratar de um fenômeno complexo, polêmico e de difícil enfrentamento por 
envolver criança e adolescente que na maioria das vezes são vítimas dos seus próprios 
familiares ou pessoas próximas. 

O estudo mostrou que a maior parcela da população infanto-juvenil tem seus 
direitos violados, seja pela família, sociedade ou Estado. E que cotidianamente, crianças 
e adolescentes vêm sendo vitimas das mais perversas violências, seja ela estrutural, 
física, psicológica ou sexual, a qual é objeto do nosso estudo. Constata-se que a 
violência é um fenômeno que está enraizada na sociedade assolando todo o mundo. 

A violência sexual, em particular o abuso sexual, constitui-se numa das mais 
perversas formas de violação de direitos, e como já analisado, é mais frequente no meio 
familiar e é permeado pelo silencio, medo, preconceito e intimidação. 

Diante do exposto, é importante enfatizar que há necessidade de uma maior 
atenção a esta problemática, tanto por parte das autoridades quanto da sociedade e da 
família. Pois pudemos perceber que nesta sociedade permeada por contradições legais, 
sociais, culturais, politicas e econômicas, os direitos da população infanto-juvenil, estão 
difíceis de serem efetivados. As leis existem, mas é preciso lutarmos para que os direitos 
sejam realmente garantidos. 
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