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RESUMO: O abuso sexual infantil é uma prática que sempre esteve presente, abrangendo 

crianças e adolescentes de todas as classes sociais no mundo todo, sabe-se que o abuso sexual 

pode variar desde atos com contato físico a atos sem o contato físico, como a exploração sexual 

que visa unicamente o lucro, ou seja, qualquer prática que a criança seja forçada ou coagida a 

participar e que resulte em um constrangimento é considerado abuso. O objetivo principal do 

presente trabalho será analisar o contexto onde os abusos ocorrem, buscando soluções para 

acabar com essa prática tão cruel, além disso, será demonstrado ao longo do trabalho a 

importância de se criar uma lei a fim de proteger o menor da divulgação de sua identidade em 

casos de abusos sexuais, tendo como base o princípio da proteção integral da criança e 

adolescente. A fim de conhecer mais sobre o tema, serão analisados casos que vincularam na 

mídia acerca da divulgação da identidade de vítimas de abuso sexual infantil, bem como, as 

consequências resultantes dos abusos e consequentemente da divulgação da identidade da 

vítima. O tema proposto tem por finalidade buscar soluções para extinguir essa prática 

inaceitável contra crianças e adolescentes, punindo os culpados e garantindo proteção as 

vítimas. 

  

Palavras-chave: Abuso sexual infantil. Anonimato. Consequências. Crianças e Adolescentes. 

 

 
1*Acadêmica do Curso de Graduação em Direito pelo UNIDEP. Endereço eletrônico: 

leticia.aparecidao@outlook.com 
2 *Professora do Curso de Graduação em Direito pelo UNIDEP. <cassiane.gemi@unidep.edu.br>Possui graduação 

em Direito pelo Centro de Ensino Superior de Campos Gerais (2005) e mestrado em Educação pela Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (2012). Atualmente é advogada - Escritório de Advocacia e professora do Centro 

Universitário de Pato Branco - UNIDEP. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Civil, atuando 

principalmente nos seguintes temas: políticas educacionais, formação de professores, escolas de formação de 

professores, educação, escolas, Paraná, professores, economia e história desenvolvimento regional. 



        2 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

ABSTRACT: Child sexual abuse is a practice that has always been present, covering children 

and adolescents from all walks of life worldwide, it is known that sexual abuse can vary from 

acts with physical contact to acts without physical contact, such as sexual exploitation. which 

aims solely at profit, that is, any practice that the child is forced or coerced into participating 

and that results in an embarrassment is considered abuse. The main objective of this work will 

be to analyze the context where the abuses occur, looking for solutions to end this cruel practice, 

in addition, it will be demonstrated throughout the work the importance of creating a law in 

order to protect children from the disclosure of their identity in cases of sexual abuse, based on 

the principle of full protection of children and adolescents. In order to learn more about the 

topic, cases that linked in the media about the disclosure of the identity of victims of child 

sexual abuse, as well as the consequences resulting from the abuse and consequently the 

disclosure of the victim's identity will be analyzed. The purpose of the proposed theme is to 

seek solutions to extinguish this unacceptable practice against children and adolescents, 

punishing the guilty and guaranteeing protection for the victims. 

 

Keyboards: Child sexual abuse. Anonymity. Consequences. Children and Adolescents 

 

INTRODUÇÃO   

 

O objetivo principal do presente artigo é demonstrar a importância da criação de uma 

lei, a qual tenha como objetivo proteger o direito ao anonimato de crianças e adolescentes 

abusadas sexualmente, a fim de evitar constrangimentos ou até consequências psicológicas ao 

menor em situação de abusos.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990, é considerado a principal 

norma que trata dos direitos das crianças e adolescentes, o qual busca garantir a efetivação da 

proteção integral de crianças e adolescentes, uma vez que esses são detentores de direitos e de 

deveres, os quais precisam ter os seus direitos respeitados, conforme será demonstrado no 

decorrer deste artigo. 

Sabe-se que atualmente o abuso sexual infantil é considerado um problema de saúde 

pública, devido as inúmeras consequências que as vítimas desenvolvem após os abusos, diante 

disso é importante analisar o contexto onde ocorrem os abusos, bem como buscar possíveis 

soluções para acabar com essa prática cruel contra crianças e adolescentes.  
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A decisão de pesquisar sobre este tema se justifica principalmente ao fato de que 

infelizmente o abuso sexual contra crianças e adolescentes é uma prática que cresce cada vez 

mais, sendo noticiados casos todos os dias, sem contar os que não são divulgados. O tema em 

questão proporcionou a criação de um dia específico para se tratar do combate ao abuso sexual 

infantil no Brasil, sendo o dia 18 de maio, data escolhida, pois, em 1973 uma menina de 8 anos 

foi sequestrada, violentada e morta, crime este que chocou o país. 

Entretanto, é de grande relevância mencionar que em hipótese alguma pode-se divulgar 

dados de crianças e adolescentes vítimas de abusos sexuais. Com base nisso, a questão principal 

a ser discutida é: qual a melhor forma de evitar a divulgação da identidade de crianças em 

situações de abusos? E como a divulgação da identidade do menor pode afetá-lo 

psicologicamente?  

A fim de responder estes questionamentos, será demonstrada a importância de se criar 

uma lei, objetivando proteger crianças e adolescentes vítimas de abusos sexuais, prevendo 

prisão a quem venha a divulgar dados pessoais de vítimas ou testemunhas dos abusos, a fim de 

evitar constrangimentos. 

Quanto ao método de pesquisa, o presente trabalho se utilizará do método qualitativo 

com caráter exploratório, delineamento bibliográfico e análises de casos. 

Afirma-se que o método exploratório tem como objetivo principal a obtenção de ideias, 

as quais tem como função preencher lacunas, facilitando a construção dos conceitos e hipóteses 

iniciais. Dentre os principais métodos exploratórios de pesquisa está a análise de casos, afim de 

explorar, descrever e explicar situações muito complexas. 

O presente artigo será separado em tópicos, nos quais será abordado o contexto onde os 

abusos ocorrem, destacando a importância do diálogo com as crianças e adolescentes acerca da 

educação sexual, criando mecanismos para que conheçam o próprio corpo, explicando os 

perigos, para que as crianças e adolescentes saibam identificar quando há algo de errado, além 

de garantir o atendimento especializado e acompanhamento psicológico das crianças e 

adolescentes em situações de abusos sexuais. 

Por fim, será analisado o Projeto de Lei nº 4.306/2020, o qual busca proteger o menor 

da divulgação de sua identidade em casos de abusos sexuais, uma vez que estes dados devem 

ser mantidos em total sigilo. Buscando inclusive, o direito ao esquecimento, a fim de excluir 

dados que possam ser divulgados na internet, com base no princípio da proteção integral da 

criança e adolescente. 
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1 ABUSO SEXUAL INFANTIL: UM BREVE RELATO HISTÓRICO 

 

O abuso sexual infantil é uma prática que sempre esteve presente, abrangendo crianças 

e adolescentes de todas as classes sociais no mundo todo, nesse sentido analisa-se a história e 

seu desenvolvimento com o passar dos anos.  

Acerca da história sabe-se que até o início do século XVII os adultos não tinham os 

mesmos cuidados que se tem atualmente, não havia cuidado com assuntos sexuais na presença 

de crianças, era natural o adulto dormir com elas e até brincarem com seus órgãos sexuais. “Os 

adultos se permitiam tudo diante delas: linguagem grosseira, ações e situações escabrosas. ” 

(ARIÈS, 1981, p. 77) 

Eram comuns ainda, brincadeiras sexuais entre adultos e crianças, inclusive entre 

membros da própria família, as quais faziam parte do costume da época e não chocavam o senso 

comum. Naquela época não havia nenhuma lei que impedisse tais práticas, a criança era 

considerada objeto de prazer para adultos. 

A partir do Cristianismo foi possível observar a privação das crianças quanto aos 

assuntos relacionados à sexualidade no regulamento para as crianças pois, acreditava-se que 

sua inocência deveria ser preservada por meio da vigilância. (TOLEDO, 2003, online) 

Neste sentido, a relação entre adultos e crianças passou a ser vista como algo errado, 

anormal e proibida, admitindo que nenhuma criança era madura para submetê-las a brincadeiras 

como as que aconteciam com adultos, passando a serem consideradas como repugnantes. 

Guerra e Azevedo também apontam a influência do Cristianismo nessa concepção: 

 

O advento do cristianismo corresponde ao início de um ciclo sistemático de 

condenação da participação sexual adulto-criança baseada de um lado na concepção 

repressiva da sexualidade como prática impura, só tolerável para fins procriativos e, 

de outro na idealização da infância como idade da pureza e da inocência livre de 

pensamentos e sentimentos sexuais, assexuada, portanto. (GUERRA; AZEVEDO, 

1988, p. 21) 

 

A partir do século XVIII, cria-se uma atenção maior com a criança, a sexualidade 

infantil passou a ser considerada como uma preocupação não só na área da educação, mas 

também na área da saúde e foi entre os séculos XIX e XX que casos de violência sexual contra 

crianças e adolescentes passaram a serem divulgados pela mídia. (NASCIMENTO, 2015, p. 

10) 
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Entretanto foi somente na última década do século XX que deu-se início à criação de 

leis de proteção à criança, especialmente quanto a repressão contra o abuso sexual infantil, 

considerando o século XX como sendo o da proteção à criança, pois foram construídos e 

reconhecidos seus direitos. (NASCIMENTO, 2015, p. 11) 

Sabe-se que por muito tempo o abuso sexual infantil foi ignorado e esquecido, mantinha-

se em segredo, entretanto recentemente passou a ser mais lembrado e ganhou destaque entre os 

profissionais de saúde e da justiça, uma vez que se tornou um problema grave e de grandes 

consequências, bem como causando indignação e raiva. Diante disso, as atenções devem ser 

voltadas para a prevenção dos abusos. 

Por se tratar de um tema de grande relevância no Brasil, foi instituída a data de 18 de 

maio, como sendo o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes, a data foi instituída em razão do caso da menina de 8 anos que em 

data de 18 de maio de 1973 foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada em 

Vitória/Espírito Santo, porém mesmo diante da grande repercussão do caso na época e da 

natureza hedionda do crime, seus agressores nunca foram punidos. 

 O início dos primeiros passos para que fosse desenvolvida formas de proteger as 

crianças, bem como reconhecê-las como cidadãos de direito se deu com a Constituição Federal 

de 1988, a qual estabelece em seu artigo 227 (BRASIL, 1988), que rege: 

 

Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, 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. 

 

 É possível destacar que a violência sexual contra crianças e adolescentes passou a ser 

incluída também na agenda pública da sociedade civil, pois é uma questão relacionada a luta 

nacional pelos direitos humanos, a partir disso passaram-se a ser criados centros de Defesa da 

Criança e do Adolescente, bem como instituições de atendimento especializado as vítimas de 

abusos sexuais, a fim destas tentarem esquecer o que aconteceu. (NASCIMENTO, 2015, p. 12) 

Entretanto tem-se como marco legal a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) em 1990, o qual representa uma verdadeira revolução nos direitos das crianças e 

adolescentes no Brasil, uma vez que passaram a ser sujeitos de direitos. O ECA (Estatuto da 
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Criança e Adolescente) passou a representar as crianças e os adolescentes independentemente 

de qualquer coisa, origem, cor, religião e classe social, tendo como princípios norteadores a 

prioridade absoluta e o melhor interesse do menor, deixando claro que crianças e adolescentes 

são pessoas detentoras de direitos e deveres, os quais devem ser respeitados. 

Nesse sentido é importante buscar o que se entende por criança e adolescente, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente dispõe em seu Artigo 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”. (Grifos nossos) 

A partir disso, destaca-se que as definições de criança e adolescente devem ser 

construídas socialmente. 

 

O conceito de adolescência é uma construção social. A par das intensas 

transformações biológicas que caracterizam essa fase da vida, e que são universais, 

participam da construção desse conceito elementos culturais que variam ao longo do 

tempo, de uma sociedade a outra e, dentro de uma mesma sociedade, de um grupo a 

outro. É a partir das representações que cada sociedade constrói a respeito da 

adolescência, portanto, que se definem as responsabilidades e os direitos que devem 

ser atribuídos às pessoas nesta faixa etária e o modo como tais direitos devem ser 

protegidos (LÉON, 2005, p. 12). 

 

 A partir da criação e entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente crianças 

e adolescentes passaram a ser considerados sujeitos de direitos e garantias fundamentais, 

inclusive em seu artigo 5º enfatiza-se que: “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.” 

Menciona-se ainda o que dispõe o artigo 130 do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

  

Art. 130. Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos 

pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida 

cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum. 

Parágrafo único. Da medida cautelar constará, ainda, a fixação provisória dos 

alimentos de que necessitem a criança ou o adolescente dependente do agressor. 

(Incluído pela Lei 11° 12.415, de 2011) 

 

O presente artigo dispõe acerca da proteção da criança/ou adolescente vítima de abusos 

sexuais, uma vez que sendo imposta pelos pais ou pelo responsável, poderá ser afastado o 

agressor da moradia, bem como, além da perda da guarda ou do poder familiar, o agressor está 

sujeito ainda a sanções penais previstas no próprio Estatuto e Leis Penais. 
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Além disso, conforme destaca o parágrafo único é permitido a fixação de alimentos 

provisórios, os quais serão suportados pelo agressor em favor da criança ou adolescente. 

Cria-se também, o Conselho Tutelar o qual está previsto no artigo 131 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente: (BRASIL, 1990) 

 

Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente, definidos nesta Lei.  
 

Tal criação se deu a fim de ampliar a rede de proteção à infância, agindo principalmente 

quando os direitos de crianças e adolescentes se encontram ameaçados. Vale destacar que o 

Conselho Tutelar possui o poder de tomar decisões, porém não é órgão jurisdicional, uma vez 

que a jurisdição é exclusiva do Poder Judiciário, entretanto trata-se de um órgão de execução 

de medidas de efetivação dos direitos da criança e do adolescente. (ISHIDA, 2015, p. 340) 

Os Conselhos Tutelares têm sua função delineada de forma clara e simples em Diretrizes 

institucionais (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1993, p. 16): 

 

Cabe, portanto, aos Conselhos Tutelares, a apreciação de questões que envolvem 

precipuamente problemas de justiça social. Ex.: garoto que não foi atendido no Posto 

Médico. Não é necessário conhecimento jurídico para saber que o adolescente e a 

criança têm direito a tratamento médico. Nesse caso, o -Conselho Tutelar requisita a 

prestação do respectivo serviço, sem qualquer intervenção judicial.  

 

 Quanto as atribuições do Conselho Tutelar, estas estão elencadas no artigo 136 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, as quais vão desde o atendimento inicial, a solicitação 

de vagas nas escolas, visitas domiciliares até o poder de aplicação de medida de proteção, 

podendo requisitar serviços na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e 

segurança, bem como é cabível a representação do Conselho Tutelar ao Ministério Público em 

casos de abusos sexuais visando à providência adequada. (ISHIDA, 2015, p. 350) 

É a partir desses marcos que se percebe não só o cuidado, mas também a preocupação 

com as crianças e adolescentes, porém não foi algo fácil de conquistar, mas sim construído ao 

longo do tempo, construído principalmente a partir das transformações sociais. 

(NASCIMENTO, 2015, p. 12) 
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2 CONCEPÇÕES E CONTEXTO DO ABUSO SEXUAL 

  

O abuso sexual infantil é considerado um dos maiores problemas sociais da atualidade, 

o tema tem desenvolvido discussões não só políticas, mas também acadêmicas e por 

profissionais que lidam com esta problemática no mundo todo.  

 Nesse sentido, compreende-se o conceito de abuso sexual nas palavras de Tavares 

(2012, p. 33): 

Por abuso sexual, entende-se toda a violência contra menores que integra, nas 

agressões, a dimensão da sexualidade, inclui um conjunto de atos e práticas de 

utilização da criança para satisfação sexual do adulto, lenocínio, violação ou tráfico 

para fins de exploração sexual. 

 

Portanto, entende-se por abuso sexual infantil, práticas sexuais com a participação de 

crianças, as quais são forçadas fisicamente, seduzidas e até coagidas a participar do ato. Tais 

práticas tem como finalidade principal satisfazer sexualmente o abusador.  

Conceitua-se também como o envolvimento de crianças e adolescentes em atividades 

sexuais sem o seu consentimento, práticas que as vítimas não estão aptas a concordar uma vez 

se tratar de relações que violam não só regras familiares, mas também regras sociais. 

Afirma-se ainda que o abuso sexual é o pior tipo de maus tratos as crianças e 

adolescentes, pois é difícil de identificar, na maioria das vezes a criança é ameaçada se contar 

os abusos a alguém, e por vezes não compreendem o que está acontecendo, apresentando 

mudanças comportamentais e psicológicas, bem como é considerado um atentado à liberdade 

da vítima, pois é evidente que retira dela as decisões acerca de seu próprio corpo. 

Conforme Azevedo e Guerra (1988, p. 13, grifo nosso) os abusos sexuais incluem atos 

classificáveis em três grupos:  

 

Não envolvendo contato físico: abuso verbal, telefonemas obscenos, vídeos/filmes 

obscenos, voyeurismo;  

Envolvendo contato físico: atos físicos genitais que incluem “passar a mão”, coito 

(ou tentativa de), manipulação de genitais, contato oral-genital e uso sexual do ânus; 

pornografia, prostituição infantil (ou seja, exploração sexual da criança para fins 

econômicos) e incesto (enquanto atividade sexual entre uma criança e seus parentes 

próximos, tanto de sangue quanto de afinidade);  

Envolvendo contato físico com violência: estupro, brutalização e assassinato - no 

qual estão presentes à força, ameaça ou intimidação.  
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Diante disso, entende-se que o abuso sexual, pode variar desde atos com contato físico, 

a aqueles sem o contato físico, abrangendo situações de exploração sexual e a exposição à 

pornografia, ou seja, qualquer prática que constranja a criança ou o adolescente é considerada 

abuso. (HOHENDORFF; PATIAS, 2017, p. 241) 

Sabe-se que o abuso sexual engloba a prostituição infantil e a exploração sexual, 

condutas tipificadas como crime nos artigos 240, 241 e 241A ao E do Estatuto da Criança e do 

Adolescente: (BRASIL, 1990) 

 

Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer 

meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente: 

(Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008) 

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 

11.829, de 2008) 

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage, ou de qualquer 

modo intermedeia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no 

caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena. (Redação dada pela Lei nº 

11.829, de 2008) 

§ 2º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o agente comete o crime: (Redação dada 

pela Lei nº 11.829, de 2008) 

I – no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la; (Redação dada 

pela Lei nº 11.829, de 2008) 

II – prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade; ou 

(Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008) 

III – prevalecendo-se de relações de parentesco consanguíneo ou afim até o terceiro 

grau, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, 

a qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela, ou com seu consentimento. 

(Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008) 

 

Conforme análise, o caput do artigo citado elenca seis condutas típicas previstas, 

estando todas ligadas, direta ou indiretamente, à criação do material pornográfico. Sendo que, 

trata-se de tipo misto alternativo, ou seja, se o agente incorrer em mais de uma ação típica 

responderá por apenas um crime, embora isso possa se refletir na aplicação da pena. 

(ROSSATO, 2019, p. 639) 

Quanto ao parágrafo 2º e seus incisos fica estabelecido 03 (três) majorantes, que causam 

aumento de pena, sendo aquele que comete o crime no exercício de cargo ou função pública, 

onde se valendo desta para praticar o crime. Nas relações domésticas, onde o agente aproveita-

se da proximidade que possui com a vítima para praticar o crime, por exemplo um amigo da 

família e como última majorante, o agente se prevalece das relações de parentesco, podendo 

este consanguíneo ou não. Acerca da consumação, se dá pela prática de qualquer das ações 

mencionadas no caput, e em caso de crime plurissubsistente, admite-se a tentativa. (ROSSATO, 
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2019, p. 639)  

 

Art. 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha 

cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: (Redação 

dada pela Lei nº 11.829, de 2008) 

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 

11.829, de 2008) 

 

 

 O crime disposto acima, trata-se de crime comum, ou seja, pode ser praticado por 

qualquer pessoa. O objeto material se dá pela fotografia, vídeo ou qualquer outro registro de 

cena de sexo que envolva criança ou adolescente, entretanto, não exige finalidade de lucro, o 

crime se consumará quando o agente aliena o material ou promove sua exposição à venda. 

(ROSSATO, 2019, p. 640) 

Acerca da prostituição infantil, vale salientar que se trata de um conceito equivocado 

pois não existe prostituição infantil, uma vez que crianças não se prostituem, mas sim, são 

exploradas sexualmente, configurando assim a exploração sexual infantil, conceito este que se 

entende como o envolvimento sexual de crianças e adolescentes as quais são incapazes de dar 

consentimento, bem como não compreendem totalmente o que está acontecendo, visando 

unicamente o lucro. 

Entretanto, mesmo cumprindo seu papel de tipificar tais crimes, a mera previsão não 

tem surtido efeitos suficientes afim de extinguir essa prática tão cruel contra crianças. É 

necessária a criação de políticas públicas para que haja a prisão dos abusadores e daqueles que 

venham a constranger vítimas de abusos sexuais. (FORTUNATO, 2010, p. 38) 

Importante ressaltar que o assunto é visto por muitos como tabu, ou seja, há uma certa 

censura, por se tratar de um tema polêmico e revoltante. Contudo o tabu maior está no fato da 

sociedade, mais precisamente a família não falar sobre sexualidade com crianças e adolescentes, 

dificultando que as mesmas entendam o que está acontecendo com elas, não sabendo lidar com 

a situação, na maioria das vezes ficando confusas e aterrorizadas. 

Quanto ao contexto onde os abusos ocorrem, sabe-se que nem sempre o âmbito familiar 

é um lugar seguro para as crianças e adolescentes. Diante disso, conforme estudos a maioria 

dos casos ocorrem dentro de suas próprias famílias. (HABIGZANG; KOLLER, 2005, online) 

Após pesquisas realizadas, o Brasil teve 17 mil casos de violência sexual contra crianças 

e adolescentes em 2019 e ainda de acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos (MMFDH) em 73% dos casos, o abuso sexual ocorre na casa da própria vítima ou do 
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suspeito e é cometido por pai ou padrasto em 40% das denúncias. Com o início da pandemia os 

números tiveram uma queda em relação ao último ano, entretanto, estuda-se ações para o pós 

pandemia, a fim de implantar acompanhamento psicológico, buscando identificar vítimas de 

violência sexual no retorno às aulas (EXTRACLASSE, 2020) 

Diante desses números, entende-se que os abusadores são pessoas de sua confiança, das 

quais deveriam receber carinho, atenção e respeito, o que causa humilhação e sofrimento ainda 

mais, pois em decorrência disso o menor pode passar anos guardando um segredo que só lhe 

faz mal, pois não possui coragem ou até mesmo o espaço para revelar o que foi submetido a 

fazer. (EGHRARI, 2006, p. 10) 

 Os abusos sexuais que ocorrem dentro da própria casa, por alguém próximo da criança, 

ou aquele que desempenha o papel de cuidador é denominado intrafamiliar, cabe afirmar que 

não precisa ser consanguíneo, mas afetivamente considerados familiares (padrasto, madrasta, 

pai adotivo), o fato da criança já ter confiança nesse adulto de certa forma facilita os abusos, 

utilizando-se de comportamentos de gentileza e atenção a fim de conquistar ainda mais a 

confiança e o afeto da criança ou adolescente, pois assim a vítima não entenderá a inadequação 

das práticas. 

 Acerca da situação dos abusos, é possível identificar que muitas vezes ocorrem com o 

emprego de força, obrigando a criança submeter-se à aquela situação, manipulando-a por anos, 

sem que a criança crie coragem para revelar os abusos ou pedir ajuda.  

 Pode-se afirmar que por vezes a família é conivente com o agressor em decorrência do 

medo do que possa acontecer após a revelação, não conseguir lidar com a vergonha em que o 

tabu as aprisiona ou por vezes para ocultar a negligência, levando a culpar a própria criança 

pelo que aconteceu. (TAVARES, 2012, p. 35) 

 Porém, há também muitos casos de abusos fora do contexto familiar, estes são 

denominados extrafamiliares, ou seja, ao contrário do mencionado anteriormente nesse 

contexto o abusador não tem laços parentais com a criança, podendo ser um amigo da família, 

vizinho ou até um professor, os quais por vezes encontram a criança em sua vida cotidiana e 

possuem habilidade para conquistar a confiança da vítima, assim como um familiar. 

 Vale mencionar ainda, que muitas vezes os abusadores culpam a vítima, como nos casos 

em que a criança está com uma roupa curta, ou ainda possuem um pensamento patriarcal e 

machista, acreditando que teriam licença para explorá-las.  
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 Acerca do contexto social, destaca-se que não é um fenômeno restrito a uma 

determinada classe social, mas pode estar presente em todas as esferas sociais. 

Entretanto, sabe-se que em classes médias e altas os abusos ficam mais ocultos e na 

maioria das vezes a violência é detectada com maior facilidade em famílias mais desfavorecidas 

devido ao fato de a nossa sociedade estar mais atenta a determinadas práticas de maus-tratos 

físicos, esquecendo-se, porém, dos maus-tratos emocionais e da negligência. 

 Menciona-se a situação de vulnerabilidade econômica, pois em muitos casos as crianças 

precisam contribuir para o sustento da família, sendo aliciadas pelas redes de exploração sexual. 

Entende-se, portanto, que, são mais vistos casos nas classes pobres, em virtude da 

condição de baixa renda e negligência, ou seja, as classes desfavorecidas são mais vulneráveis 

a serem denunciadas, pois estão mais expostas a exclusão social, já as famílias de classe média 

e alta poucas vezes denunciam, pelo medo ou/e vergonha.  

 

2.1 CONSEQUÊNCIAS DOS ABUSOS SEXUAIS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

Acerca de tudo que já foi exposto anteriormente, destaca-se que o abuso sexual, deixa 

marcas irreversíveis na criança/adolescente abusado, não só ao nível físico, como 

comportamental e principalmente marcas psicológicas, difíceis de superar. (TAVARES, 2012, 

p. 35) 

 Atualmente muitas crianças e adolescentes são vítimas de abuso sexual, abusos esses 

que deixam marcas por anos ou até para a vida toda. É importante analisar essas consequências 

e buscar formas de ajudar as vítimas a seguir em frente. 

 As consequências após abusos são devastadoras, estarão ligadas ao desenvolvimento 

sexual prematuro e por muitas vezes a falta de apoio da família, contudo autores afirmam que 

as consequências podem variar dependendo de alguns fatores. 

 Ferrari e Vecina (2002) relatam: 

 

As consequências do abuso sexual na criança vão variar segundo uma série de fatores, 

tais como a idade da vítima e do agressor, o tipo de relação entre agressor e vítima, 

personalidade da vítima, duração e frequência da agressão, o tipo e a gravidade do ato 

e a reação do ambiente (família, escola, médicos). 

 

Com base nisso, é correto afirmar que o abuso sexual pode afetar o desenvolvimento 

das crianças e adolescentes de diferentes formas, enquanto que algumas apresentam efeitos 
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mínimos ou nenhum efeito aparente, outras desenvolvem graves problemas. (HABIGZANG; 

KOLLER; AZEVEDO, 2005, online) 

As vítimas de abusos sexuais podem desenvolver problemas não só psicológicos como 

físicos e sociais, a baixa autoestima, pois elas se sentem impuras e indignas, uma visão anormal 

da sexualidade e até pensamentos suicidas. Pode-se perceber ainda mudanças no 

comportamento, condutas delinquentes, isolamento social, baixo rendimento na escola e 

inclusive sentimento de culpa. (HOHENDORFF; PATIAS, 2017, p. 247-248) 

 Além disso, as crianças abusadas sexualmente podem perder a confiança em todos os 

adultos, considerar o suicídio como opção, além de ter dificuldades em estabelecer relações 

com outras pessoas e principalmente tornar-se abusadores quando adultos ou outros problemas 

sérios. (FORTUNATO, 2010, p. 22)  

Considerando as consequências destacadas anteriormente, deve-se garantir às vítimas o 

atendimento especializado e acompanhamento psicológico, objetivando principalmente aliviar 

o trauma causado pelos abusos, pois, verifica-se que o acolhimento das vítimas pelas equipes 

de saúde através do desenvolvimento de uma relação de confiança, pode ser o primeiro passo 

para a superação das situações vivenciadas pelas vítimas, independentemente do tempo 

decorrido entre o abuso e a busca por ajuda. 

Portanto ao perceber modificações de comportamentos, a família e professores devem 

buscar apoio profissional a fim de descobrir os motivos pelos quais a criança ou adolescente 

está diferente, bem como, se a criança relatar situações de abuso é necessário escutar e 

compreender, não duvidando dos relatos da criança pois a maior parte das crianças não tem 

conhecimentos sexuais, ou seja, quando relatam certos detalhes deve-se acreditar nelas.  

  Acerca disso, criam-se redes de proteção, através da escuta especializada com 

profissionais capacitados, os quais devem ouvir o relato das vítimas proporcionando atenção e 

atendimento integral, visando principalmente o controle e tratamento dos agravos físicos e 

psicológicos decorrentes dos abusos. 

 A primeira coisa que se deve fazer é aliviar a culpa que a vítima sente, fazê-la entender 

que a culpa nunca vai ser dela, mas sim da pessoa que a abusou, pois na maioria dos casos a 

vítima é ameaçada se contar o que está acontecendo com ela, não possuindo coragem para 

revelar este segredo, ou por vergonha e medo da reação da família. 
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Pode-se afirmar que as crianças não devem ser responsáveis pela sua própria proteção, 

pois esta responsabilidade pertence aos pais, uma vez que as crianças não sabem como 

identificar ou de que forma evitar um adulto sexualmente interessado nelas. 

 Nota-se então, que as consequências em decorrência dos abusos sexuais são inúmeras, 

as quais vão desde problemas com o sono, problema na aprendizagem, comportamento 

agressivo ou de timidez, tendência suicidas, há consequências que poderão seguir por toda a 

vida, despertando grandes dificuldades em criar laços com outras pessoas e pior, por vezes 

crianças abusadas podem se tornar adultos que também abusam ou voltam-se a prostituição. 

(TAVARES, 2012, p. 33) 

 O tratamento será específico para cada caso de abuso sexual, pois a forma como se deu 

o abuso pode variar trazendo inúmeras sequelas, bem como, consequências a curto e a longo 

prazo, assim como, a intervenção dependerá do tipo de abuso sofrido e necessidades da criança. 

(SEGUNDO, 2019, online) 

Cumpre mencionar que o abuso sexual infantil é um problema de saúde pública, pois 

pode desencadear desde problemas psicológicos até doenças sexualmente transmissíveis ou a 

gravidez, dessa forma é importante que os profissionais utilizem recursos específicos, a fim de 

estarem bem preparados tanto na escuta qualificada como no atendimento sem danos às vítimas. 

Importante buscar minimizar a exposição da criança, passando confiança para que ela se solte 

e conte detalhes do que aconteceu, deixando sempre claro que a culpa nunca é da vítima. 

 

3 ANÁLISE DO PROJETO DE LEI Nº 4.306/2020 

 

Buscando proteger a vítima, atualmente há o projeto de Lei Nº 4.306/2020, proposto 

pela Deputada Sr. ª Lídice da Mata - PSB/BA (Partido Socialista Brasileiro do Estado da Bahia), 

que tramita na Câmara de Deputados. Este projeto prevê prisão de 2 a 4 anos e multa para quem 

divulgar dados de crianças ou adolescentes testemunhas ou vítimas de quaisquer atos de 

violência. 

 O projeto de lei traz em sua ementa: 

 

Altera a Lei 13.431, de 4 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de 

direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, para prever o 

direito da criança ou adolescente de pleitear a exclusão de informações pessoais de 

sites de pesquisa ou de notícias que possam causar-lhe constrangimentos ou danos 

psicológicos e dá outras providências. 
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 Prevê ainda o “direito ao esquecimento”, ou seja, a exclusão de dados publicados na 

internet que venham a causar constrangimentos e danos psicológicos, afim de preservar as 

vítimas prejudicadas, pois conforme a legislação da infância e juventude, casos que envolvem 

crianças e adolescentes devem ser mantidos em total sigilo. 

 Importante destacar que apesar de não constar em leis brasileiras, o direito ao 

esquecimento é aplicado em muitos casos específicos, principalmente para preservar a 

dignidade da pessoa humana, uma vez que foi formalizado em enunciado da 6ª Jornada de 

Direito Civil da Justiça Federal de 2013, o qual dispõe: "A tutela da dignidade da pessoa humana 

na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento”.  

 O projeto de Lei mencionado anteriormente teve como marco inicial o vazamento de 

informações sigilosas acerca do caso da menina de 10 anos que foi submetida a um aborto legal, 

em decorrência de uma gravidez advinda de abusos sexuais causados pelo próprio tio da 

criança, o qual confessou os abusos e foi preso. O aborto foi autorizado judicialmente pela Vara 

da Infância e da Juventude do Espírito Santo, atendendo um pedido do Ministério Público. O 

caso repercutiu na mídia nacional em 2020 e chocou os brasileiros, pois entrou em discussão o 

assunto acerca da legalização do aborto. (G1 Globo) 

 Em decorrência do vazamento de informações, incluindo a identidade da vítima e o local 

onde ela estaria, houve protestos em frente ao hospital onde a menina estava para realizar o 

procedimento de aborto legal, vale destacar que a divulgação dessas informações contraria 

expressamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os protestantes estavam divididos entre 

os que eram contra a interrupção da gravidez, mesmo se tratando de uma menina de 10 anos e 

também os que defendiam o direito da criança ao aborto, uma vez que este foi autorizado por 

decisão judicial. (G1 Globo) 

 Após a divulgação das informações e os protestos, a Justiça do Espírito Santo 

determinou que o Google Brasil, o Facebook e Twitter retirassem do ar, em 24 horas, as 

informações pessoais da criança e em caso de descumprimento seria aplicada uma multa diária 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), uma vez que os dados divulgados causaram grande 

constrangimento à vítima e à sua família. (G1 Globo) 

 Acerca de todo constrangimento que a vítima sofreu, ela poderá ser incluída no 

Programa de Apoio e Proteção às Testemunhas, Vítimas e Familiares de Vítimas da Violência 

(PROVITA), afim de garantir a integridade física e psicológica da vítima e seus familiares, bem 

como, segundo informações, a vítima e alguns familiares poderão receber novos documentos 
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de identidade e um novo endereço. O Programa busca proteger não só vítimas, mas também 

testemunhas de crimes que estão sendo coagidas ou expostas à grave ameaça em razão de 

colaborarem com investigação. (Uol) 

 

3.1 O DIREITO AO ANONIMATO DE CRIANÇAS ABUSADAS SEXUALMENTE 

 

 Diante de tantos casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes é importante 

entender o papel do Poder Público quanto a proteção dos direitos à criança e adolescente, sabe-

se que com a previsão do artigo 227 da Constituição Federal, passou a existir uma nova era de 

direitos, conforme menciona KONZEN (2012, p. 85): 

 

No lugar da tutela da pessoa do menor de idade, em razão da sua incapacidade ou em 

decorrência da sua desvalia social e familiar, a proteção dos seus interesses ou 

necessidades, por respeito à condição humana de toda criança e adolescente como 

pessoa em desenvolvimento. Ou, em outras palavras, no lugar da proteção da pessoa 

desvalida e desamparada com a justificativa de prevenir a criminalidade, a proteção 

de interesses ou necessidades essenciais ao desenvolvimento por uma questão de 

respeito à dignidade da criança e do adolescente como pessoa humana.  

 

A partir dessa nova era as crianças e adolescentes passam a ser tratados como sujeito de 

direitos, sujeitos situados no polo ativo de seus interesses, inclusive sendo reconhecida sua 

proteção, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual busca a proteção 

integral, bem como o melhor interesse da criança e do adolescente. 

Há que se falar ainda que o fenômeno do abuso sexual infantil demanda de 

investimentos urgentes, principalmente na capacitação de profissionais que irão lidar, não só 

diretamente, mas também indiretamente com crianças e adolescentes vítimas de violência 

sexual. Além disto, é indispensável que os profissionais tenham conhecimento da legislação e 

dos meios de proteção legal, uma vez que, torna-se necessário na assistência às vítimas.  

Diante de tantos casos de abusos sexuais contra crianças e adolescente é importante 

destacar a importância de proteger as vítimas da divulgação de sua identidade, a fim de evitar 

qualquer tipo de exposição da criança e adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

dispõe em seu artigo 100, parágrafo único, V acerca da proteção da privacidade: (BRASIL, 

1990) 

 

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades 

pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos 
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familiares e comunitários. 

Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas: (Incluído 

pela Lei nº 12.010, de 2009)  

V - privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve 

ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida 

privada. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  

 

 

 Nesse mesmo sentido, pode-se mencionar a preocupação para que seja assegurada a 

proteção integral à criança e ao adolescente, além de preservar em primeiro lugar sua saúde 

física e mental, além disso, busca-se desenvolver políticas a fim de garantir os direitos humanos 

estendidos às crianças e adolescentes no âmbito familiar e social. 

 Diante do exposto, vale mencionar o artigo 5º, III da Lei 13.431/2017, o qual dispõe 

acerca dos direitos e garantas da criança e do adolescente: 

 

Art. 5º A aplicação desta Lei, sem prejuízo dos princípios estabelecidos nas demais 

normas nacionais e internacionais de proteção dos direitos da criança e do adolescente, 

terá como base, entre outros, os direitos e garantias fundamentais da criança e do 

adolescente a: 

III - ter a intimidade e as condições pessoais protegidas quando vítima ou testemunha 

de violência; 

 

 

O artigo citado, destaca a importância de se manter em sigilo as informações que 

envolvam crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, principalmente a sexual, 

uma vez que só devem ter acesso, as autoridades e profissionais envolvidos no atendimento, 

evitando dor e constrangimentos perante terceiros, inclusive os órgãos de imprensa, os quais ao 

noticiar casos de violência contra crianças e adolescentes, devem evitar expor as vítimas. 

Destaca-se que a violação do sigilo, pode importar em infração administrativa, bem como 

obrigação de indenizar, conforme prevê o artigo 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Com base em seus direitos, é possível que a criança ou adolescente que tenha sua 

identidade divulgada, possa buscar na Justiça a retirada imediata de suas informações pessoais, 

uma vez que a divulgação de dados pode afetá-la profundamente, bem como, sua inclusão em 

Programas de Proteção às Vítimas, a fim de passar pela fase de recuperação psicológica e ter 

sua vida estabilizada. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em virtude dos fatos mencionados, observa-se que o abuso sexual infantil é uma prática 

existente desde muito tempo, entretanto foi somente entre os séculos XIX e XX que casos de 
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abusos contra crianças e adolescentes passaram a ser divulgados pela mídia, porém foi somente 

no final da década do século XX que se deu início à criação de leis de proteção às crianças e 

adolescentes, sendo considerado como o século de proteção às crianças, uma vez que foram 

reconhecidos seus direitos e garantias. 

 Vale mencionar que os abusos sexuais se dão de duas formas: intrafamiliar, o qual 

segundo estudos é o que mais ocorre, sendo aquele onde os abusos ocorrem no âmbito familiar, 

dentro da própria casa, tendo como abusador alguém da sua família, o qual abusa da confiança 

da vítima para que esta mantenha segredo. Já no extrafamiliar, os abusos ocorrem fora do 

âmbito familiar, não tendo vínculo com a criança, neste caso o abusador pode ser um vizinho, 

professor, entre outros. 

 Como discorrido no presente artigo, o abuso sexual infantil pode ocorrer em todas as 

classes sociais, entretanto, nota-se mais casos nas classes mais pobres em decorrência da baixa 

renda e negligência, estando mais vulneráveis a serem denunciadas, já nas classes médias e 

altas os abusos ficam mais ocultos à sociedade por medo ou/e vergonha. 

 Tendo em vista o que foi mencionado, destaca-se principalmente as consequências que 

o abuso sexual pode desencadear na vítima, que vão desde a baixa autoestima até pensamentos 

suicidas, diante disso, é importante a criação de redes de proteção, através da escuta 

especializada com profissionais capacitados, os quais devem ouvir o relato das vítimas 

proporcionando atenção e atendimento integral, visando principalmente o controle e tratamento 

dos agravos físicos e psicológicos decorrentes dos abusos, mas principalmente aliviar a culpa 

que a vítima sente, pois a culpa nunca é da vítima, mas sim do abusador. 

 Acerca da identidade das vítimas de abuso, é importante destacar que esta deve ser 

protegida, a fim de assegurar sua saúde física e mental, bem como evitar possíveis 

constrangimentos e danos psicológicos. 

 Após análise do Projeto de Lei nº 4.306/2020, é de grande relevância a criação de uma 

lei específica que trate sobre o assunto, pois tem como objetivo principal proteger o direito ao 

anonimato das vítimas e testemunhas de violência sexual, uma vez que qualquer situação que 

envolva criança ou adolescente deve ser mantida em segredo, a fim de protegê-las de qualquer 

constrangimento, prevendo prisão e multa a quem venha divulgar dados, bem como prevê ainda 

o “direito ao esquecimento” a fim de excluir quaisquer dados que venham a ser divulgados na 

internet sobre vítimas e testemunhas de violência sexual. 

 Destaca-se que o Projeto de Lei mencionado, tem como marco o caso da menina de 10 
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anos que engravidou, após sofrer abusos de seu tio desde os 06 anos de idade. O caso ficou 

conhecido nacionalmente em 2020, pois gerou grande polêmica, uma vez que a menina teve o 

aborto autorizado judicialmente pela Vara da Infância e da Juventude do Estado do Espírito 

Santo, bem como teve seus dados divulgados na internet, inclusive seu nome e hospital onde 

estava realizando o aborto, o que gerou movimentações em frente ao local. 

 Após a realização do aborto e o vazamento de informações, a criança e alguns familiares 

poderão ser incluídos no Programa de Apoio e Proteção às Testemunhas, Vítimas e Familiares 

de Vítimas da Violência (Provita), podendo inclusive receber novo documentos de identidade 

e um novo endereço.  

 Por fim, resta claro que o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei 13.431/2017 já 

preveem a proteção integral da criança e do adolescente, destacando a importância de se manter 

em sigilo as informações que envolvam crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de 

violência, e conforme artigo 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a violação do sigilo, 

pode importar em infração administrativa, bem como obrigação de indenizar. 
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