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RESUMO 

 

 

SILVA, Sabrina do Amarilho Gaspar. A EDUCAÇÃO SEXUAL 

FORMAL/INFORMAL DOS AUTORES DE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES: CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA 

PSICANALÍTICA. 180f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Mestrado em 

Educação. Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Francisco Beltrão, 2019.  

 

Frente ao escasso número de publicações que compreendem a história de vida dos 

Autores de Violência Sexual - AVS contra crianças e adolescentes, este estudo 

objetivou verificar os conhecimentos que contribuíram com o processo de Educação 

Sexual formal/informal dos Autores de Violência Sexual (AVS). Para isso, elegemos 

como sujeitos da pesquisa os presos da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão – 

PFB, no Paraná, sentenciados por terem sido autores de violência sexual contra crianças 

e adolescentes. A presente pesquisa é qualitativa e quantitativa, de cunho empírico-

bibliográfico. A revisão bibliográfica auxiliou na escolha dos seguintes descritores: 

Autores de Violência Sexual, Educação Sexual dos Autores de Violência Sexual, 

Educação Sexual de Abusadores, Educação Sexual, Autores de Violência Sexual contra 

crianças e adolescentes. As consultas foram realizadas em produções acadêmicas 

procedentes dos cursos de pós-graduação stricto sensu, nos cursos de Educação e 

Psicologia das Universidades Estaduais do Paraná, contudo, não encontramos produções 

que abarcassem o mesmo objeto da nossa pesquisa. A revisão bibliográfica e as 

pesquisas encontradas embasaram a construção das questões utilizadas na entrevista 

semiestruturada, aplicada aos AVS contra crianças e adolescentes. Por meio deste 

instrumento investigamos a educação sexual que os mesmos receberam durante sua 

infância e adolescência, considerando três instituições sociais que poderiam ter feito 

parte desse processo, são elas: a família, a igreja e a escola. Também investigamos a 

influência da mídia no processo de educação sexual destes sujeitos. Desta forma, 

buscamos compreender esta educação sexual e, a partir disso, observar os limites e as 

possibilidades para a transformação da violência sexual contra crianças e adolescentes. 

Nossa pesquisa se utiliza de aspectos do materialismo histórico dialético, na medida em 

que analisa o sujeito em seu contexto e considera os aspectos sociais, políticos e 

econômicos. 

 

Palavras – chave: Autores de Violência Sexual. Crianças e Adolescentes. Sexualidade. 

Educação Sexual e Psicanálise. 
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ABSTRACT 

 

 

SILVA, Sabrina do Amarilho Gaspar. FORMAL/INFORMAL SEXUAL 

EDUCATION BY AUTHORS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN 

AND ADOLESCENTS: CONTRIBUTION OF PSYCHOANALYTIC THEORY.  

180f. Masters Dissertation - Masters Program in Education. Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná, Francisco Beltrão, 2019.  

 

Considering the scarce number of publications that comprise the life history of the 

Authors of Sexual Violence - AVS against children and adolescents, this study aimed to 

verify the knowledge that contributed to the formal / informal sexual education process 

of authors of sexual violence (AVS). For that, we elected as subjects of the research the 

prisoners of the State Penitentiary of Francisco Beltrao - PFB, in the state of Parana, 

sentenced for having been authors of sexual violence against children and adolescents. 

The present research is qualitative and quantitative, empirical and bibliographic. The 

bibliographic review helped in choosing the following descriptors: Authors of Sexual 

Violence, Sexual Education of Authors of Sexual Violence, Sexual Education of 

Abusers, Sexual Education, Authors of Sexual Violence against Children and 

Adolescents. The consultations were carried out in academic productions from the 

stricto sensu postgraduate courses, in the Education and Psychology courses at Parana 

State Universities. However, we did not find productions that covered the same object 

of our research. The bibliographic review and the research found supported the 

construction of the questions used in the semi-structured interview, applied to the AVS 

against children and adolescents. Through this instrument, we investigated the sexual 

education they received during their childhood and adolescence, considering three 

social institutions that could have been part of this process. They are: the family, the 

church and the school. We also investigated the influence of the media in the sexual 

education process of these subjects. In this way, we seek to understand this sexual 

education and, from that, observe the limits and possibilities for the transformation of 

sexual violence against children and adolescents. Our research uses aspects of 

dialectical historical materialism, insofar as it analyzes the subject in his context, 

considering the social, political and economic aspects. 

 

 

Keywords: Authors of Sexual Violence. Children and Adolescents. Sexuality. Sexual 

Education and Psychoanalysis. 
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A JORNADA 

 

 

"Nasceu homem,  

nasceu humano.  

Determinado pelos sonhos 

 de seus genitores a ser belo, 

a ser profícuo. 

Hoje, observado monstro, 

permeado por dúvidas sobre 

a quimera que carrega, 

não sabe se realmente nasceu 

humano ou se esqueceram 

de lhe ensinar a ser". 

 

Nestor Santos de Lucas 

Psicólogo da Penitenciária Estadual 

de Francisco Beltrão - PR 

 

 

 

 

A pesquisa apresentada nesta obra é decorrente do nosso interesse em investigar 

os aspectos que envolvem o processo de Educação Sexual vivenciado pelos Autores de 

Violência Sexual (AVS) contra crianças e adolescentes, ao longo de suas vidas. 

Entendemos que a forma de cada sujeito vivenciar sua sexualidade na vida adulta está 

relacionada à Educação Sexual recebida durante a infância e a adolescência, que lhes 

fizeram internalizar valores e regras transmitidos pelas diversas instituições sociais que 

fizeram parte de sua vida. 

Como psicólogas, nos deparamos com vários desafios em nossas experiências 

que envolveram casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, que nos 

motivaram a mergulhar na investigação da Educação Sexual dos AVS, uma vez que esta 

não perpassa apenas os espaços formais de educação, tal como a escola, mas também se 

dá de maneira informal, como, por exemplo, no ambiente familiar, quando um olhar 
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fixo de um adulto direcionado à criança, ou até mesmo no silêncio, algo ensina, 

sinalizando para a criança o que deve ou não fazer, pois educar trata-se do ato de 

ensinar e aprender sobre determinada questão, mesmo que de forma não planejada.  

Nossa hipótese é de que esta educação sexual recebida, com aprendizados 

internalizados pelos AVS, podem ter influenciado no modo como vivenciaram sua 

sexualidade na vida adulta, e que neste caso, envolveu um comportamento violador, 

direcionado para a criança e/ou adolescente. 

Assim, esta dissertação discute a educação sexual formal/informal dos AVS 

contra crianças e adolescentes a partir do olhar psicanalítico. Estudá-la tornou-se, 

portanto, nosso principal objetivo, por acreditarmos que compreendê-la, observando 

possibilidades e limites, nos possibilitará produzir conhecimentos que contribuirão na 

construção de estratégias que possam transformar a dura realidade que envolve vítima e 

violentador: a violência sexual.  

Nesta caminhada, nosso interesse pela temática, primeiramente, se deu pelo 

contato com trabalhos e pesquisas relacionados à violência sexual contra a criança e o 

adolescente, proporcionado pela nossa inserção no Laboratório e Grupo de Pesquisa 

Educação e Sexualidade (LABGEDUS), no ano de 2013. Durante os encontros 

realizados semanalmente, eram abordadas diversas temáticas, dentre elas, leituras 

voltadas para a sexualidade, educação sexual, criança, adolescente, gênero e violência 

sexual. Neste espaço, a coordenadora do laboratório, Dra. Giseli Monteiro Gagliotto 

instigava nossa busca pelo conhecimento já produzido por autores que discutiam tais 

temáticas. Profe Gi, como carinhosamente a chamamos, incansavelmente fomentava a 

participação em congressos e eventos relacionados a tais áreas, o que nos levou a 

aproximação com a temática da violência sexual desde àquela época. 

No ano de 2014, nos vinculamos a um Projeto de extensão ligado ao 

LABGEDUS, sob o título: Psicanálise, Cultura e Educação, cujos estudos acerca das 

teorias da sexualidade e da educação sexual, assim como a leitura dos clássicos da 

Psicanálise, eram realizados nas dependências do referido laboratório. 

Posteriormente, participamos de outro projeto de extensão que perdurou do ano 

de 2015 até o ano de 2017, intitulado: Sexualidade, Adolescência e Psicanálise: 

Fundamentação teórico metodológica para a educação emancipatória de adolescentes. 

Nesse projeto, buscávamos o embasamento teórico para a compreensão da sexualidade 

na adolescência a partir do olhar psicanalítico, cuja finalidade estava em promover a 
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educação sexual emancipatória em adolescentes; ou seja, para que estes sujeitos em 

desenvolvimento vivenciassem sua sexualidade com liberdade, tendo como base o 

respeito, o prazer e a responsabilidade com os outros e consigo.  

Simultaneamente, participamos, ao longo do ano de 2016, de um projeto de 

extensão permanente, intitulado: Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e 

Juventude (NEDDIJ), vinculado à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior (SETI) e inserido no âmbito do Programa de Extensão Universidade Sem 

Fronteiras (USF), que encontra-se alocado nas dependências da Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná – UNIOESTE. 

Esta oportunidade nos permitiu a realização de atendimentos às crianças e 

adolescentes em situação de risco, que tiveram seus direitos violados ou ameaçados de 

serem violados. Diariamente, atendíamos crianças e adolescentes vítimas das mais 

diversas formas de violência, tais como, casos de alienação parental em disputas de 

guarda, negligência de necessidades básicas, violência física e psicológica e, ainda, 

vítimas de violência sexual. 

O projeto era constituído por um grupo de profissionais, dentre eles, um 

pedagogo, um psicólogo e dois advogados recém-formados, quatro estagiários de direito 

e um de psicologia, além de uma coordenadora e uma orientadora pedagógica. Entre os 

serviços prestados aos usuários do Núcleo, encontravam-se a orientação jurídica, a 

assistência judiciária, a orientação pedagógica e o atendimento psicológico. Enquanto 

bolsista de graduação em Psicologia, realizei no NEDDIJ, juntamente com a equipe, 

diversas leituras sobre as temáticas que envolviam os casos atendidos pelo núcleo e que 

eram realizadas frente à necessidade de aprofundamento teórico, em especial sobre a 

temática da violência sexual. Tais leituras abarcavam os sintomas possíveis nas crianças 

e adolescentes, vítimas destas distintas formas de violência, e promoviam discussões 

acerca do papel do professor, do psicólogo, do pedagogo e do advogado frente às 

crianças e aos adolescentes violentados. 

Parte das discussões embasaram nossas reflexões sobre traumas, 

ressignificações, violentadores sexuais (aqui denominados de Autores de Violência 

Sexual - AVS) e os ambientes em que a violência acontecia, cujos índices da Secretaria 

de Direitos Humanos (SDH) evidenciavam, no ano de 2016, o próprio contexto familiar 

como principal lócus da violência sexual. Pais, padrastos, irmãos e tios encontravam-se 

entre os primeiros na autoria de violência sexual contra a criança e o adolescente. Estas 
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reflexões e discussões tinham como intuito o aperfeiçoamento dos profissionais e 

estagiários nas intervenções com a população atendida pelo núcleo. 

Simultaneamente a atuação no NEDDIJ, vivenciei o último ano da graduação 

em Psicologia, período este em que optei pelo estágio em Psicologia Clínica e realizei 

atendimentos embasados na psicoterapia breve de orientação psicanalítica. Dentre os 

casos atendidos no Serviço de Psicologia da Faculdade de Pato Branco (FADEP), 

realizei o atendimento de um adolescente de doze anos, encaminhado pela escola que 

frequentava devido às dificuldades de aprendizagem, baixa autoestima e por ter sido 

vítima de bullying. Por se tratar de um adolescente, algumas sessões foram realizadas 

com a mãe, a fim de entender aspectos relacionados à gravidez e à história de vida do 

paciente. 

No decorrer das sessões, a mãe do adolescente revelara que havia sofrido 

violência sexual aos 16 anos de idade por seu pai biológico e que, portanto, seu filho era 

fruto de um incesto. A cada sessão realizada com a mãe, era possível observar sintomas 

depressivos e, em seus relatos, o sentimento de culpa presente, assim como as queixas 

sobre as doenças desenvolvidas após a violência sexual que sofrera. Ao identificar a 

necessidade de que esta mãe também passasse por acompanhamento psicológico, 

realizamos seu encaminhamento ao serviço de psicologia da faculdade. No entanto, a 

mesma nunca desfrutou deste serviço, uma vez que, devido ao quadro de anemia 

hemolítica e outras comorbidades, faleceu após três meses. 

De fato, foram as experiências citadas anteriormente, oriundas das práticas 

realizadas no período da graduação, que fizeram emergir em nós alguns 

questionamentos acerca dos fatores que envolvem a violência sexual contra a criança e 

o adolescente. Esta forma de violência envolve a vítima, os familiares, o violentador, o 

ambiente em que a violência ocorre (que na maioria das vezes trata-se do próprio 

contexto familiar), a escola (cujos professores podem ou não perceber os sinais emitidos 

pela criança ou adolescente após a violência sexual), o Ministério Público, a polícia, os 

projetos de extensão, tal como o NEDDIJ, o Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), entre outros. No entanto, ao pesquisarmos sobre os 

agentes envolvidos na situação de violência sexual contra a criança e o adolescente, nos 

deparamos com a dificuldade em encontrar produções acadêmicas que voltassem seu 

olhar para a subjetividade dos AVS. 
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Mas qual o motivo para isso? Estaríamos nós entre as seletas pessoas que se 

preocuparam em investigar este agente da violência sexual contra crianças e 

adolescentes? Acreditamos que não! E não temos a pretensão de discursar sobre tais 

achismos, uma vez que entendemos as dificuldades que envolvem a pesquisa com tais 

sujeitos. Cremos que o fato de encontrarmos poucas publicações que contemplassem a 

subjetividade dos AVS, pode estar relacionado à própria limitação do pesquisador a este 

público, uma vez que após a constatação do ato violador, estes sujeitos são julgados e, 

quando condenados, são presos em penitenciárias para cumprimento da pena, o que 

dificulta, portanto, o acesso do pesquisador. 

Foi neste momento que nos deparamos com a mudança em nosso interesse de 

pesquisa, que inicialmente, assim como a maioria das produções científicas acerca da 

violência sexual contra a criança e o adolescente, volta-se para a vítima. Sim! Nosso 

interesse modificou-se, assim como nós, provavelmente devido a nossa constante 

inquietação, gerada por não encontrarmos quantidade de pesquisas que abordassem a 

história de vida dos AVS contra crianças e adolescentes, sua subjetividade. 

Desta forma, esta dissertação é resultado de uma pesquisa empírico-

bibliográfica que apresenta, inicialmente, uma revisão de literatura sobre a história dos 

AVS contra crianças e adolescentes. A pesquisa de campo foi realizada por meio de 

entrevista semiestruturada com os AVS, presos por crimes sexuais contra crianças e 

adolescentes. Nosso objetivo foi investigar os conhecimentos que contribuíram com o 

processo de Educação Sexual formal/informal dos AVS contra crianças e adolescentes, 

presos na Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão. Trata-se de uma pesquisa 

quantitativa e qualitativa, por entendermos ser este o melhor formato para o seu 

desenvolvimento. Em nossa análise, nos utilizamos do materialismo histórico dialético 

na medida em que analisamos os AVS em seu contexto, entendendo-o como um sujeito 

social e histórico, que foi produzido/educado por instituições mediadoras neste 

processo, dentre elas: a família, a igreja e a escola. 

Nesta jornada, dividimos nossa pesquisa em três capítulos. No primeiro, sob o 

título: Na jornada, o percurso metodológico, descrevemos o interesse em pesquisar a 

temática da violência sexual a partir das experiências acadêmicas, que nos levaram ao 

problema de pesquisa: Que conhecimentos contribuíram com o processo de 

Educação Sexual formal/informal dos Autores de Violência Sexual contra crianças 

e adolescentes? Posteriormente, apresentamos o objeto da nossa pesquisa: os presos da 
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Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, condenados por serem Autores de 

Violência Sexual contra crianças e adolescentes. Também exibimos a fundamentação 

teórico metodológica utilizada, no qual definimos nossa pesquisa como qualitativa e 

quantitativa, de cunho empírico-bibliográfica e que utiliza, como instrumento de coleta 

de dados, a entrevista semiestruturada. Explicamos que nos utilizamos do materialismo 

histórico dialético, na medida em que analisamos os AVS considerando os aspectos 

sociais, políticos e econômicos. Expusemos ainda, as pesquisas produzidas na última 

década com enfoque no AVS. 

No segundo capítulo, intitulado: Autores de Violência Sexual contra 

crianças e adolescentes – um olhar a partir da revisão de literatura, apresentamos 

uma visão histórica sobre os AVS contra a criança e o adolescente, no qual expusemos 

que a relação sexual entre o adulto e a criança ou o adolescente já existia em sociedades 

antigas, muito embora em outras civilizações e momentos históricos diferentes, este 

comportamento fosse significado de maneira distinta da realidade atual. Apresentamos o 

conceito de violência sexual e discorremos sobre outras formas de violência existentes. 

Em seguida, exibimos os principais agentes envolvidos na VS: a vítima e o violentador 

e, posteriormente, alguns dados sobre eles. Na sequência apresentamos o contexto da 

prisão para os AVS, bem como o local da pesquisa. Abordamos a sexualidade, a 

Educação Sexual e as instituições sociais, dentre elas: a família, a igreja e a escola e, em 

seguida, apresentamos os desafios da atualidade – a influência da mídia. 

Por fim, no terceiro capítulo, sob o título: A voz dos Autores de Violência 

Sexual contra crianças e adolescentes, apresentamos os dados coletados durante a 

entrevista semiestruturada realizada com os AVS, presos da Penitenciária Estadual de 

Francisco Beltrão-PR. Em seguida, elaboramos a análise dos dados, por meio de 

tabelas, gráficos e de uma discussão qualitativa destes dados. Este capítulo reflete um 

espaço de Voz e Vez proporcionado a estes sujeitos estigmatizados pela sociedade, que 

encontraram por meio da entrevista semiestruturada, um espaço para que suas vozes, até 

então silenciadas, fossem ouvidas. Seus relatos nos permitiram entrar em contato com a 

Educação Sexual que receberam durante a infância e adolescência e com as instituições 

(e seus ensinamentos) que fizeram parte desse processo. 

A partir desse momento, convidamos você leitor para, assim como nós, despir-

se da visão já construída, ao longo de sua vida, a respeito dos AVS contra crianças e 

adolescentes, e assim, adentrar conosco em uma dissertação que põe à margem os 
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achismos, os pré-conceitos e julgamentos tão comuns a estes sujeitos. Nossa proposta 

esteve em ousar ouví-los, a fim de produzir conhecimentos que contribuam na 

construção de estratégias para a transformação desta realidade: o fenômeno da violência 

sexual contra crianças e adolescentes. A seguir explanaremos o percurso metodológico. 
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1. NA JORNADA, O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Durante a graduação em Psicologia, a temática da violência sexual sempre 

esteve presente. A participação no LABGEDUS, bem como a inserção no NEDDIJ e o 

estágio em Psicologia Clínica, foram fundamentais no despertar do interesse em 

conhecer os elementos que permeiam esta forma de violência. Nesta jornada, 

observamos que o fenômeno da violência sexual faz parte do contexto social de diversas 

crianças e adolescentes. Este contexto pode ser percebido em famílias que se encontram 

em situações de vulnerabilidade social, bem como nas de alto poder aquisitivo, nos mais 

variados modelos de família e outras instituições existentes. 

Nesse sentido, Triviños (2006, p. 93) ressalta que: 

 

Do ponto de vista instrumental, prático, parece-nos recomendável que 

o foco de pesquisa de um estudante de pós-graduação deve estar 

essencialmente vinculado a dois aspectos fundamentais: 1˚) O tópico 

da pesquisa deve cair diretamente no âmbito cultural de sua graduação 

(secundariamente no da especialização); 2˚) O assunto deve surgir da 

prática quotidiana que o pesquisador realiza como profissional. 

 

Desta forma, podemos observar que nos encaixamos no 1º item citado por 

Trivinõs, que define como aspectos fundamentais para estabelecer o foco da pesquisa, o 

vínculo do pesquisador com o ambiente cultural do objeto que se propõe a pesquisar. 

Durante a formação em Psicologia e inserção em contextos em que a violência sexual se 

fazia presente, observamos a carência de um espaço que proporcionasse Voz e Vez ao 

violentador sexual, o qual pudesse permitir o contato com a subjetividade destes 

sujeitos, com sua história de vida, com os aspectos que motivaram suas ações, com seu 

nível de conhecimento sobre a sexualidade humana, com a educação sexual que 

receberam, entre outros fatores. De fato, a inexistência deste espaço nos impedia de 

investigar uma face ainda oculta da violência sexual e que, se desvelada, pode contribuir 

para a ciência.   

Nossas reflexões ao amadurecerem tornaram-se indagações ligadas a um 

agente do fenômeno da violência sexual: o Autor de Violência Sexual. É ele quem 

detém o conhecimento do qual a criança e o adolescente não dispõe, do qual 

desconhecessem, o que, portanto, faz delas seres vulneráveis e deles transgressores, uma 



 
 

22 

 

vez que este último infringi as leis que regem nossa sociedade, ao tomá-las como objeto 

a fim de satisfazer seus desejos sexuais, eis aí, o crime sexual. 

Desta forma, constituímos os seguintes questionamentos acerca dos AVS: 

teriam os AVS recebido uma educação sexual formal ou somente informal? Quais 

instituições fizeram parte deste processo durante sua infância e adolescência? Quais 

regras e valores lhes foram transmitidos nesta educação sexual? Teriam eles sido 

violentados sexualmente por sujeitos que pertenciam a estas instituições? Houve 

influência da mídia em sua educação sexual? Qual a influência dessa educação sexual 

na vivência de sua sexualidade na vida adulta? Estariam eles repetindo um 

comportamento sexual violador contra crianças e/ou adolescentes? 

Mais tarde, estas questões levaram à construção do nosso problema de 

pesquisa, elemento principal desta dissertação, que se constituiu na seguinte pergunta: 

Que conhecimentos contribuíram com o processo de Educação Sexual 

formal/informal dos Autores de Violência Sexual contra crianças e adolescentes?  

Para responder esta questão elaboramos um projeto de pesquisa que adequamos à linha 

“Cultura, Processos educativos e Formação de professores” e apresentamos ao 

Programa de Pós-graduação Strictu Sensu em Educação, nível de mestrado, 

UNIOESTE, Campus de Francisco Beltrão – PR. 

Assim, elegemos, como sujeitos da pesquisa, os AVS, presos da Penitenciária 

Estadual de Francisco Beltrão – PR por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. 

Ao todo, foram 31 sujeitos que se voluntariaram a participar. 

Como objetivo da pesquisa, destacamos o nosso interesse em investigar os 

conhecimentos que contribuíram com o processo de Educação Sexual formal/informal 

dos AVS contra crianças e adolescentes. 

Após nossa inserção no Programa de Mestrado em Educação – PRPPG -

Francisco Beltrão-PR, tivemos a oportunidade de participar de disciplinas que 

colaboraram para o aprimoramento do projeto de pesquisa. No primeiro semestre 

cursamos a disciplina “Trabalho e Educação”, que abordou a teoria Marxista e sua 

relação com a Educação. Já no segundo semestre, foi ofertada a disciplina “Infância, 

Sexualidade e Educação”, que proporcionou leituras e discussões acerca da infância, da 

sexualidade, da Educação Sexual e dos violentadores sexuais de crianças e adolescentes. 
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Tais experiências nos possibilitaram a realização de ajustes no projeto de 

pesquisa, que nos permitiram uma melhor percepção a respeito do caminho a ser 

percorrido para atingir nosso objetivo. 

Nesta caminhada, definimos nossa pesquisa como qualitativa e quantitativa. 

Segundo Oliveira (2016), atualmente existem várias interpretações para a expressão 

pesquisa qualitativa, e acrescenta: 

 

Conceituamos abordagem qualitativa ou pesquisa qualitativa como 

sendo um processo de reflexão e análise da realidade através da 

utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada do 

objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua 

estruturação. Este processo implica em estudos segundo a literatura 

pertinente ao tema, observações, aplicação de questionários, 

entrevistas e análise dos dados, que deve ser apresentada de forma 

descritiva (OLIVEIRA, 2016, p.37). 

 

Minayo (2014, p. 57) acrescenta que o método qualitativo está relacionado “ao 

estudo das histórias, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das 

opiniões, produto das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, 

constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam”.  

Utilizamos a pesquisa ou a abordagem qualitativa por nos permitir analisar a 

subjetividade dos AVS, construída a partir das experiências vividas pelos mesmos, que 

envolveram aspectos políticos, sociais, históricos e econômicos e, portanto, devem ser 

consideradas na análise dos dados, uma vez que o ser humano se constrói em interação 

com o outro, com as instituições que fizeram parte de sua vida desde o seu nascimento e 

que atribui significados às suas experiências.  

A pesquisa quantitativa objetiva “trazer à luz dados, indicadores e tendências 

observáveis, ou produzir modelos teóricos de alta abstração ou aplicabilidade prática”. 

(MINAYO, 2014, p.56). Oliveira (2016) acrescenta que esse método de pesquisa 

permite a quantificação dos dados coletados por meio de observação, entrevistas e 

questionários. 

Nesse sentido, nossa pesquisa também é quantitativa; não em uma relação de 

causa e efeito, mas sim no sentido de apresentar por meio gráficos e tabelas as 

informações coletadas, que facilitam a compreensão do leitor e torna possível a 

observação de algumas tendências que se manifestam. Entendemos neste caso, que a 

pesquisa quantitativa “permite maior precisão dos dados quanto à explicação 

quantitativa dos fenômenos e a correlação de variáveis” (OLIVEIRA, 2016, p. 61). 
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Deste modo, observamos a viabilidade em fazer a análise quantitativa dos dados 

coletados, e ao mesmo tempo considerar o contexto em que o objeto está inserido em 

uma análise qualitativa. Para nós, a utilização de ambos os métodos, enriquecem a 

pesquisa, e entendemos ser este o melhor formato para o seu desenvolvimento. 

Trivinõs (2006) defende que a divisão construída entre estes dois métodos de 

investigação científica não é necessária, e acrescenta: 

 

Os marxistas afirmam que existe uma relação necessária entre a 

mudança quantitativa e a mudança qualitativa. E esta, como sabemos, 

resulta das mudanças quantitativas que sofrem os fenômenos. Mas 

qualidade dos objetos não é passiva. As coisas podem realizar a 

passagem do quantitativo ao qualitativo e vice-versa (TRIVINÕS, 

2006, p.117). 

 

Compactuamos com Trivinõs (2006), por entendermos não ser necessária a 

escolha entre um método e outro, uma vez ao serem utilizadas em conjunto, permitem 

ao leitor maior compreensão sobre o objeto da pesquisa. Minayo (2014, p.57) afirma 

que “[...] cada um dos dois tipos de método tem seu papel, seu lugar e sua adequação. 

No entanto, ambos podem conduzir a resultados importantes sobre a realidade social, 

não havendo necessidade do sentido de atribuir prioridade de um sobre o outro”.  

Trata-se de uma pesquisa de cunho empírica-bibliográfica, realizada por meio de 

revisão de literatura, consultas a produções científicas, entrevista semiestruturada com 

os AVS contra crianças e adolescentes, seguida de organização e análise dos dados 

coletados. 

As leituras realizadas, para a elaboração da pesquisa, auxiliaram na definição 

dos seguintes descritores: Autores de Violência Sexual, Educação Sexual dos Autores 

de Violência Sexual, Educação Sexual de Abusadores, Educação Sexual, Autores de 

Violência Sexual contra crianças e adolescentes. As consultas foram realizadas nos sites 

das universidades estaduais do Paraná, nos cursos de pós-graduação, stricto sensu, em 

Psicologia e Educação.  

Ao todo, identificamos 06 universidades estaduais no estado do Paraná que 

apresentavam curso de Pós-Graduação stricto sensu, são elas: Universidade Estadual de 

Maringá (UEM), Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Universidade Estadual de Londrina (UEL),  

Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e Universidade Estadual do Centro 

Oeste (UNICENTRO). 
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Posteriormente, realizamos o levantamento nas bibliotecas digitais das 

referidas universidades, em seguida, selecionamos e baixamos as dissertações que 

possuíam relação com os descritores, ao todo encontramos 8 (oito) dissertações. No 

quadro abaixo relacionamos as produções encontradas. 

 

QUADRO 1: Dissertações que apresentam alguma relação com nossa temática. 

TÍTULO AUTOR PALAVRAS-

CHAVE 

IES PROGRAMA ANO 

Violência sexual 

contra crianças: 

formação docente 

em discussão 

Edyane 

Silva de 

Lima 

Violência sexual. 

Infâncias. Gênero. 

Formação 

docente. 

 

 

UEM 

 

Mest. em 

Educação  

 

 

2013 

As políticas 

públicas na 

prevenção e 

enfrentamento da 

violência sexual 

contra crianças 

no município de 

Maringá  

 

 

Priscila 

da Rocha 

Luiz 

Bueno 

 

 

Políticas públicas. 

Criança. 

Violência Sexual. 

Escola. 

 

 

 

UEM 

 

 

 

Mest. em 

Educação  

 

 

 

2016 

Políticas públicas 

e violência sexual 

contra crianças e 

adolescentes: 

planos municipais 

de educação do 

estado do Paraná 

como documentos 

de (não) 

Promoção da 

discussão  

 

 

 

 

Márcio 

de 

Oliveira 

 

 

Violência sexual. 

Crianças. 

Adolescentes. 

Planos municipais 

de educação. 

Instituições 

escolares. 

 

 

 

 

 

UEM 

 

 

 

 

Dout. em 

Educação 

 

 

 

 

 

2017 

Prevenção e 

enfrentamento da 

violência 

doméstica contra 

crianças e 

adolescentes: 

representações 

sociais dos atores 

do sistema de 

garantia de 

direitos – SGD 

 

 

 

Marco 

Antônio 

de 

Oliveira 

Branco 

 

Violência 

doméstica, 

Representações 

sociais, 

Subjetividade 

Sistema de 

garantia de 

direitos de 

crianças e (SGD) 

 

 

 

 

 

UEM 

 

 

 

 

Mest. em 

Psicologia  

 

 

 

 

 

2011 

 

Gritos do silêncio: 

o professor frente 

a violência sexual 

 

 

Ana 

Carla 

Sexualidade e 

formação de 

professores. 

Violência sexual. 

 

 

 

UNIOESTE 

 

 

 

Mest. em 

 

 

 

2014 
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Fonte: Própria autora (2019). 

 

Após a organização das pesquisas encontradas, percebemos a existência de 

poucas produções referentes aos descritores elencados em nossa pesquisa. Contudo, 

diante da complexidade da temática que nos propomos a investigar, tais pesquisas 

representam um universo. Dentre os resultados encontrados não identificamos pesquisas 

que abarcassem os cinco descritores selecionados por nós, nem refletem o mesmo 

objetivo, de descobrir os conhecimentos que contribuíram com o processo de Educação 

Sexual dos AVS contra crianças e adolescentes, atualmente presos na Penitenciária 

Estadual de Francisco Beltrão-PR. 

Ressaltamos o trabalho produzido por Gomes (2016), intitulado “Dialética da 

sexualidade e da Educação Sexual na formação docente”, em que investigou o 

processo de formação em sexualidade, de professores vinculados a um curso de 

formação de docentes. Também, a pesquisa de Lorenzi (2017), intitulada “A Educação 

Sexual na formação do/a pedagogo/a no estado do Paraná”, na qual investigou a 

contra crianças e 

adolescentes no 

espaço escolar  

Vagliati Educação Sexual 

emancipatória.  

Psicanálise  

Políticas Públicas.  

 

Educação 

 Dialética da 

sexualidade e da 

educação sexual 

na formação 

docente.  

Andréa 

Regina 

de 

Carvalho 

Gomes 

Sexualidade. 

Formação de 

docentes.  

Educação Sexual 

emancipatória. 

Dialética. 

 

 

 

UNIOESTE 

 

 

Mest. em 

Educação 

 

 

2016 

 

A educação 

sexual na 

formação do/a 

pedagogo/a no 

estado do Paraná. 

 

 

Franciele 

Lorenzi 

Sexualidade. 

Educação Sexual. 

Matriz curricular. 

Formação de 

professores. 

Curso de 

Pedagogia. 

 

 

 

UNIOESTE 

 

 

 

Mest. em 

Educação 

 

 

 

2017 

Os direitos de 

crianças e 

adolescentes 

contra a violência 

sexual: um estudo 

dos documentos 

nacionais (2000-

2013) 

 

 

Indianara 

dos 

Santos 

Meurer 

 

Violência sexual;  

Abuso sexual; 

Exploração 

sexual; Crianças e 

adolescentes.  

  

 

 

 

 

UNIOESTE 

 

 

 

Mest. em 

Educação  

 

 

 

2017 
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Educação Sexual nas matrizes curriculares dos cursos de pedagogia das Universidades 

Estaduais e Federais no Estado do Paraná. 

Acreditamos que tais pesquisas refletem o desejo de todos nós, estudiosos da 

Sexualidade e da Educação Sexual, de que as instituições de ensino básico e superior 

sejam dotadas de professores que contribuam na formação de sujeitos conscientes de 

sua sexualidade, que recebem uma educação sexual formal, na medida em que os 

professores transmitam conhecimentos sobre estas temáticas. Em nosso olhar, sujeitos 

conscientes podem contribuir para a redução do fenômeno da violência sexual contra 

crianças e adolescentes.   

As demais pesquisas refletem um olhar voltado para a vítima de violência 

sexual, a criança e o adolescente, e possuem contribuições significativas no combate à 

violência sexual contra essa população. Nosso olhar, porém, perpassa sobre o AVS a 

fim de revelar uma face oculta da vida deste sujeito, autor de crime sexual contra 

crianças e adolescentes, dotado de uma subjetividade até então silenciada. A seguir, 

apresentaremos as pesquisas produzidas na última década com enfoque no AVS. 

 

1.1 PESQUISAS PRODUZIDAS NA ÚLTIMA DÉCADA COM ENFOQUE NO AVS 

 

A fim de identificarmos os trabalhos produzidos por outros pesquisadores na 

última década, realizamos uma busca por produções científicas no Brasil, do período de 

2008 a 2018, na base de dados da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - BDTD. 

Para tanto, utilizamos os descritores “Autores de Violência Sexual e Crianças e 

Adolescentes”, ao todo, encontramos 5 produções oriundas dos programas stricto sensu 

das Universidades descritas na tabela abaixo. 

 

QUADRO 2: Pesquisas produzidas entre 2008 e 2018 com enfoque no AVS. 

TÍTULO AUTOR PALAVRAS-

CHAVE 

IES PROGRAM

A 

ANO 

Psicopatia e 

vitimização em 

autores de 

violência sexual 

contra crianças e 

adolescentes 

 

Julia Nunes 

de Souza 

Teixeira 

 

Pcl-r; 

Psicopatia; Jvq; 

Vitimização; 

Autor de 

violência sexual 

 

 

PUC-Goiás 

 

Programa de 

pós-graduação 

Stricto Sensu 

em Psicologia 

 

 

2017 

Aspectos da 

personalidade de 

autores de 

Áquila 

Araujo 

Gonçalves 

Abusador 

sexual; 

Teste de 

 

 

PUC-Goiás 

 

Programa de 

pós-graduação 

 

 

2018 
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Fonte: Própria autora (2019). 

 

Iniciamos com as contribuições da pesquisadora Julia Nunes de Souza Teixeira, 

que defendeu sua dissertação no Programa de Pós Graduação strito sensu em 

Psicologia, na Pontifícia Universidade Católica de Goiás no ano de 2017. A pesquisa foi 

intitulada Psicopatia e Vitimização em Autores de Violência Sexual contra Crianças 

e Adolescentes. Teixeira (2017) buscou compreender os traços de psicopatia em autores 

de violência sexual contra crianças e adolescentes (AVS), assim como a relação desses 

traços com a vivência de vitimização ao longo da vida. A amostra foi de 30 AVS, 

voluntários, do sexo masculino, que cumpriam pena em regime fechado em uma 

penitenciária do estado de Goiás. Os mesmos foram subdivididos em dois grupos: G1 

AVS considerados psicopatas (PCL-R³ 30 pontos) e o G2 (AVS não considerados 

psicopatas (PCL-R< 30). Os resultados mostraram que 33,3% da amostra preenchiam os 

critérios para psicopatia (pontuação > 30 no PCL-R). Os resultados da referida pesquisa 

mostraram diferenças significativas entre os dois grupos, são eles os seguintes aspectos: 

quanto mais jovem era o AVS maior foi pontuação no PCL-R; quanto mais elevada a 

pontuação no PCL-R, também era maior a multiplicidade de crimes cometidos, maior 

era número de vítimas, com mais fugas e rebeliões, consequentemente, maior o número 
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de processos a que respondiam e maior o tempo total da pena. Os resultados apontaram 

também correlação positiva entre a pontuação no PCL-R e maus tratos para o G1, 

indicando que quanto maior a pontuação no PCL-R, maior o número de vitimizações 

sofridas no crivo de maus tratos. 

Na sequência apresentamos a pesquisa de Áquila Araujo Gonçalves Rodrigues 

Zilki, que defendeu sua dissertação no Programa de Pós Graduação stricto sensu em 

Psicologia, na Pontifícia Universidade Católica de Goiás no ano de 2018. A pesquisa 

tem como título Aspectos da Personalidade de Autores de Violência Sexual contra 

Crianças e Adolescentes. A autora divide o trabalho em três artigos. O primeiro 

artigo consiste em uma revisão da literatura de publicações nacionais e internacionais 

que investigam a personalidade do AVS por meio do teste de Rorschach. Foi 

encontrado um total de nove publicações, por meio das quais foi possível detectar 

comprometimento na maturidade psicológica dos AVS, especialmente nos aspectos 

cognitivos, afetivos, na autopercepção e na tendência em responder de modo impulsivo. 

O segundo artigo trata de um estudo empírico, cujo objetivo fora investigar se 

AVS contra crianças e adolescentes com e sem psicopatia distinguiam-se em relação à 

capacidade de administrar o estresse, assim como o distresse e a maturidade psicológica 

(ID). Participaram do estudo 30 reeducandos que cumpriam pena em regime fechado 

por crimes sexuais contra crianças e adolescentes, que foram divididos em dois grupos: 

G1, composto pelos AVS considerados sem psicopatia (N=20; Psychopathy Checklist 

Revised - PCL-R< 30); e G2, que integrava os AVS com psicopatia (N=10; PCL-R≥ 

30). Neste estudo utilizou-se na coleta de dados um protocolo de coleta de informações 

no processo criminal, o teste de Rorschach no Sistema de Avaliação por Perfomance (R-

PAS) considerando as variáveis do domínio estresse e distresse e a maturidade 

psicológica (ID) e o Psychopathy Checklist Revised (PCL-R), a fim de identificar os 

traços de psicopatia. Assim, foram analisados os dados utilizando o teste t de student e 

análise de regressão linear. Nos resultados, observou-se a evidência de 16% de 

psicopatia em AVS, explicada por menor nível de estresse e distresse. No quesito 

maturidade psicológica, não se observou diferença estatística nos grupos de AVS. 

Entretanto, levando em consideração os resultados de outros grupos investigados na 

literatura científica, observa-se que os índices de maturidade psicológica (ID) 

encontrados nos participantes assemelham-se aos de pessoas com transtornos 
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psicológicos diversos, ou ainda, de pessoas que se encontram em comunidades 

terapêuticas por ordem da justiça. 

O terceiro artigo objetivou analisar a periculosidade e as características de 

personalidade AVS contra crianças e adolescentes. Neste estudo, participaram 69 AVS 

divididos em dois grupos: G1, vitimizaram apenas crianças (N= 41); e G2, cujas vítimas 

foram adolescentes e adultos (N= 28). Para a coleta de dados utilizou-se o protocolo de 

coleta de informações no processo criminal, e o Rorschach pelo sistema R-PAS. Para 

analisar dos dados, criou-se uma variável a que se denominou de periculosidade por 

meio da análise fatorial de componente principal (AFCP), mediante variáveis do perfil 

criminológico para verificar a correlação entre as variáveis do R-PAS e a periculosidade 

dos participantes, bem como, realizou-se a comparação entre os grupos. Os dados foram 

analisados por meio da correlação de Pearson, t de student, qui-quadrado e Pearson ou 

exato de Fisher, e d de Cohen. Os resultados indicaram que quanto maior a 

periculosidade maior o uso do mecanismo de defesa da intelectualização, a fim de não 

lidar de maneira direta e realista com fatores que geram angústia emocional ou social. 

Além do mais, o G1 apresentou mais perturbações e sentimentos aflitivos (PPD), 

estresse emocional crônico e situacional (YTVC’, Y), ideações e ações de agressividade 

(AGM e AGC) do que o G2. No entanto, o G2 revelou um grau maior quanto à 

periculosidade. 

Já Karen Michel Esber defendeu a tese intitulada: As Representações Sociais 

sobre as vítimas para os Autores de Violência Sexual contra crianças e 

adolescentes no Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de 

Goiás no ano de 2016. O centro da pesquisa foi a análise das representações sociais 

sobre as vítimas de violência sexual na visão de vinte e seis autores de violência sexual 

(AVS) contra crianças e adolescentes, que vivem na Penitenciária Coronel Odenir 

Guimarães (POG), localizada na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, 

Brasil. A apresentação dos entrevistados tem como fundamento duas perspectivas: a da 

instituição prisional, por meio da pesquisa documental realizada nos prontuários dos 

AVS e a dos entrevistados, por meio de sessenta e uma entrevistas, mesclados com uma 

conduta formal, em que utilizou-se o preenchimento do questionário padrão e pelos 

diálogos, tanto os que ocorreram intencionalmente sobre a história de vida, sexualidades 

(de si próprios e de suas vítimas), crianças e adolescentes, violência sexual praticada e 

sofrida, vítimas de violência sexual, entre outros, como também pelos  momentos em 
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foram estimuladas as manifestações livres e narrativas dos AVS. Os resultados da 

pesquisa evidenciaram duas constantes entre os AVS, a partir do campo empírico: a 

maioria rotula como monstros, doentes ou anormais as pessoas que cometem violência 

sexual e as diferentes faces entre negar e assumir a violência. 

Solange Bassetto de Freitas, defendeu a tese de doutorado na Universidade 

Estadual Paulista “Júlio De Mesquita Filho” Faculdade de Ciências Humanas e Sociais. 

Sua tese é intitulada: E AGORA JOSÉ? Ideologias de gênero e autores de violência 

sexual contra crianças e adolescentes defendida no ano de 2015. A pesquisa teve por 

objetivo verificar as ideologias de gênero presentes nas representações dos autores de 

violência sexual contra crianças e adolescentes e a relação com a violência cometida 

pelos mesmos. O levantamento de dados foi realizado por meio da análise das 

transcrições de atendimentos com autores de violência sexual realizados em um projeto. 

Estes sujeitos encontravam-se reclusos entre os anos de 2006 e 2008. A análise dos 

dados proporcionou identificar que as ideologias de gênero estão presentes nas 

representações dos autores, e que estas são utilizadas como justificativa para a violência 

praticada, quando admitida pelos sujeitos.  

Por fim, trazemos a dissertação de mestrado de Karen Michel Esber intitulada: 

Autores de Violência Sexual contra crianças e adolescentes: um estudo a partir da 

Teoria Sócio-Histórica, apresentada no Programa De Pós-Graduação, stricto sensu, 

Em Psicologia, da Universidade Católica de Goiás, no ano de 2018. A pesquisa teve por 

objetivo a análise da subjetividade de três autores de violência sexual contra crianças e 

adolescentes, que se encontravam encarcerados na Agência Goiana do Sistema 

Prisional. A pesquisa foi fundamentada na teoria sócio histórica de Vygotsky. Dois 

núcleos de significação surgiram dessas sessões, são elas: a violência sofrida e a 

violência praticada. A partir da análise dos relatos concluiu-se que os três sujeitos foram 

vítimas de violência sexual em suas infâncias. Ao relacionar os motivos para a prática 

da violência sexual, todos mencionaram a violência sexual sofrida na infância. Para dois 

dos entrevistados, os sentidos atribuídos às crianças evidenciam uma compreensão das 

mesmas como seres sexuais e que se beneficiaram em alguma medida da relação sexual 

praticada; há consenso entre os entrevistados de não mais cometer violência sexual. Os 

sentidos da violência sexual praticada e expressos pelos entrevistados são diferenciados: 

para um está ligada à necessidade de vingança, para o outro relaciona ao desejo sexual 
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experienciado por adolescentes; para o último, está vinculado à figura da criança 

sedutora. 

Os trabalhos citados apontam um total de 5 produções realizadas na última 

década, que vinculam os descritores “Autores de Violência Sexual” e “Crianças e 

Adolescentes”. Isto demonstra a limitação de produções acadêmicas voltadas para o 

AVS, uma vez que, comumente, encontramos mais facilmente produções acadêmicas 

cujo olhar é direcionado a vítima, ou seja, a criança e o adolescente, e não considera o 

outro agente da violência sexual: o AVS.    

Nesse sentido, salientamos que todo material acessado na revisão de literatura, 

bem como a consulta às produções científicas, embasaram a construção das questões 

utilizadas na entrevista semiestruturada com os AVS contra crianças e adolescentes. 

Para Trivinõs (2006), a entrevista semiestruturada: 

 

[...] mantém a presença consciente e atuante do pesquisador e, ao 

mesmo tempo permite a relevância na situação do ator. Este traço da 

entrevista semiestruturada, segundo nosso modo de pensar, favorece 

não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também a explicação e 

a compreensão de sua totalidade, tanto dentro de sua situação 

específica como de situações de dimensões maiores (TRIVINÕS, 

2006, p. 152). 

 

Para nós, trata-se de um instrumento rico na pesquisa de campo, que torna 

possível ao entrevistador coletar dados sobre aspectos subjetivos da história de vida dos 

sujeitos entrevistados. Por meio dela investigamos a Educação Sexual que os AVS 

receberam durante sua infância e adolescência. 

     Para que a pesquisa de campo fosse possível, tendo em vista as dificuldades 

de acesso a essa população, entramos em contato com a direção da Penitenciária 

Estadual de Francisco Beltrão (PFB), que nos informou que tal pesquisa seria possível, 

desde que, primeiramente, fosse aprovada por um Comitê de Ética e, posteriormente, 

passasse pela análise da direção do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná 

(DEPEN) e obtivesse um parecer favorável para sua realização. 

Diante de um futuro incerto quanto à realização da pesquisa de campo, mas 

confiantes de que com a dedicação necessária iríamos obter um parecer favorável, 

solicitamos orientação dos professores do programa de mestrado para acesso e inserção 

do projeto de pesquisa na Plataforma Brasil, local destinado ao envio para apreciação do 

Comitê de Ética em pesquisa com seres humanos (CEP) da UNIOESTE. 
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Na sequência, organizamos a documentação necessária, juntamente, com o 

projeto de pesquisa que passaria pela análise do CEP. Após o envio, aguardamos o 

parecer consubstanciado, que nos solicitou algumas alterações no projeto, sendo 

necessário o reenvio para uma segunda análise. Após certo período recebemos o tão 

esperado, “Parecer Aprovado”. Prontamente enviamos, juntamente ao projeto, o Parecer 

do CEP ao DEPEN, que nos retornou com parecer igualmente favorável. Foram 

aproximadamente sete meses de espera aguardando os pareceres destas instituições. 

No entanto, embora com Parecer favorável, foram necessários alguns meses 

aguardando a autorização para início da pesquisa, devido às inúmeras variáveis 

existentes no contexto prisional, tais como: falta de Agentes Penitenciários disponíveis 

para translado dos presos, falta de local adequado para a realização da entrevista, férias 

do corpo técnico autorizado para acompanhar a pesquisa durante sua execução na 

instituição, fugas, entre outros fatores. 

Desta forma, a presente dissertação se apresenta como uma possibilidade de 

diálogo com outros estudos já realizados sobre os AVS. Acreditamos que pesquisar a 

Educação Sexual formal/informal dos AVS contra crianças e adolescentes poderá 

contribuir para que estratégias de intervenção sejam construídas a partir do resultado 

desta pesquisa. 

Pouco se sabe sobre a história de vida dos AVS contra a criança e o 

adolescente, e menos ainda, sobre a Educação Sexual que receberam durante sua 

infância e adolescência. É nesse sentido que nos apropriamos das contribuições de Marx 

sobre o ser humano, uma vez que este autor entende o sujeito como um ser histórico e 

social, e que historicizar é, portanto, buscar no tempo como foi produzido, criado, de 

onde surgiu, ou seja, é compreender a história do objeto de pesquisa. Marx define como 

dialético o movimento de diálogo, de conflito, de contradição existente na sociedade, de 

modo que estes movimentos antagônicos provocam mudança, ou seja, a luta dos 

contrários. 

Foi neste sentido que nossa pesquisa se propôs a investigar não a vítima, assim 

como a maioria das pesquisas que envolvem a temática da violência sexual contra 

crianças e adolescentes, mas sim os AVS, uma vez que estes se apresentam como um 

dos principais agentes da violência sexual, sendo indispensável pesquisá-los para 

vislumbrarmos a face oculta do fenômeno da violência sexual contra crianças e 

adolescentes.  
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Deste modo, ressaltamos que a partir das postulações feitas por Marx, elencamos 

o materialismo histórico dialético como abordagem teórico-metodológica que integraria 

nossa pesquisa. 

Sobre este método de pesquisa, Netto (2011, p.22) destaca que: 

 

[...] propicia o conhecimento teórico, partindo da aparência, visa 

alcançar a essência do objeto. Alcançando a essência do objeto, isto é: 

capturando a sua estrutura e dinâmica, por meio de procedimentos 

analíticos e operando a sua síntese, o pesquisador a reproduz no plano 

do pensamento; mediante a pesquisa, viabilizada pelo método, o 

pesquisador reproduz, no plano ideal, a essência do objeto que 

investigou. 

 

O materialismo histórico dialético trata-se de uma abordagem teórico-

metodológica que entende que as ideias são concebidas a partir do movimento do real, e 

que a essência é a lei do movimento da realidade. E nesse sentido, “a teoria é o 

movimento real do objeto transposto para o cérebro do pesquisador - é o real 

reproduzido e interpretado no plano ideal”. (NETTO, 2011, p.21). 

Tal método, também, possibilita a compreensão da realidade econômica, 

social, política e cultural. (PIRES, 1997). Nesse sentido, partimos de uma leitura de 

mundo que considera o materialismo histórico dialético, na medida em que, analisamos 

o objeto de pesquisa, considerando seu contexto e entendendo-o como um ser sócio 

histórico. Procuramos assim, desvelar a Educação Sexual que os AVS receberam 

durante sua infância e juventude, ou seja, conhecer como estes sujeitos foram 

produzidos ao longo da história. A seguir explanaremos no capítulo 2, um olhar a partir 

da revisão de literatura sobre os AVS contra crianças e adolescentes. 
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2 AUTORES DE VIOLÊNCIA SEXUAL (AVS) CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES - UM OLHAR A PARTIR DA REVISÃO DE LITERATURA  

 

Nesse capítulo da dissertação apresentamos uma visão histórica sobre os AVS 

contra a criança e o adolescente, uma vez que a partir das leituras realizadas observamos 

que a prática da violência sexual (VS) contra a criança e o adolescente não se trata de 

algo novo nas sociedades, mas que permeia as relações entre os seres humanos desde os 

tempos antigos, constituindo-se como práxis social humana. Também contextualizamos 

a VS e discorremos sobre as diversas formas de violências existentes. Discorremos 

sobre a vítima e o AVS como os principais agentes envolvidos neste fenômeno e alguns 

dados sobre estas populações. Em seguida, tratamos o contexto da prisão para o AVS, 

no recorte escolhido. A seguir, apresentaremos uma visão histórica sobre os AVS contra 

crianças e adolescentes desde a Bíblia. 

 

2.1 DESDE A BÍBLIA: UMA VISÃO HISTÓRICA SOBRE OS AVS CONTRA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

Ao nos desafiarmos na busca por uma visão histórica sobre o AVS contra a 

criança e o adolescente, observamos que as práticas sexuais entre adultos e crianças e 

adolescentes continuamente estiveram presente nas relações entre os seres humanos. Em 

decorrência das mudanças sociais em cada momento histórico, a visão em relação ao 

adulto que violenta se modificou no processo evolutivo das civilizações, no entanto, o 

AVS manteve sua característica fundamental: seu interesse por crianças e adolescentes 

– seja este interesse permanente ou momentâneo – levando-o a realizar com elas, 

práticas sexuais, que transitaram entre a conjunção carnal, o toque ou outro ato que 

satisfaça seus desejos sexuais. 

Após mergulharmos no passado, nos deparamos com um dos livros mais antigos 

na atualidade, visto como uma das maiores fontes de informações sobre o mundo 

antigo: a Bíblia. Nela encontramos um relato de VS na história dos filhos do rei Davi, 

descrito no livro de 2ª Samuel, no capítulo 13. Trata-se da história de Amnom, um 

homem que se apaixona por sua meia irmã chamada Tamar, considerada donzela por 

sua virgindade. Sua indumentária era composta de túnicas fabricadas especialmente 

para as filhas virgens do rei utilizarem quando atingissem a puberdade, a fim de 
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identificá-las como moças virgens. Atraído pela beleza física da irmã, Amnom finge 

estar doente e pede ao pai que liberasse sua irmã para ir a sua casa preparar comida para 

ele. Davi concede o desejo do filho e envia Tamar à casa do irmão. Ao chegar, Tamar 

prepara a comida e Amnom pede que a irmã lhe sirva em seu quarto. Em seguida, pede 

a ela que se deite com ele. Tamar resiste e argumenta com o irmão para que este não lhe 

praticasse tal desonra, e afirma que se Amnom lhe pedisse em casamento a Davi, este 

concordaria. 

Josefo
1
 (2004, p.314) acrescenta que: 

 

Vendo que as suas razões não o demoviam, rogou-lhe que, se não 

podia vencer a sua paixão, a pedisse em casamento ao rei, seu pai. 

Mas Amnom estava fora de si, levado pelo furor da paixão, e não a 

quis ouvir. E violou-a, por mais resistência que ela fizesse (JOSEFO, 

2004, p. 314). 

 

O texto bíblico relata que por ser mais forte que Tamar, Amnom violentou-a 

sexualmente e, pouco depois, lhe enviou embora, a fim de expor sua vergonha. Ao 

analisarmos o texto, percebemos na afirmação de Tamar sobre a aceitação do pai a 

respeito de seu casamento com seu meio irmão, que a união entre um adulto e uma 

adolescente por meio do casamento era uma prática aceitável naquela sociedade. Muito 

embora a relação incestuosa, inclusive entre irmãos, fosse uma conduta reprovável. Em  

Levítico, capítulo 18, versículo 9, terceiro livro da Bíblia, encontramos uma ordenança 

do Deus de Israel a Moisés, em que diz: “Não se evolva sexualmente com a sua irmã, 

filha do seu pai ou da sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar”.  

Observamos no texto, que muito embora não fossem aceitáveis as práticas 

sexuais entre irmãos, ainda mais sob a forma de violência, não houve por parte do rei 

Davi nenhuma punição para com o filho, pelo exercício da relação incestuosa. Segundo 

a cultura judaica, a menina entrava na vida adulta aos 12 anos, por meio de um ritual de 

passagem chamado bar mitzvah
2
, e assim, estava pronta para casar com um homem 

mais velho que seria escolhido por seu pai. Não havia entre os sujeitos desta época a 

noção de infância ou a compreensão de desenvolvimento da criança e do adolescente 

                                                           
1
 Flavio Josefo foi um escritor e historiador judeu que viveu entre anos 37 e 103 d.C. Grande 

credibilidade foi-lhe conferida após várias descobertas que corroboravam seus relatos sobre os impérios 

da Antiguidade, o povo judeu e o Império Romano (JOSEFO, 2004). 
2
 Bar mitzvah trata-se de um ritual da cultura judaica, que marca a passagem da infância para a vida 

adulta quando o menino completa 13 anos, e a menina 12. (Religiosidade na adolescência: a necessidade 

de uma construção consciente e social. p.639. Rev. Pistis Prax., Teol. Pastor., Curitiba, v. 3, n. 2, p. 635-

652, jul./dez. 2011).  
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como concebemos, atualmente, na cultura ocidental. De modo que relacionar-se 

sexualmente com uma menina de 12 ou 13 anos não implicava em crime naquela 

sociedade. 

Em nossa caminhada, encontramos a história de um homem considerado comum 

até seus 40 anos de idade, e que mais tarde se tornaria o pai de uma das maiores 

religiões na atualidade, o islamismo. Profeta Maomé como é conhecido, viveu entre os 

séculos VI e VII d.C., no território da Arábia Saudita, em um contexto histórico no qual 

a mulher era tão desvalorizada, que caso naquele ano nascessem vários bebês do sexo 

feminino, estas poderiam ser enterradas vivas. Nesta mesma época, houve uma menina 

chamada A’isha, que, normalmente, brincava do lado de fora de sua casa e podia 

conversar com outros meninos, até ser confinada dentro de casa por sua família ao ficar 

noiva aos 6 anos de idade. A’isha casou-se aos 9 anos com Maomé, que lhe dispensava 

grande afeição e brincava com ela, quando ainda era criança, porém tal casamento só 

fora consumado quando a menina iniciou seu ciclo menstrual. O motivo do casamento 

estava ligado a questões políticas, uma vez que Abu Bakr, pai de A’isha, objetivava 

ocupar a posição de principal companheiro do profeta (BARBOSA E PAIVA, 2017; 

JONES, 2009). 

Embora tenha casado com A’isha quando esta atingira 9 anos, Maomé só iniciou 

as relações sexuais com ela após o começo de seu ciclo menstrual. Tal comportamento 

nos levou a reflexão quanto ao que dividia a infância (como entendemos hoje) da vida 

adulta naquela época. Esta sociedade levava em consideração, não a idade para tornar-se 

um adulto, como em nossa sociedade atual, mas sim o marco de sangue representado 

pela menarca, que tornava a criança uma mulher e, portanto, alguém capaz de casar-se, 

de se relacionar sexualmente e de procriar, o que lhe habilitava a participar, 

efetivamente, do mundo adulto. Não havia a noção de adolescência nesse período, ideia 

socialmente construída mais tarde. 

O viés político norteava as relações interpessoais entre os homens, no qual as 

figuras paternas movidas por interesses pessoais faziam de suas filhas moedas de troca, 

o que impactava, diretamente, no curso de vida das crianças e adolescentes daquela 

época, que desejando ou não, tinham como dever casar-se com o homem a quem seu pai 

escolhesse/negociasse. A conduta do profeta Maomé ao casar-se com A’isha era um 

comportamento aceito naquela sociedade, livre de qualquer punição ou julgamento 

moral, uma vez que tal prática fazia parte da cultura local.  
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Envolver-se sexualmente com uma criança ou adolescente não era visto como 

crime, atualmente, porém, entendemos que tais sujeitos ainda não atingiram plenamente 

seu desenvolvimento e, portanto, não dispõe de capacidade cognitiva plena para 

distinguirem as intenções do adulto. 

No entanto, o estudo científico a respeito do desenvolvimento infantil, da 

infância e do impacto da violência sexual em crianças e adolescentes, fez com que o 

Estado elaborasse medidas para a proteção integral da criança e do adolescente na 

sociedade moderna, que podem ser vislumbradas por meio do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) ou no próprio Código Penal Brasileiro (CPB). 

Estas modificações sociais, bem como os estudos aprofundados a respeito do 

desenvolvimento infantil e dos impactos da violência sexual nesse processo, tornam-se 

cada vez mais necessários para que os discursos que visam à manutenção dos 

comportamentos violadores, já identificados na sociedade primitiva, não prevaleçam 

nos dias atuais. 

Também observamos em escritos sobre a sociedade ateniense na Grécia Antiga, 

nos deparamos com a prática da pederastia, que consistia em uma relação pedagógica 

entre erasta (amante) e o erômeno (amado) cuja finalidade era instruir sobre diversas 

áreas da vida, entre essas, noções sobre cidadania, moral, política, filosofia e 

autocontrole (sexual ou político). O erasta era um homem com aproximadamente 30 

anos, um cidadão ateniense que possuía vocação para a prática pedagógica e que 

dispunha de um papel ativo na sociedade. Já, o erômeno, filho de cidadão ateniense, um 

jovem cuja idade variava entre 12 e 18 anos e a quem era reservado o direito de escolher 

quem seria seu erasta (SOUZA, 2008). 

A respeito do erasta e o do erômeno, Foucault (2017, p. 242) ressalta que: 

 

O primeiro tem a posição da iniciativa, ele persegue, o que lhe dá 

direitos e obrigações: ele tem que mostrar seu ardor, e também tem 

que moderá-lo; ele dá presentes, presta serviços; tem funções a 

exercer com relação ao amado; e tudo isso o habilita a esperar a justa 

recompensa; o outro, o que é amado e cortejado, deve evitar ceder 

com muita facilidade; deve também evitar aceitar demasiadas honras 

diferentes, conceder seus favores às cegas e por interesse, sem pôr à 

prova o valor de seu parceiro; também deve manifestar 

reconhecimento pelo que o amante fez por ele. Ora, essa prática de 

corte mostra por si mesma que a relação sexual entre homem e rapaz 

“não era sem problemas”; devia ser acompanhada por convenções, 

regras de comportamentos, maneiras de fazer, todo um jogo de 

adiamentos e de chicanas destinados a retardar o término e a integrá-la 

numa série de atividades e de relações anexas. Isto quer dizer que esse 
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gênero de relações, que era perfeitamente admitido, não era 

“indiferente”. 

 

O cidadão ateniense que praticava a pederastia não era marginalizado, uma 

situação muito diferente do que ocorre com os grupos homossexuais contemporâneos. 

Estes faziam parte da classe alta daquela sociedade, uma vez que apenas entre os já 

cidadãos e os que seriam futuros cidadãos atenienses, ocorria à prática da pederastia, 

com finalidade pedagógica. No entanto, de modo algum aceitava-se que um jovem filho 

de pais atenienses e, portanto, futuro cidadão de Atenas, pudesse aparentar feminilidade 

ou certa inclinação para o sexo descontrolado pela pessoa do erasta; caso o fizesse, 

rejeitaria seus direitos e cidadania (SOUZA, 2008). 

Desse modo, percebe-se que: 

 

Em Atenas, nos séculos V e IV a.C., o contato sexual entre homens 

possuía uma particularidade: apesar de ocorrer com frequência, em 

hipótese alguma os envolvidos poderiam denotar alguma feminilidade, 

recusar sua masculinidade, travestir-se ou comportar se como uma 

mulher (SOUZA, 2008, p.23). 

 

A idade do erômeno, na Grécia antiga corresponde, atualmente, à idade de um 

adolescente em nossa sociedade, que dispõe entre 12 e 18 anos. No entanto, é 

interessante observarmos que, em Atenas, as práticas sexuais entre adultos e jovens do 

mesmo sexo não era criminalizada, desde que não fosse forçada ou com a utilização de 

persuasão, mas condenava-se a manifestação da feminilidade em um sujeito do sexo 

masculino, que era, ou que se tornaria cidadão de Atenas. 

Um pouco mais adiante, já no século XVI, os registros históricos apontam para a 

Inquisição à Bahia, com a primeira visita do Santo Ofício. Neste contexto, certo 

sacerdote teria confessado que mantinha relações sexuais com crianças do sexo 

feminino. Seu comportamento fora considerado crime pela Igreja Católica pelo fato dele 

ter mantido relação sexual anal com estas crianças, o que caracterizava sodomia e não 

pela relação sexual com a criança em si (AZEVEDO E GUERRA, 2000).  

O historiador Philippe Ariès (1986), em seu livro “A história social da criança e 

da família”, traz contribuições significativas a respeito das práticas sexuais entre adultos 

e crianças ou adolescentes. Relata que havia no adulto a compreensão de que a criança 

pudesse ter certa inocência, o que fazia com que considerassem normal manter práticas 

sexuais com crianças, naquele contexto histórico. 



 
 

40 

 

Segundo Ariès (1986, p.129): 

 

Uma gravura de Baldung Grien, de 1511, representa uma sagrada 

família. O gesto de Sant’Ána nos parece singular: ela está abrindo as 

pernas da criança, como se quisesse descobrir seu sexo e fazer-lhe 

cócegas. Seria errado ver aí uma intenção picante. Esse hábito de 

brincar com o sexo das crianças pertencia a uma tradição muito 

difundida, que hoje em dia ainda encontramos nas sociedades 

muçulmanas. Essas sociedades se mantiveram alheias não apenas ao 

progresso científico, mas também à grande reforma moral, 

inicialmente cristã e a seguir leiga, que disciplinou a sociedade 

aburguesada do século XVIII e, sobretudo do século XIX, na 

Inglaterra e na França. 

 

O autor supracitado discorre sobre uma tela do início do século XVII, exposta na 

igreja Saint-Nicolas localizada em Paris, que retrata a cena da circuncisão assistida por 

um número significativo de crianças, lembrando uma festa da infância. Uma cena 

comum para o homem do século XVI, porém chocante para nós, na atualidade. O 

homem que por motivos religiosos realizava a circuncisão, um processo operatório no 

órgão sexual masculino, também efetuava publicamente gestos e contatos físicos com a 

criança que só se tornavam comportamentos proibidos quando esta atingia a puberdade. 

Para Ariès (1986) isso acontecia por dois motivos: 

 

Primeiro, porque se acreditava que a criança impúbere fosse alheia e 

indiferente à sexualidade. Portanto, os gestos e as alusões não tinham 

consequência sobre a criança, tornavam-se gratuitos e perdiam sua 

especificidade sexual - neutralizavam-se. Segundo, porque ainda não 

existia o sentimento de que as referências aos assuntos sexuais, 

mesmo que despojadas na prática de segundas intenções equívocas, 

pudessem macular a inocência infantil - de fato ou segundo a opinião 

que se tinha dessa inocência. Na realidade, não se acreditava que essa 

inocência realmente existisse (ARIÈS, 1986, p. 132). 

 

Por meio das contribuições de Ariès (1986), observamos que a interação entre o 

corpo adulto e o infantil era visto como uma atividade normal, na qual o sujeito adulto 

podia tocar a criança sem que isto causasse espanto a alguém e sem que fosse 

considerado uma aberração, uma monstruosidade, como é concebida atualmente. 

Segundo o autor, a ausência de reservas frente às crianças que se achavam 

presentes no mesmo ambiente que os adultos, assim como o hábito de associá-las a 

brincadeiras que dispunham de temas sexuais, pode nos surpreender, atualmente. No 

entanto, cabe compreender que o comportamento diante da sexualidade e a própria 
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sexualidade variam de acordo com o meio, com as mentalidades e as épocas. 

Atualmente, ninguém ousaria realizar estes contatos físicos com uma criança em 

público. No entanto, ainda não se pensava assim no início do século XVII (ARIÈS, 

1986). 

A partir deste olhar retrospectivo sobre a interação entre o sujeito adulto e a 

criança ou adolescente no que concerne às práticas sexuais (toques, carícias, o coito ou a 

exposição aos órgãos sexuais do adulto), observamos que na história das civilizações já 

citadas, estes comportamentos eram aceitáveis socialmente e regidos por questões 

políticas, culturais e religiosas, livre de qualquer punição e, portanto, não criminalizados 

ou marginalizados. 

Esse quadro histórico apresenta-se muito diferente da visão atual sobre a relação 

adulto x criança/adolescente. No momento presente, as leis vigentes criminalizam 

quaisquer relações entre estes sujeitos, desde conjunção carnal a outro ato libidinoso. O 

adulto que comete tais práticas é marginalizado, inclusive por outros presos dentro das 

penitenciárias. Isto nos fez refletir quanto ao que pode ter influenciado a sociedade a 

chegar ao status quo, no qual, por exemplo, manipular genitália de crianças e 

adolescentes, outrora aceitável, tornou-se intolerável, criminalizado na 

contemporaneidade. 

Para nós a presente realidade é oriunda das transformações que ocorreram nas 

sociedades e que envolvem fatores políticos, sociais e econômicos. Nesse sentido, ao 

descrever que no século XV não havia a ideia de inocência na infância, Ariès (1986) nos 

faz compreender o comportamento adulto direcionado à criança, desprovido de qualquer 

compreensão sobre o desenvolvimento infantil ou sobre a existência de sexualidade na 

infância (apresentada bem mais tarde por Sigmund Freud). 

Ariès (1986) desvela o momento em que surgem os primeiros indícios da 

manifestação de interesse pela infância, uma “semi-inocência” como descreve o autor, e 

relata, que ainda no século XV, poderiam ser observadas pinturas em quadros que 

valorizavam a criança e que ficavam expostas nas igrejas, assim como nos livros de 

horas e calendários, de modo que “essa abundância de crianças nas cenas de multidão e 

essa repetição de certos temas (a criança ao seio, a criança fazendo pipi) no século XV 

e, sobretudo no século XVI são o indício de um interesse novo e especial” (ARIÈS, 

1986, p.131). O autor destaca que foi Gerson, um homem inovador, mas com pouca 

credibilidade em sua época, que se tornou um observador da infância e de suas práticas 
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sexuais, criando o tratado De confessione mollicei, em que demonstra uma preocupação 

inteiramente inovadora, dando indícios de um interesse original pela infância. Com o 

intuito em auxiliar os confessores, ele estudou o comportamento sexual das crianças 

entre 10 e 12 anos, para que desenvolvessem um sentimento de culpa, por meio do 

conselho do confessor e da transformação nos hábitos da educação. 

Desse modo, para as crianças: 

 

Dever-se-á falar-lhes sobriamente, utilizando apenas palavras castas. 

Dever-se-á evitar que as crianças se beijem, se toquem com as mãos 

nuas ou se olhem durante as brincadeiras: Jígerent oculi in eorum 

decore. Dever-se-á evitar a promiscuidade entre pequenos e grandes, 

ao menos na cama: os pueri capaces doli puellae, juvenes, não devem 

dormir na mesma cama com pessoas mais velhas, mesmo que 

sejam do mesmo sexo (ARIÈS, 1986, p.133, grifo nosso). 

 

Ao observar o comportamento entre adultos e crianças, Gerson estabeleceu 

novas regras para que estes se relacionassem, apresentando limitações claras sobre 

como deveria ser o novo trato com as crianças, livres de “promiscuidade”, zelando para 

que as crianças dormissem sozinhas, sem a presença de outras pessoas no mesmo leito, 

a fim de evitar as práticas sexuais até então tão comuns. Como educador Gerson 

apresentou ideias incomuns para o contexto da sociedade em que vivia, um inovador 

sem muitos adeptos. Ariès (1986) destaca que as reflexões e discursos de Gerson 

triunfaram sobre as demais, uma vez que sociedade contemporânea se apropriou delas. 

Mary Del Priore (1996) também contribui com seus escritos, ao dedicar-se aos 

estudos da “história das crianças no Brasil”, título de seu livro. Nele, aborda esse 

assunto extremamente complexo, uma vez que poucas são as referências sobre o modo 

como as crianças viviam e se comportavam no período anterior e posterior à 

colonização do Brasil.  

Trata-se de um momento histórico marcado pela escravidão de crianças, pela 

violência e luta por sobrevivência nas instituições assistenciais, repleto de abusos 

sexuais, bem como de exploração de mão de obra. Tais situações evidenciam a 

inexistência de uma preocupação com a criança nestes períodos (PRIORE, 1996). 

Segundo Priore (1996), no período Colonial, as ações da Companhia de Jesus no 

Brasil (Jesuítas – 1549 a 1759) procuravam propagar imagens de criança de acordo com 

o modelo europeu e português, que necessariamente, deveria imitar Jesus: “criança-
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mística”, “criança-santa”; um entendimento descontextualizado sobre o panorama 

brasileiro em que a criança era tratada neste período. 

Segundo a autora (1996), entendia-se como criança mística aquela que precisaria 

suportar todas as angústias, frustrações e dores em prol da fé, cuja maior qualidade que 

dispunha além da inocência e da pureza, era a ingenuidade. A criança-santa, estava 

relacionada ao menino-Jesus, exaltando bom comportamento, doçura, afabilidade e 

divindade. Estas características tornaram a criança e sua educação alvo do processo 

civilizador, fazendo a Companhia escolhê-las como fundamento de sua missão 

colonizadora na qual a criança é o “[...] ‘papel branco’, a cera virgem, em que tanto 

desejava escrever; e inscrever-se”, afirma Priore (1996, p.12). 

Nossa hipótese está em que as diferenças na formação das gerações, ao longo do 

tempo, podem ser compreendidas, a partir do movimento e da construção de 

instrumentos, para civilizar tanto as crianças quanto os adultos no Brasil. E essas 

relações estabelecidas entre adultos e crianças, a partir da civilização, foram sendo 

modificadas à medida que a sociedade também se transformava e exigia novos 

comportamentos. Consequentemente, o processo de suavização da violência é alterado e 

se estabelece um refinamento nos comportamentos e emoções, decorrentes da contenção 

da violência e o estabelecimento de regras que asseguraram o direito de cidadania das 

crianças. Citamos aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), cujo 

objetivo é a proteção integral de crianças e adolescentes. 

Esta mudança radical no trato da criança e do adolescente ao longo da história, 

fez com que, nos dias de hoje, ela se tornasse um ser munido de direitos, que recebe por 

meio do Estado proteção integral por ser vista como um ser em desenvolvimento e, 

portanto, impossibilitada de decidir como vivenciar sua sexualidade e de distinguir os 

intentos do adulto. Desta forma, podemos dizer que, a partir da ideia de inocência na 

infância, emergiu a noção do adulto como violentador sexual de crianças e adolescentes, 

pois ultrapassadas as novas barreiras morais impostas, deu-se início às transgressões de 

tais regras. 

Salientamos, no entanto, que embora as sociedades antigas não tratassem ou 

demonstrassem ter conhecimento sobre a existência da sexualidade na criança, ou dos 

impactos psicológicos causados pelas práticas sexuais entre adultos e crianças, estas 

interações já demonstravam a ocorrência da violência sexual naquele contexto histórico, 

mesmo que adultos e crianças ou adolescentes não tivessem consciência dela. Também 



 
 

44 

 

não havia a ideia de um violentador sexual de crianças e adolescentes, que se efetiva a 

partir da criminalização de qualquer prática sexual entre um adulto e uma criança. 

No presente momento, o adulto que manifesta qualquer comportamento 

direcionado à criança e ao adolescente cuja finalidade esteja na satisfação dos seus 

desejos sexuais é considerado um violentador sexual de crianças e adolescentes. Vistos 

como aberrações da natureza, estes indivíduos, em sua maioria homens, são 

denominados pedófilos, perversos, estupradores, abusadores, agressores, criminosos, 

entre outros. Nós, porém, ao nos referirmos aos mesmos lhes nomeamos Autores de 

Violência Sexual contra a criança e o adolescente. 

Por este motivo, apresentaremos, no subtítulo a seguir, a contextualização da 

violência sexual contra a criança e o adolescente, no qual discutiremos sobre o conceito 

de violência sexual e sobre as outras formas de violência. 

 

2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E 

O ADOLESCENTE 

 

Por apresentar-se de muitas formas, a violência fora manifestada em diversos 

contextos e grupos ao longo da história humana, entre elas, destacamos a violência 

praticada contra a criança e o adolescente na forma de VS. Tal fenômeno trata-se de um 

comportamento que violenta estes sujeitos, psicologicamente e, muitas vezes 

fisicamente, e que atravessando milênios, despontou nas distintas sociedades e culturas, 

independentemente de raça, credo, cor, sexo ou classe socioeconômica, o que torna 

necessário compreendê-la como práxis social humana, observando seus aspectos éticos, 

sociais, políticos e econômicos. 

Por VS contra a criança e o adolescente, entende-se o adulto que se utiliza destes 

sujeitos em desenvolvimento para satisfazer seus desejos sexuais, ou ainda, coloca-lhes 

em alguma situação para que satisfaça os desejos de outrem (PEREIRA, 2011). Este 

adulto pode ou não fazer parte da vida cotidiana das crianças e adolescentes que por eles 

são violentadas sexualmente, embora pesquisas mostrem que o número de pessoas 

próximas ou do círculo familiar destas crianças ou adolescentes vítimas de VS, seja o 

mais expressivo. 

Nesse sentido, Azevedo e Guerra (2007) acrescentam que a violência sexual 

trata-se de todo ato ou jogo sexual, em uma relação hétero ou homossexual entre um 
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adulto, ou mais, e uma criança ou adolescente, cuja finalidade está voltada em estimulá-

los sexualmente, ou para provocar sua própria estimulação ou a de outros. 

Ressaltamos, porém, que o adulto que integra a família de crianças e 

adolescentes tem como dever social a missão de proteger, de prover-lhes cuidados e de 

suprir suas necessidades básicas, com um estilo de vida que goze de um ambiente 

favorável ao desenvolvimento e crescimento saudável. Entretanto, pesquisas (BRASIL, 

2018a; BRASIL, 2018b; CARREIRO, 2012) revelam que, comumente, é dentro do 

próprio ambiente doméstico que, muitas vezes, a VS contra a criança e o adolescente se 

manifesta, por meio de um membro da família ou de alguém muito próximo a ela que, 

na maioria das vezes, possui acesso a casa e é conhecedor da rotina da família. 

Utilizando o termo “abuso sexual”, Serafim et al. (2011) destaca que tal 

fenômeno possui grande ocorrência no âmbito da violência contra crianças e 

adolescentes, posto que se configura por diversas práticas sexuais, dentre elas a 

manipulação da genitália, a pornografia, o exibicionismo, o assédio sexual, o estupro, o 

incesto e a prostituição infantil. 

Nesse sentido, em uma reflexão sobre a terminologia que adotaríamos nesta 

pesquisa para nos referirmos à violência contra crianças e adolescentes que envolve 

práticas sexuais, nos apropriamos das afirmações de Pereira (2011) quando assegura que 

de modo algum o adulto pode fazer uso de uma criança para satisfazer seus desejos 

sexuais. Por este motivo é que o autor nos convida a utilização exclusiva do termo 

violência ao invés de abuso sexual. Para ele, o termo abuso sugere um mal uso de algo, 

ou ainda, que algum uso desse algo é permitido, enquanto violência trata-se de “uma 

relação assimétrica de poder – uma desigualdade de conhecimento, de autoridade, de 

experiência, de maturidade, etc – com o intuito de dominar, de explorar e de oprimir o 

outro, de alguma maneira, reificando o outro” (PEREIRA, 2011, p.225). A seguir 

explanaremos as diversas formas de violência existentes. 

 

2.2.1 Conhecendo as diversas formas de violência 

 

A violência encontra-se presente na história das civilizações, sendo manifestada 

nas mais diversas formas e pelas distintas instituições sociais existentes em cada 

momento histórico, tal como a família. Na Bíblia, por exemplo, livro Sagrado para os 

cristãos e já mencionada anteriormente, observamos no início das escrituras, ainda no 
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livro de Gênesis, capítulo 4, a violência sendo praticada na forma de fratricídio
3
. O texto 

faz uma narrativa sobre a história da primeira família existente, formada por Adão e Eva 

e seus dois primeiros filhos Caim e Abel. No texto, os dois irmãos fizeram uma oferta a 

Deus, que aceitou apenas a Abel e sua oferta, porém não recebeu Caim nem sua oferta, 

causando-lhe grande furor. Movido pela raiva conduziu seu irmão Abel até o campo e o 

assassinou, caracterizando assim uma violência física. 

Dentre os escritos que abarcam a temática da violência, Engels (1984) faz 

contribuições significativas por meio do livro “A origem da Família, da Propriedade 

Privada e do Estado”. Nele desvela a dominação de uma classe social sobre a outra com 

o advento das transformações nas relações de trabalho e que, por sua vez, impactaram 

diretamente nas configurações familiares e no modo do seu funcionamento, 

proporcionando ao homem dominar a mulher e fazer dela sua propriedade privada. Ao 

nosso olhar, uma violência psicológica, física e sexual, uma vez que a mulher era 

reduzida, pelo homem, a um objeto capaz de dar-lhe filhos legítimos, a fim de manter 

sua propriedade privada, em uma relação monogâmica (apenas para elas), uma vez que 

ao homem era reservado o direito de se relacionar, sexualmente, com quem desejasse. 

Marx (1996) também coopera nos escritos sobre violência em seu livro “O 

Capital”, no qual descreve os relatos de um médico que ouvira a seguinte situação: 

 

Mulheres casadas, que, em bandos, trabalham junto com moças e 

jovens, são postas à disposição do arrendatário por um homem, 

chamado de “mestre do bando”, que aluga o bando todo por 

determinada quantia. Esses bandos se deslocam frequentemente 

muitas milhas para longe de suas aldeias, são encontráveis ao 

amanhecer e à noitinha pelas estradas rurais, as mulheres usando 

anáguas curtas, saias correspondentes e botas, e às vezes calças, 

parecendo muito fortes e saudáveis, mas arruinadas por 

imoralidade costumeira e despreocupadas com as consequências 

nefastas que seu amor por essa vida ativa e independente está 

acarretando para seus infortunados rebentos, que definham em casa 

(MARX, 1996, p.32, grifo nosso). 

 

Este trecho desvela a violência praticada por meio do trabalho a serviço do 

capital, e ainda, por meio da exploração sexual pelo “mestre do bando”, que alugava 

mulheres casadas, jovens e moças por certa quantia para ficarem “a disposição do 

arrendatário”. Desse modo, observamos que, não considerar o desenvolvimento físico e 

psicológico de crianças e adolescentes para com elas estabelecer uma relação que 

                                                           
3
 Fatricídio significa o homicídio entre irmãos (DICIONÁRIO PRIBERAM, ONLINE, 2018). 
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envolva práticas sexuais, não se trata de algo novo, ou pertencente apenas à sociedade 

contemporânea. 

Atualmente a violência é compreendida no campo dos direitos humanos como: 

 

[...] toda violação de direitos civis (vida, propriedade, liberdade de ir e 

vir, de consciência e de culto); políticos (direito a votar e a ser votado, 

ter participação política); sociais (habitação, saúde, educação, 

segurança); econômicos (emprego e salário) e culturais (direito de 

manter e manifestar sua própria cultura) (BRASIL, 2018a, p.11). 

 

Nesse sentido, podemos observar que a relação entre os seres humanos pode 

apresentar diversas formas de violência, entre elas a VS contra a criança e o 

adolescente. Esta, jamais se manifesta isolada, mas aparece em conjunto com uma ou 

mais violências existentes, tais como: violência psicológica, física e de negligência. 

A violência psicológica, também conhecida como tortura psicológica, é 

compreendida como “a interferência negativa do adulto sobre a criança e sua 

competência social, confirmando um padrão de comportamento destrutivo” (BRAUN, 

2002, p.22). Pode ser observada quando o adulto rejeita, isola, aterroriza, ignora ou cria 

expectativas irreais em crianças e adolescentes (BRAUN, 2002). 

Quando a violência psicológica ocorre sem acompanhar outras formas de 

violência, torna-se difícil identificá-la, uma vez que não deixa marcas físicas que 

possam ser observadas. No entanto, sua prática pode deixar marcas internas capazes de 

proporcionar sofrimento psíquico a estas crianças e adolescentes, que podem perdurar 

até sua vida adulta e afetar suas relações interpessoais. 

Já, a violência física caracteriza-se pelo:  

 

[...] uso da força física contra a criança e o adolescente, causando-lhes 

desde uma leve dor, passando por danos e ferimentos de média 

gravidade até a tentativa ou execução do homicídio. Em geral, as 

justificativas para tais ações vão desde a preocupação com a 

segurança, a educação, até a hostilidade intensa (MINAYO, 2001, p. 

96). 

 

Ao contrário da violência psicológica, na violência física podemos observar as 

marcas dos ferimentos nas crianças e adolescentes vitimizados. Nesse sentido, Minayo 

(2001) acrescenta entre as consequências comumente encontradas neste tipo de 

violência, observam-se lesões na região abdominal, membros fraturados ou mutilados, 

traumatismos cranianos, queimaduras, lesões na região ocular ou auditiva, que muitas 
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vezes podem causar a invalidez permanente ou temporária, ou ainda, levar a óbito. Para 

a autora, muito embora as crianças que moram nas ruas, ou mesmo as que vivem em 

instituições, possam com frequência serem vítimas desta forma de violência, o lar ainda 

aparece como um local privilegiado para a sua prática. 

Por fim, destacamos o terceiro tipo de violência. Esta aparece na forma de 

negligência e pode ser identificada quando a família e/ou sociedade se omitem em 

prover tudo o que é necessário para o suprimento das necessidades físicas e emocionais 

de uma criança ou adolescente, acarretando em consequências que vão desde um 

crescimento deficiente a sentimentos de rejeição. (BRAUN, 2002). 

No entanto, ao analisarmos o Artigo 4° do ECA observamos que a família, assim 

como a comunidade, a sociedade em geral e o poder público tem o dever de assegurar a 

execução dos direitos à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, 

profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e 

comunitária. Quando isto não acontece, a negligência poderá ser observada, uma vez 

que a omissão em relação a estas obrigações que competem à família e à sociedade é 

expressa “na falta de alimentos, de vestimenta, de cuidados escolares e com a saúde” 

(MINAYO, 2001, p.97). 

Este tipo de violência pode ser difícil de ser quantificada ou qualificada, 

principalmente, se tais famílias encontram-se sob uma condição de falta de recursos 

socioeconômicos ou em situação de miséria, em circunstâncias que estejam fora do seu 

controle, e que, portanto, lhes impeça de prover tudo o que for necessário para que 

criança ou adolescente desfrute de um crescimento e desenvolvimento saudável 

(BRAUN, 2002; MINAYO, 2001). 

Como expusemos anteriormente, a prática da VS contra crianças e adolescentes 

carrega consigo outras formas de violência, entre elas encontram-se as que foram, 

brevemente, descritas acima, tendo em vista que o adulto ao usar de seu conhecimento, 

força e discernimento, atributos dos quais a criança e o adolescente carecem, para obter 

seu prazer sexual ou proporcioná-lo outro, pode, além de deixar marcas físicas em seu 

corpo, comprometer seu desenvolvimento psicológico, negligenciando assim o que lhe é 

necessário e de direito. A seguir apresentaremos os principais agentes da violência 

sexual. 

 

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10619550/art-4-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-lei-8069-90


 
 

49 

 

2.3 PRINCIPAIS AGENTES DA VIOLÊNCIA SEXUAL 

 

Independentemente do momento histórico em que a VS contra crianças e 

adolescentes tenha ocorrido, ela sempre carregou consigo dois agentes insubstituíveis: a 

vítima e o violentador sexual. O primeiro agente configura-se na pessoa da vítima, que 

nesse contexto, trata-se das crianças e adolescentes que são reconhecidos por lei e pelas 

ciências humanas como sujeitos em desenvolvimento e que, portanto, não possuem 

maturidade física e psicológica para identificar o aliciamento do adulto, que busca obter 

vantagens destes sujeitos para satisfazer seus desejos sexuais. O segundo principal 

agente da VS contra crianças e adolescentes, refere-se ao sujeito que usa de mecanismos 

diversos para satisfazer seus impulsos sexuais, sem considerar o fato de que a criança e 

o adolescente não possuem capacidade de distinguir, claramente, suas intenções e seu 

discurso. Salientamos, no entanto, que muito embora os números publicados pelo 

Ministério dos Direitos Humanos apontem, como principal violentador, o sujeito do 

sexo masculino, a VS pode ser praticada tanto por indivíduos do sexo masculino quanto 

feminino. Tal realidade pode ser observada nas publicações realizadas por Brasil 

(2018a) e Brasil (2018b). 

 

2.3.1 A vítima 

 

Para melhor entendermos quem é a vítima em nossa pesquisa, primeiramente, foi 

preciso observar quem é a criança e o adolescente segundo as leis vigentes no Brasil. 

Assim, analisamos o ECA que corresponde à lei 8069/90 criada em 13 de Julho de 

1990, e cuja finalidade está ligada ao oferecimento da proteção integral a esta 

população. Em seu Artigo 2º, encontramos a definição de criança como sendo a pessoa 

com até 12 anos incompletos e adolescente aquele que possui entre 12 e 18 anos de 

idade. 

Em seu Artigo 3º o ECA ressalta que: 

 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que 

trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas 

as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e de dignidade (BRASIL, 1990, n.p, grifo 

nosso). 
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Desta forma, podemos observar que, segundo o ECA, a criança e o adolescente 

tratam-se de seres em desenvolvimento e que não possuem plena capacidade de efetuar 

escolhas, por não terem alcançado seu completo desenvolvimento físico e mental. É 

nesse sentido que o Estatuto lhes oferece proteção integral, a fim de que possam 

desfrutar de oportunidades que viabilizem um desenvolvimento saudável. 

Isto pode ser observado no Artigo 7º do ECA, que afirma: “A criança e o 

adolescente têm direito de proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 

sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 

harmonioso, em condições dignas de existência” (BRASIL, 1990, grifo nosso).  

No entanto, para o CPB vulnerável é o sujeito menor de 14 anos, por ainda não 

ter atingido sua liberdade sexual, o que pressupõe aos sujeitos maiores de 14 anos que 

certa liberdade já fora atingida. Ou seja, para o CPB o adolescente entre 14 e 18 anos 

atingiu o seu desenvolvimento e a capacidade de discernir sobre como vivenciar sua 

sexualidade, o que não o torna, portanto, uma pessoa vulnerável. 

Nesse sentido, o CPB apresenta os seguintes crimes sexuais contra vulneráveis: 

 

Art. 217-A: Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 

menor de 14 (catorze) anos [...] Art. 218: Induzir alguém menor de 

14 (catorze) anos a satisfazer a lascívia de outrem [...] Art. 218-A: 

Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou 

induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim 

de satisfazer lascívia própria ou de outrem [...] Art. 218-B: Submeter, 

induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual 

alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou 

deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a 

prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone [...] 

Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou 

expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - 

inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de 

informática ou telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro 

audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável 

ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento 

da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. (BRASIL, 2009, n.p, 

grifo nosso). 

 

Desse modo, observamos a contradição existente entre o ECA e o CPB quanto à 

definição de quem são os sujeitos vulneráveis ou em desenvolvimento, uma vez que 

para o CPB vulnerável e incapaz de discernir é a pessoa com até 14 anos, enquanto para 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art217a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art218.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art218b
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o ECA a proteção integral é oferecida até o adolescente completar 18 anos, por entender 

o mesmo como um sujeito em processo de desenvolvimento. 

Diante desta contradição, foi necessário delimitar quem seria para nós a criança 

e o adolescente, denominados no contexto jurídico como vítima. Seria o sujeito com 

idade de até 14 anos segundo o CPB? Ou abarcaríamos os sujeitos com até 18 anos 

conforme o ECA? Esta escolha fez-se necessária para que pudéssemos entrar em 

contato com o segundo principal agente da violência sexual contra crianças e 

adolescentes: o AVS. Escolhemos, portanto, seguir o CPB para que pudéssemos realizar 

nossa pesquisa de campo com os AVS que foram presos por crimes sexuais contra 

vulneráveis; ou seja, sujeitos que possuíam idade de até 14 anos na ocasião do crime. 

Tais condenações basearam-se nos crimes Contra a Dignidade Sexual, descritos 

no capítulo II como Crimes Sexuais contra Vulnerável, e que estão dispostos nos artigos 

217-a, 218, 218-A, 218-B e 218-C do CPB, já descritos anteriormente. Se, porém, 

delimitássemos a adolescência até 18 anos, conforme orienta o ECA e buscássemos 

tornar objeto de nossa pesquisa, os sujeitos que cometeram crimes contra esta 

população, seria necessário também englobarmos os presos por crimes Contra a 

Dignidade Sexual, descritos no capítulo I como Crimes contra a “Liberdade Sexual”, 

apresentados nos seguintes Artigos do CPB: 

 

Art. 213 Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a 

ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique 

outro ato libidinoso; Art. 215.Ter conjunção carnal ou praticar outro 

ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça 

ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima; Art. 215-A. 

Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o 

objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro; Art. 216-A. 

Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou 

favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de 

superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de 

emprego, cargo ou função (BRASIL, 2009, n.p). 
 

Desta forma, tornar-se-ia necessário que incluíssemos todos os presos por crimes 

sexuais da Penitenciária em questão, e não apenas os que cometeram crimes contra 

crianças e adolescentes, uma vez que os crimes descritos no capítulo I incluem todos os 

sujeitos acima de 14 anos, ou seja, também incluem os adultos, o que não reflete nosso 

objetivo na pesquisa. Tal delimitação tornou possível filtrar entre os dados 

disponibilizados pela Penitenciária, os presos por crimes sexuais conforme o tipo de 

crime pelo qual foram condenados. 
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2.3.2 Alguns dados sobre as crianças e adolescentes vítimas de VS 

 

A fim de visualizarmos o número de crianças e adolescentes acometidos pela VS 

no Brasil e no Paraná, buscamos entrar em contato com publicações que abarcassem os 

dados dessa população. Em nossa busca, observamos que o Ministério dos Direitos 

Humanos (MDH) apresentou em sua página virtual, em 8 de Agosto de 2018, o balanço 

das denúncias de violações de direitos humanos, realizadas no primeiro semestre de 

2018. Estas são oriundas dos canais da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, e 

incluem o aplicativo Proteja Brasil, Disque 100, Ouvidoria Online, Clique 100, bem 

como denúncias realizadas por canais presenciais. Os dados sistematizados foram 

classificados por grupos, dentre eles a criança e o adolescente, e revelam que o Estado 

do Paraná ocupou, no primeiro semestre de 2018, o 5º lugar em denúncias de violências 

realizadas contra crianças e adolescentes (BRASIL, 2018ª). 

No gráfico abaixo podemos observar os Estados que apresentaram maior número 

denúncias:  

 

GRÁFICO 1 - Denúncias de Violência contra crianças e adolescentes realizadas no 

primeiro semestre de 2018 ao MDH. 

 
Fonte: Própria autora (2018). 

 

Dos 1.624 casos de violência contra crianças e adolescentes denunciados no 

estado do Paraná, 44,09% ocorreram na casa da própria vítima e 21,51% na casa do 
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suspeito. Destes, 399 casos estão relacionados à VS, sendo 317 casos de abuso sexual, 

63 de exploração sexual, 8 grooming
4
, 5 de pornografia infantil e 6 de sexting

5
. 

Atualmente, os casos de violência atendidos pelos serviços de saúde públicos 

ou privados devem, obrigatoriamente, desde 2011, comunicar o Sistema de Vigilância 

de Violências e Acidentes (VIVA), bem como realizar a notificação às Secretarias 

Municipais de Saúde sobre casos de violência sexual no prazo de 24 horas. Prática 

obrigatória desde 2014.  

Nesse sentido, o Ministério da Saúde, por meio da Secretária de Vigilância em 

Saúde publicou, em Junho de 2018, um Boletim Epidemiológico em que apresenta um 

estudo descritivo do perfil epidemiológico, das notificações realizadas, pelos serviços de 

saúde no período de 2011 a 2017, sobre os casos de violência sexual contra crianças e 

adolescentes. Publicado sob o título “Análise epidemiológica da violência sexual contra 

crianças e adolescentes no Brasil, 2011 a 2017”, este estudo apresenta dados extraídos 

do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), o qual registrou 

184.524 casos de violência sexual, sendo 58.037 notificações contra crianças e 83.068 

contra adolescentes. 

Nos casos de violência sexual contra a criança, 43.034 (74,2%) eram do sexo 

feminino e 14.996 (25,8%) do sexo masculino. Do total de crianças violentadas 

sexualmente, 51,2% encontravam-se na faixa etária entre 1 e 5 anos, 45,5% eram 

negros, e 3,3% possuíam alguma deficiência ou transtorno. Sobre os principais lócus da 

VS, o estudo revelou que 69,2% ocorreram na residência e 4,6% na escola, que o 

agressor em 81,6% dos casos era do sexo masculino, e que 37,0% tinham vínculo 

familiar com a vítima. 

Quanto aos adolescentes vítimas de violência sexual o estudo revelou que 

76.716 (92,4%) eram do sexo feminino e 6.344 (7,6%) eram do sexo masculino, das 

quais 67,8% tinham entre 10 e 14 anos
6
. Destas, 55,5% eram negras e 7,1% portavam 

alguma deficiência ou transtorno. Do total, 58,2% dos casos de VS ocorreram na 

residência e 13,9% em via pública, cujos agressores em 92,4% dos casos eram do sexo 

masculino e 38,4% tinham vínculo intrafamiliar (familiares e parceiros íntimos). 

                                                           
4
 Grooming – referenciado na página 39. 

5
 Sexting – referenciado na página 40. 

6
 Este estudo denominou como crianças os sujeitos que possuíam idade entre zero e 9 anos, enquanto os 

adolescentes àqueles com idade entre 10 e 19 anos, conforme a convenção elaborada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e adotada pelo Ministério da Saúde. 
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Por meio dos dados apresentados nestas publicações, pode-se observar que a 

violência sexual contra crianças e adolescentes, na maioria dos casos, acomete o sexo 

feminino, prevalecendo a própria residência da vítima como o local em que a violência 

sexual fora manifestada. Embora o estudo revele que a maioria dos agressores era do 

sexo masculino, fica implícita a informação de que pessoas do sexo feminino também 

praticaram VS contra crianças e adolescentes. 

 

2.3.3 O violentador sexual: definindo-o como Autor de Violência Sexual (AVS) 

  

Com o intuito de apresentar o segundo principal agente da violência sexual 

contra crianças e adolescentes, mergulhamos na busca por publicações acadêmicas nas 

diferentes áreas dos saberes, entre elas a Educação, a Psicologia e o Direito. Nessa 

jornada, entramos em contato com os diversos termos utilizados por estes saberes que 

fazem alusão ao violentador sexual de crianças e adolescentes, e nos deparamos com o 

fato de que não há consenso no meio acadêmico quanto à utilização de um conceito 

único para fazer referência a esta população.  

Em nossa pesquisa encontramos diversas publicações científicas sobre a 

temática da violência sexual contra a criança e o adolescente, nas quais identificamos o 

uso de termos como pedófilo, perverso, estuprador, abusador, agressor e criminoso, que 

fazem referência ao sujeito que praticou a VS contra a criança e o adolescente. 

Desse modo, buscamos analisar os termos encontrados e verificar a adequação 

de algum deles à nossa intenção nesta dissertação, que não consiste em estigmatizá-los, 

mas sim considerar a subjetividade por meio dos relatos verbais, sobre a educação 

sexual recebida durante sua infância e adolescência. 

Assim, iniciamos nossas reflexões por meio do termo pedófilo, descrito no 

Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais – 5 (DSM – 5), que 

estabelece os seguintes critérios para o diagnóstico do Transtorno Pedofílico: 

 

A. Por um período de pelo menos seis meses, fantasias sexualmente 

excitantes, impulsos sexuais ou comportamentos intensos e 

recorrentes envolvendo atividade sexual com criança ou crianças pré-

púberes (em geral, 13 anos
7
 ou menos). 

                                                           
7
 O DSM-5 (2014) define como criança o indivíduo de até 13 anos, enquanto para o ECA criança é o 

sujeito com até 12 anos incompletos. 
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B. O indivíduo coloca em prática esses impulsos sexuais, ou os 

impulsos ou as fantasias sexuais causam sofrimento intenso ou 

dificuldades interpessoais. 

C. O indivíduo tem, no mínimo, 16 anos de idade e é pelo menos 

cinco anos mais velho que a criança ou as crianças do Critério A. 

(DSM – 5, 2014, p.698). 

 

No entanto, nos questionamos quanto à relação existente entre o sujeito 

diagnosticado como pedófilo e aquele que comete violência sexual contra a criança e o 

adolescente. Nossa dúvida está embasada no item “B” dos critérios para a realização do 

diagnóstico citados no parágrafo anterior, quando aponta que o sujeito pode ou não por 

em prática seus impulsos sexuais, e apenas permanecer no campo da fantasia, em que 

seus impulsos e fantasias lhe causariam sofrimento intenso. Ou seja, o pedófilo, pode ou 

não satisfazer seus impulsos através de práticas sexuais ao tomar a criança por objeto, 

enquanto o violentador sexual de crianças e adolescentes tem que, obrigatoriamente, 

cometer a VS. 

Nesse mesmo sentido, é que Rodrigues (2014) questiona a criminalização da 

pedofilia em nosso país, pois afirma que muitos pedófilos nunca cometeram violência 

sexual contra crianças, e que vários violentadores sexuais infantis não se enquadram nos 

critérios diagnósticos que fazem referência às características pedofílicas. 

Encontramos ainda outro termo difundido para fazer referência ao indivíduo que 

pratica VS contra crianças e adolescentes, o “perverso”. Oriundo da teoria psicanalítica, 

postulada por Freud, o perverso trata-se do sujeito que se encontra na terceira estrutura 

de personalidade, a perversão. Entre as estruturas de personalidade existentes, 

encontram-se a neurose
8
, a psicose

9
 e a perversão

10
. 

Entre os estudos do psicanalista Pereira (2011) que relacionam a violência 

sexual contra crianças e as estruturas de personalidade dos violentadores, descreveu que 

“é legítimo pensar que a violência sexual contra crianças e adolescentes pode ser atuada 

por sujeitos inseridos em quaisquer das três organizações psíquicas freudianas” 

(PEREIRA, 2011, p.236). Para o autor, existem três tipos de violentador sexual infantil, 

no entanto, os mesmos não se enquadram em uma estrutura de personalidade única que 

abarcaria a todos.  

                                                           
8
 Na neurose há um conflito entre o eu e o isso e a coabitação de uma atitude que contraria a exigência 

pulsional com outra que leva em conta a realidade (RUDINESCO, 1998). 
9
 Na psicose, há uma perturbação entre o eu e o mundo externo, que se traduz na produção de uma 

realidade delirante e alucinatória (a loucura) (RUDINESCO, 1998). 
10

 Na perversão, caracterizou esta última como uma manifestação bruta e não recalcada da sexualidade 

infantil (RUDINESCO, 1998). 
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Para o autor supracitado, na perversão um ser humano se afasta de outro, de 

modo que se pode tomar a criança como fetiche, tratando-a como coisa, sendo este 

sujeito denominado pelo autor como violentador sexual infantil estrutural, que possui 

uma organização psíquica perversa. No entanto, salienta que, mesmo os sujeitos com 

personalidade psicótica ou neurótica, podem demonstrar atos de perversidade, posto 

que, frente a uma pulsão urgente e que não pode ser adiada, não consegue apoderar-se 

de um objeto sexual que seja mais adequado; a estes chamou violentador sexual infantil 

ocasional. Já, o sujeito psicótico, movido por alucinações e cego por uma realidade que 

não seja a sua, pode cometer um ato perverso, como violentar sexualmente uma criança. 

Aqui está, portanto, o terceiro tipo de violentador sexual infantil: o episódico. 

A partir da compreensão de que a VS contra crianças e adolescentes pode ser 

praticada por sujeitos que tenham qualquer uma das três estruturas de personalidade 

postuladas por Freud, ou por sujeitos diagnosticados ou não com algum transtorno 

psicológico, foi que nos desafiamos a questionar a existência de um perfil psicológico 

específico, que fosse capaz de representar todos os sujeitos que cometem VS contra a 

criança ou o adolescente.  

Já, a utilização do termo estuprador está vinculada ao Artigo 213 do Código 

Penal Brasileiro, que define como estupro o ato de “constranger alguém, mediante 

violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele 

se pratique outro ato libidinoso”. Já, o Artigo 217-A descreve que quando a conjunção 

carnal ou outro ato libidinoso é dirigido aos sujeitos menores de 14 anos, configura-se o 

estupro de vulnerável (BRASIL, 2018b, n.p). 

Desse modo, observamos a viabilidade da utilização do termo “estuprador” para 

nos referirmos ao nosso objeto de estudo. Em nossa análise, percebemos a não 

adequação desta definição a nossa proposta, uma vez que para o Código Penal 

Brasileiro é necessário a utilização de violência ou grave ameaça para obter a conjunção 

carnal ou praticar outro ato libidinoso contra a criança ou adolescente. 

Tal posicionamento tem embasamento em nossa experiência, nos atendimentos 

que prestamos às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, que buscavam os 

serviços do NEDDIJ. Os relatos das vítimas evidenciavam que nem sempre o indivíduo 

que violenta se utiliza de sua força física ou de grave ameaça para atingir a satisfação de 

seus impulsos sexuais ao tomá-las por objeto. Ao contrário, em muitos casos, ao 

perceber a incapacidade da criança ou adolescente de discernir suas reais intenções o 



 
 

57 

 

sujeito praticava a sedução
11

, envolvendo-as em um jogo sexual misterioso, oculto, não 

dito, propondo-lhes a barganha de toques em partes íntimas, conjunção carnal, nudez, 

em que sua recompensa transitava entre um brinquedo novo, um doce ou outro objeto 

de interesse da criança, enquanto para o adolescente, a sedução manifestava-se por meio 

de juras de amor. Ao nosso olhar, todas estas ações caracterizam-se em violência sexual, 

no entanto, não se utilizam de uma violência que contempla a força física ou que 

gravemente ameaça crianças e adolescentes. 

Na busca por outro termo que fizesse alusão ao sujeito que violenta, nos 

deparamos com a utilização do termo “abusador”, cujo significado refere-se aquele que 

abusa (FERREIRA, 2014). Este pode ser utilizado para fazer referência ao abuso de 

álcool e outras drogas, abuso do poder no exercício de funções, abuso de velocidade no 

trânsito, entre outros. Tal termo, deriva da palavra abuso, que se trata do uso incorreto, 

excessivo ou imoderado de algo. Ao contrário do álcool, de alguns tipos de drogas, do 

poder no exercício de funções ou da velocidade no trânsito, cujos quais legalmente certo 

uso é permitido, portanto lícito, quando falamos de crianças ou adolescentes não há uso 

que seja aceito legalmente em nossa sociedade. Por este motivo, como já mencionamos 

anteriormente, compactuamos com Pereira (2011) quando afirma que sobre crianças ou 

adolescentes nenhum uso é permitido. 

O conceito “agressor”, cujo significado está relacionado a aquele que agride ou 

que ataca (FERREIRA, 2014), também é comumente utilizado para identificar o 

indivíduo que violenta sexualmente crianças e adolescentes. Nós, porém, entendemos 

que a agressão ou o ataque transmitem a ideia da necessidade do contato físico, que nem 

sempre refletem a totalidade das características que envolvem os indivíduos que 

praticam a violência sexual contra a criança ou o adolescente. 

Para Santos, Esber e Santos (2009, p.15-16), “[...] grande parte da literatura 

sobre a temática da violência sexual denomina “agressores”, indistintamente, as pessoas 

que praticam um crime sexual [...] Além disso, o termo “agressor” termina por 

demandar intervenções de cunho meramente repressor”. 

Por criminosos sexuais, entendemos o sujeito que pratica algum crime contra a 

dignidade sexual, descritos no Código Penal Brasileiro. Assim como “agressor”, o 

termo “criminoso” é difundido no campo do direito e reflete um olhar direcionado para 

os fatos, para as evidências que, se comprovadas, requerem necessariamente, a punição 

                                                           
11

 Ver documentário: Canto de Cicatriz: <https://www.youtube.com/watch?v=dbz2hXJLnjk> 

https://www.youtube.com/watch?v=dbz2hXJLnjk
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daquele que pratica a VS contra crianças e adolescentes, por meio da privação da 

liberdade, em penitenciárias. 

Assim, após analisarmos os termos citados anteriormente, observamos as 

contradições existentes entre os termos utilizados e seus significados, ou ainda, entre os 

termos e as características dos violentadores, que caracterizam a inadequação dos 

mesmos quando nos referimos ao sujeito que violenta sexualmente crianças e 

adolescentes. Descartamos, portanto, a utilização dos mesmos, por entendermos que 

estes não refletem nosso objetivo nesta dissertação. Nossa pretensão, desde o início, 

baseou-se em apreender a realidade que envolve estes sujeitos privados de liberdade, e 

após analisá-la, apresentarmos propostas que sejam capazes de transformá-la. 

Optamos assim, pela busca de um termo que pudéssemos utilizar para nos 

referirmos ao sujeito que violentou sexualmente crianças e adolescentes, mas que, no 

entanto, não o classificasse em uma estrutura de personalidade, categoria, transtorno ou 

perfil psicológico específico, e que nem mesmo transmitisse ao leitor uma compreensão 

carregada de julgamentos sobre seu comportamento. 

Nessa caminhada nos deparamos com a pesquisa de Esber (2009), intitulada 

“Autores de Violência Sexual contra crianças e adolescentes”, na qual a autora buscou 

desvendar em que medida os sentidos e significados da VS para os Autores de 

Violência Sexual poderiam contribuir no desenvolvimento de metodologias para o 

enfrentamento da VS contra crianças e adolescentes. 

Neste momento, realizamos a busca pelo significado da palavra “autor” e 

observamos que este pode ser utilizado para nos referirmos ao sujeito que dá origem, 

que causa algo, que faz uma obra ou que é responsável por alguma situação 

(FERREIRA, 2014). Após a análise do termo, percebemos que a utilização da palavra 

“autor” refletia nosso olhar sobre o sujeito que violenta sexualmente a criança ou o 

adolescente. Um sujeito que causa algo, que dá origem a VS contra a criança e o 

adolescente e que, portanto, é responsável por esta violência.  

Assim, optamos pela utilização exclusiva do termo “autor” e renunciamos a 

quaisquer outro, uma vez que adequou-se ao nosso compromisso em não utilizarmos 

termos que carregassem consigo um cunho pejorativo quando nos reportássemos ao 

objeto de nossa pesquisa: o Autor de Violência Sexual (AVS) contra crianças e 

adolescentes, um sujeito que é autor de algo não aceito em nossa sociedade e que 

portanto, é responsabilizado pelas leis atuais quando pratica a VS.  
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Ressaltamos novamente, que nosso objetivo não voltou-se em classificar o AVS 

dentro de uma estrutura de personalidade freudiana, em diagnosticá-lo em uma 

“parafilia”
12

 descrita no DSM-V, ou ainda, em dar ênfase ao crime cometido, mas sim 

em proporcionar-lhes um espaço em que encontrassem vez para que suas vozes fossem 

ouvidas dentro da própria penitenciária e assim, suas histórias fossem contadas e sua 

subjetividade pudesse ser apreendida. 

 

2.3.4 Alguns dados sobre o AVS 

 

Buscando apresentar dados sobre os AVS que se aproximassem da nossa 

realidade, efetuamos a busca por publicações científicas que abrangessem, 

primeiramente, o Estado do Paraná. Assim, localizamos a dissertação de Mestrado em 

Psicologia Forense realizada por Carreiro (2012), intitulada “Perfil dos Criminosos 

Sexuais de um Presídio do Estado do Paraná”. A autora avaliou o risco de reincidência 

dos agressores
13

 sexuais, a partir da investigação do perfil destes sujeitos, por meio do 

levantamento de características gerais do comportamento criminológico e da utilização 

de testes psicológicos. 

A referida pesquisa contou com a participação de 84 sujeitos do sexo masculino, 

presos após a condenação pelos crimes de estupro (Artigo 213 - Decreto Lei 2.848/40 e 

Lei 12.015/09), de atentado violento ao pudor (Artigo 214 - Decreto-Lei 2848/40, 

retirado do Código Penal Brasileiro) e Estupro de vulnerável (Artigo 217-A - Lei 

12.015/09). 

Os dados apresentados pela autora revelaram que 37% dos agressores sexuais 

(que representaram a maioria) eram conhecidos das vítimas. A casa do réu predominou 

como principal local da violência, totalizando 43%, de modo que 70% não fez uso de 

objetos coercitivos. Entre os agressores, 42% tinha idade entre 41 e 60 anos na época do 

crime, 46% eram casados ou viviam em união estável, 74% tinham filhos, 45% eram 

brancos, 80% eram naturais do Paraná e 81% residiam na zona urbana, 43% 

trabalhavam em serviços gerais, 54% tinham renda de até um salário mínimo (na época 

R$620,00) e 71% possuía o ensino fundamental incompleto. Do total da amostra, 71% 

                                                           
12

 O termo parafilia representa qualquer interesse sexual intenso e persistente que não aquele voltado para 

a estimulação genital ou para carícias preliminares com parceiros humanos que consentem e apresentam 

fenótipo normal e maturidade física (DSM – V, 2014, p. 724). 
13

 Procuramos manter o termo utilizado na pesquisa da referida autora. 
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não confessou o crime pelo qual foi condenado, 36% foi condenado a pena entre 6 e 10 

anos, enquanto 7% obteve 30 anos de sentença, 5% mataram suas vítimas. 

Embora a pesquisa supracitada não esteja relacionada exclusivamente à análise 

de sujeitos que violentaram sexualmente crianças e adolescentes, os resultados 

apresentados pela autora nos permitem vislumbrar os aspectos sociais dos AVS presos 

em uma Penitenciária localizada no interior do Estado do Paraná que, portanto, se 

aproxima da nossa realidade. Entre os resultados apontados, após a utilização de testes 

psicológicos, a pesquisa evidenciou que os criminosos incestuosos demonstram menor 

chance de reincidir do que criminosos sádicos. 

Zúquete e Noronha (2012) também realizaram uma pesquisa com sujeitos que 

cometeram crimes sexuais e que se encontravam privados de sua liberdade na 

Penitenciária Lemos de Brito (PLB), localizada no estado da Bahia. A população 

escolhida para a realização das entrevistas foram 108 protagonistas de crimes sexuais 

contra crianças e adolescentes. 

Sobre as características dos sujeitos, os autores descrevem que a maioria possuía 

baixa renda e não tinham condições de contratarem advogado particular. A idade destes 

sujeitos variava entre 19 a 67 anos, cuja média era 34 anos de idade. Sobre as vítimas, 

destacam que possuíam idade entre 1 e 17 anos, cuja média de idade era de 9 anos, a 

maioria pertencia ao sexo feminino (88,7%). Quanto aos tipos de crimes, os abusos 

sexuais e/ou estupros representaram 44,2% e o incesto 33,7%, de modo que 1,1% dos 

criminosos causaram o óbito de suas vítimas. A prática simultânea de crimes de estupro 

e roubo representaram 10%, enquanto o crime que apresentou menor frequência foi a 

exploração sexual, com apenas 5,3%. 

Do total de participantes da pesquisa, 52,6% residia na área rural, e 46% viviam 

na área urbana, em cidades de pequeno, médio ou grande porte, o que demonstrou que 

este tipo de violência ocorre em diversos contextos. A maioria dos crimes ocorrera na 

casa das vítimas, representando 49,5% do total, demonstrando uma proximidade entre a 

vítima e o protagonista da violência, enquanto 23,7% ocorreram na casa do agressor e 

21,7% incluíam espaços públicos e outros ambientes. 

Assim como na pesquisa de Carreiro (2012), realizada no estado do Paraná, os 

dados da pesquisa de Zúquete e Noronha (2012) apontam que na maioria dos casos o 

AVS contra crianças e adolescentes tinha proximidade com sua vítima e dispunha de 

baixa escolaridade, de modo que em ambas as pesquisas apenas uma pequena parte 



 
 

61 

 

levaram suas vítimas a óbito. A seguir apresentaremos o contexto da prisão para os 

AVS. 

 

2.4 O CONTEXTO DA PRISÃO PARA O AVS 

 

Explorando a palavra “contexto”, no Dicionário Aurélio Online, observa-se 

cinco conceituações: 1 - Conjunto de circunstâncias à volta de um acontecimento ou de 

uma situação./ 2 - Aquilo que envolve algo ou alguém./ 3 - Conjunto de elementos 

linguísticos à volta de som, palavra, locução, construção, frase, parte de discurso, etc./ 4 

- Modo pelo qual as ideias estão encadeadas no discurso./ 5 - Ligação entre as partes de 

um todo. 

Neste caso, usaremos o conceito quinto, sobre a “ligação entre as partes de um 

todo” em um determinado espaço, sobre um sujeito, acerca de um determinado ato 

como variável e não como quantidade, sobretudo, ressaltando o todo de uma parte e as 

partes de um todo, em uma conceituação de “unimultiplicidade” circunstanciais. 

O que seria então, o contexto em uma prisão? O que seria uma prisão? Prisão 

trata-se de uma palavra oriunda do Latim prehensio,-onis
14

, e refere-se ao ato de 

prender, e, assim como este tronco linguístico indo-europeu que se originou no 

ocidente, suas contribuições e influências permearam a cultura das colônias e dos países 

colonizados pela Europa. 

Maia, et al. (2009), no primeiro capítulo do Livro: História das Prisões no Brasil, 

explana a visão pessimista sobre Olavo Bilac do século XX, cujas quais, ainda são 

consideradas atuais as convicções do poeta e jornalista sobre o sistema prisional, posto 

que, no berço de sua criação e construção já se permeava a falência e ineficácia penal 

das suas conjunturas e dinâmicas de contenção, vigília e controle. 

 

Desde a Antiguidade a prisão existe como forma de reter os 

indivíduos. Esse procedimento, contudo, constituía apenas um meio 

de assegurar que o preso ficasse à disposição da justiça para receber o 

castigo prescrito, o qual poderia ser a morte, a deportação, a tortura, a 

venda como escravo, ou a pena de galés, entre outras. Apenas na 

Idade Moderna, por volta do século XVIII, é que se dá o nascimento 

da prisão ou, melhor dizendo, a pena de encarceramento é criada. 

                                                           
14

 Prisão: do latim prehensio,-onis. Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2018. Disponível em: 

<https://dicionario.priberam.org/pris%C3%A3o> Acesso em: Outubro de 18. 

 

https://dicionario.priberam.org/pris%C3%A3o
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Logo, o poder que opera este tipo de controle sobre a sociedade não é 

atemporal, mas tem sua especificidade na construção de uma 

determinada sociedade, no caso a industrial, que, por meio do seu 

sistema judiciário, irá criar um novo tipo de instrumento de punição 

(MAIA, 2009, p. 12). 

 

Ainda que segundo a cultura dos espaços e tempos, concedessem a ideia de bem 

e mal, quando o ato mal era cometido, como pena determinava-se castigos físicos como 

forma de uma justiça pontual, frente a uma ética desenvolvida por interesses subjetivos 

e biopsicosocioculturaiseconômicos das sociedades comentadas. 

Com o passar do tempo, os chicotes foram guardados, dando lugar a outras 

maneiras de contenção de corpos, como uma ideologia aparentemente mais eficaz do 

que causar uma dor direta e física. Foucault (1987, p.15) descreve que “segundo essa 

penalidade, o corpo é colocado num sistema de coação e de privação, de obrigações e de 

interdições”, uma vez que é retirada a ideia de tortura e espetáculo da dor, como forma 

de exemplo do que acontece por quem não segue as regras que parte da sociedade, neste 

caso, a elite sugestiona na construção de saberes. Estes escolhidos, eligeres no latim, o 

melhor da sociedade, imperaram seus discursos de poder para a retenção das expressões 

das camadas mais pobres das sociedades ocidentais. 

Nesse sentido, o conceito de Panóptico se constrói no sentido de vigília no livro 

“Vigiar e Punir”, obra de Michel Foucault (1987), em que descreve sua percepção 

sociopolítica e filosófica. Mas em quais contradições de fazeres de sistemas de poderes, 

camuflam e eufemizam os discursos e dispositivos das prisões, dessa não só privação da 

liberdade, mas na redução de prazeres e fazeres? A dor física não seria mesmo mais o 

foco punitivo? Mas quanto ao organismo e sua interação com o meio, não é afinal 

exposto também, pelas reduções, a uma dor física? 

 

O poder sobre o corpo, por outro lado, tampouco deixou de existir 

totalmente até meados do século XIX. Sem dúvida, a pena não mais se 

centralizava no suplício como técnica de sofrimento; tomou como 

objeto a perda de um bem ou de um direito. Porém castigos como 

trabalhos forçados ou prisão — privação pura e simples da liberdade 

— nunca funcionaram sem certos complementos punitivos referentes 

ao corpo: redução alimentar, privação sexual, expiação física, 

masmorra. Conseqüências não tencionadas mas inevitáveis da própria 

prisão? Na realidade, a prisão, nos seus dispositivos mais explícitos, 

sempre aplicou certas medidas de sofrimento físico. A crítica ao 

sistema penitenciário, na primeira metade do século XIX (a prisão não 

é bastante punitiva: em suma, os detentos têm menos fome, menos frio 

e privações que muitos pobres ou operários), indica um postulado que 

jamais foi efetivamente levantado: é justo que o condenado sofra mais 
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que os outros homens? A pena se dissocia totalmente de um 

complemento de dor física. Que seria então um castigo incorporai? 

Permanece, por conseguinte, um fundo “supliciante” nos modernos 

mecanismos da justiça criminal — fundo que não está inteiramente 

sob controle, mas envolvido, cada vez mais amplamente, por uma 

penalidade do incorporai (FOUCAULT, 1987, p. 19-20). 

 

Jeremy Bentham, um filósofo e jurista inglês, cria uma estrutura que serviria 

tanto para as prisões, escolas e manicômios. Consistia em uma planta arquitetônica, 

circular, situada no meio, uma torre, igualmente circular, na qual se conseguia observar 

todo espaço ao redor, de forma tal, que ao sujeito que estivesse na parte externa da torre 

não fosse possível perceber o observador da torre, gerando no mesmo a sensação da 

tradução da palavra, panóptico, como o olho que tudo vê, ou o grande olho, que lhe dá a 

sensação de estar sendo vigiado e, desta forma, controla seu comportamento. 

Este instrumento transmitiria a sensação de onipresença, onipotência e 

onisciência, ou seja, uma presença total, um poder sobre tudo e acima de todos, bem 

como um saber sobre tudo e todos, algo como uma simbologia de Deus sobre a miséria 

dos pecadores, vigiando-os e punindo-os frente suas mazelas. Tal interpretação está 

baseada na figura 21 de Vigiar e Punir, cuja descrição da imagem é: “N. Harou-Romain. 

Projeto de penitenciária, 1840. Um detento, em sua cela, reza diante da torre central de 

vigilância. V. p. 222”. 

Foucault (1987) desenvolve o conceito de Bentham para a modernidade, mas de 

uma maneira mais específica e aprofundada da definição e categorização de crimes e 

penas diante desses crimes. Quem o fez? Como o fez? Quais suas motivações? Para 

quem o fez? Onde? Quando? Por fim, em qual contexto fez? Em qual contexto ficará 

após o julgamento do feito? Quanto tempo ficará nesse contexto? Como ficará nesse 

contexto? Qual será, afinal, a punição ideal diante dos fatos? É possível educá-lo para 

inseri-lo novamente na sociedade? 

 

Vemos aí ao mesmo tempo a necessidade de uma classificação 

paralela dos crimes e dos castigos e a necessidade de uma 

individualização das penas, em conformidade com as características 

singulares de cada criminoso. Essa individualização vai representar 

um peso muito grande em toda a história do direito penal moderno; aí 

está sua fundamentação; sem dúvida em termos de teoria do direito e 

do acordo com as exigências da prática cotidiana, ela está em oposição 

radical com o princípio da codificação; mas do ponto de vista de uma 

economia do poder de punir, e das técnicas através das quais se 

pretende pôr em circulação, em todo o corpo social, sinais de punição 

exatamente ajustados, sem excessos nem lacunas, sem “gasto” inútil 
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de poder mas sem timidez, vê-se bem que a codificação do sistema 

delitos-castigos e a modulação do par criminoso-punição vão a par e 

se chamam um ao outro. A individualização aparece como o objetivo 

derradeiro de um código bem adaptado (FOUCAULT, 1987, p. 119). 

 
 

Os discursos de Foucault nos trazem a ideia do indivíduo e do coletivo, como a 

sujeição a normas e regras através do poder de um sistema carcerário. O sujeitar-se, 

introjetar uma projeção e vivenciá-la no próprio corpo e na sua forma de existir no 

mundo, com intervenções específicas aos delitos acometidos. Existe, portanto, a ideia 

moderna de ressocialização, versus, o ainda presente julgamento social discriminatório e 

separatista, que marginaliza os puros dos impuros, o bem do mau, limpos dos sujos, 

ainda prolongados da era vitoriana, pelos sistemas que passaram, como bem aponta 

Dejours (1988), as eras higienistas, moralistas e alienistas, gerando fantasias e valores 

sociais do limpo e sujo, do certo e errado e do normal e do louco. Prerrogativas geradas 

pelo campo jurídico, em contraponto ao que a sociedade moderna ainda se entende no 

tripé de julgamento advindo de fundamentos cristãos-religiosos. 

E ainda permeia então, o sentimento religioso/punitivo de que a 

punição/reclusão “estaria ligada ao costume da Igreja de punir o clero com tal pena; o 

isolamento pensado, no lugar de encontro com Deus e consigo mesmo, permitindo a 

reconstrução racional do indivíduo” (MAIA et al., 2009, p. 13). Uma suposta melhora 

sob a reclusão, em que obteria o perdão que lhe seria concedido, ou a “salvação” de seus 

atos infracionais/pecaminosos. Já ressaltado anteriormente, sobre a percepção 

pessimista de Maia et al. (2009) acerca das considerações de Bilac.  

Dejours (1988), mesmo em suas conceituações de trabalho, destaque como 

aspectos humanos sobre a saúde mental, a precisão coletiva do sujeito, conceituando um 

sofrimento permanente do ser humano, mas um como patológico e outro como 

equilibrado, nesse sentido, o não equilíbrio do sofrimento sobre os contextos, seria a 

concretização do adoecimento. 

O autor destaca que o isolamento, invisibilidade, falta de reconhecimento, falta 

de valorização, anonimato, solidão simbólica, ou sentimento de solidão, como causas da 

loucura humana. Ora, contrastes do que poderia recuperar pela reclusão e a negativa de 

que a reclusão não recupera, pelo contrário, adoece. E aí surge a pergunta de Maia et al. 

(2009, p. 9) “se não for a prisão, o que será?”. Sobretudo, questionamentos a parte, 

voltemos, nacionalizando o contexto prisional, ou seja, como se deu esse sistema no 

Brasil? 
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Maia et al. (2009) ressalta a influência do absolutismo de Portugal no colonialismo 

Brasileiro e a posteriori na República Nacional, ainda centralizada aos interesses 

religiosos e sociopolíticos de famílias descendentes de sangue Real. Ainda na 

marginalização dos agora ex-escravos
15

, dos guetos formados e novas conjunturas de 

sobrevivência e relações intrapessoais e interpessoais. Os valores de liberdade, versus 

valores punitivos, em construção, em desmame, em sua herança colonialista no trato de 

humanos, escolhidos pela cor da pele e sobrenome. 

Passados as casas de detenção para escravos e não escravos no Brasil: 

 

O significado da vida carcerária não se resume a mera questão de 

muros e grades, de celas e trancas: ele deve ser buscado através da 

consideração de que a penitenciária é uma sociedade dentro de uma 

sociedade, uma vez que nela foram alteradas, drasticamente, 

numerosas feições da comunidade livre (THOMPSON, 2002, p. 21-

22). 

 

A penitenciária dispõe de um sistema próprio, munido de regras e de uma moral 

que funciona separada da sociedade livre. Desta forma, os valores intrínsecos a cada 

sujeito modificam-se de acordo com a nova realidade carcerária. A seguir explanaremos 

as características do local da pesquisa, bem como os registros realizados durante as 

visitas ao local. 

 

2.4.1 Apresentação do local da pesquisa – Registros da penitenciária 

 

Para que pudéssemos realizar a pesquisa de campo entramos em contato com a 

diretoria da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, local em que efetuamos a 

pesquisa. Após acordado com a diretoria, algumas visitas foram programadas e 

executadas, de modo que o primeiro contato pessoal foi estabelecido com a pedagoga do 

local, que nos apresentou à Penitenciária e relatou a realidade vivenciada pelos presos 

que ali habitam, entre eles, os AVS. 

Entre os dados coletados, descobrimos que em 07 de Maio de 2008 inaugurou-

se o Centro de Detenção e Ressocialização de Francisco Beltrão – CDRFB, que mais 
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  Segundo Maya (2017), por “detrás da fachada legal de República de cidadãos, o que existia eram 

sociedades profundamente hierárquicas e discriminatórias. A permanência da escravidão e de outras 

formas e controle laboral, racial e social – a peonagem, o tributo indígena, o recrutamento militar forçado 

e as leis de vadiagem, para mencionar só algumas – contradizia flagrantemente o sistema de igualdade 

perante a lei e a cidadania universal que a maioria das constituições da hispano – américa prometiam” 

(p.37).   



 
 

66 

 

tarde, em 24 de Novembro de 2010 teve sua nomenclatura alterada, tornando-se 

Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão. 

O local possui 10.183m² e dispõe de 864 vagas para pessoas do sexo masculino 

cumprirem a pena em regime fechado. Sua estrutura física é composta de 144 celas com 

seis vagas cada uma, 96 unidades de isolamento, 5 salas de aula, 6 barracões destinados 

ao trabalho dos presos, 12 pátios de sol, 6 parlatórios
16

 e 12 quartos de visita íntima. O 

local também conta com salas para os técnicos e sala para o setor administrativo. 

O quadro da equipe que atua na penitenciária dispõe de 158 profissionais, 

sendo 132 Agentes, 1 psicólogo, 2 assistentes sociais, 1 médico, 1 dentista, 1 enfermeira 

padrão, 1 auxiliar de saúde, 6 técnicas de enfermagem, 2 motoristas, 1 agente de 

execução e os demais agentes atuam no apoio. 

Atualmente são 1198 presos na instituição, sendo 1125 condenamos em regime 

fechado, 26 em regime semiaberto com restrição e 47 provisórios, 385 presos do seguro, 

todos do sexo masculino. O local apresenta espaços para trabalho como forma de 

ressocialização para os presos, entre eles uma fábrica de jeans, distribuição de 

alimentos, faxina, lavanderia, artesanato, biblioteca, rouparia, barbearia, um local para 

manutenção. Atualmente 190 presos encontram-se trabalhando, destes, 153 estão 

vinculados a empresas e ganham 75% do salário mínimo, enquanto o restante trabalha 

em canteiro próprio da unidade e ganham R$ 45,00 por mês. A cada três dias 

trabalhados abatem um dia no cumprimento da pena.  

Dentre os presos no local, 189 foram condenados por crimes sexuais, no qual 

55,5% cometeram violência sexual contra crianças e adolescentes. Estes dados podem 

ser observados no gráfico 2, apresentado logo abaixo. 
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 Parlatório é um local em que o preso faz uso do telefone para ser atendido por advogados, técnicos ou 

para falar com familiares. 
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GRÁFICO 2 - Presos por crimes sexuais. 

 
Fonte: Própria autora (2019). 

 

No gráfico 2 podemos observar que dos 1198 presos, que representam 100% da 

população carcerária, 189 presos cometeram crimes sexuais, ou seja, 15,7% do total de 

presos. Destes, 105 foram presos por crimes sexuais contra crianças e adolescentes, e 

representam 55,5% dos crimes sexuais. 

Em relação aos presos por crimes sexuais, são sujeitos que não usufruem do 

benefício de transitar dentro da instituição como os outros presos, nem mesmo de todas 

as possibilidades de acesso ao trabalho. Isto acontece devido ao próprio julgamento dos 

demais presos para com esta população, o que faz com que seja necessário que os 

homens que cometeram crimes sexuais permaneçam em uma área isolada dos demais 

presos, denominada seguro, afim de não sofrerem risco de morte, que poderia ser 

causada pelos sujeitos que foram condenados por outros tipos de crime. Em raras 

exceções, alguns presos, obtém trabalho em locais que não lhes oferece risco. 

Desta forma, seu processo de ressocialização acontece somente por meio do 

estudo em sala de aula, ou por meio da leitura, posto que não podem frequentar os 

locais em que estariam expostos no mesmo ambiente que os presos por outros crimes. A 

escola dentro da penitenciária comporta atualmente 273 presos, e 110 presos são 

contemplados pela remissão através da leitura. Os presos desfrutam de redução da pena 

a cada três livros lidos, cujos resumos devem ser entregues e, assim, diminuem um dia 

no cumprimento da pena. No contexto prisional a leitura detém grande valor e 

transforma-se em moeda de troca entre os presos. Aquele que sabe ler vende o serviço 

da leitura ou troca por algo de seu interesse com aquele que não é alfabetizado. Os não-
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alfabetizados recebem cartas e/ou informações de seus advogados das quais precisam 

tomar conhecimento e, portanto, se submetem a troca ou compra deste serviço. Nesse 

contexto as famosas “pipas” circulam livremente. 

A rotina do AVS exige que tudo seja realizado em um momento distinto dos 

demais presos, como forma de proteção da sua integridade física. Desta forma, podemos 

observar que os julgamentos direcionados a esta população se manifestam inclusive no 

contexto prisional por meio dos demais presos, que transmitem uma mensagem 

subliminar de que seus crimes são menos graves do que o dos AVS. A seguir 

apresentaremos os conceitos de sexualidade e educação sexual, bem como as 

instituições sociais família, igreja e escola e as contribuições psicanalíticas. 

 

2.5 A SEXUALIDADE, A EDUCAÇÃO SEXUAL E AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS: 

FAMÍLIA, IGREJA E ESCOLA – CONTRIBUIÇÕES PSICANALÍTICAS. 

 

Mesmo com o avanço da tecnologia e seu impacto nas transformações sociais 

observadas ao longo das últimas décadas e a criação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente nos anos de 1990, os assuntos sexo e sexualidade ainda se tratam de uma 

questão bastante complexa. Não raramente, observamos falas reducionistas sobre a 

sexualidade humana, que discursam apenas sobre a atividade sexual ou ao sexo de 

nascimento. Como tentativa de educar sexualmente, algumas instituições sociais, como 

a família, a igreja e a escola realizam ensinamentos, a seu modo, sobre sexo e 

sexualidade, normalmente destacando aspectos biologizantes e/ou dogmáticos. 

No parágrafo anterior, fazemos menção ao termo “tentativas”, para nos 

referirmos as instituições sociais em educar sexualmente. Justificamos o uso do termo, 

por entendermos que nem sempre os conhecimentos transmitidos podem ter sido 

suficientes para suprir às necessidades do sujeito. 

Desde a sociedade primitiva ocorreram muitas transformações na sociedade até 

os dias atuais. Mesmo com o avanço dos meios de comunicação, é comum observarmos 

afirmações que reduzem a sexualidade ao sexo biológico ou ao ato sexual.  Segundo 

Nunes (1997, p.3), tal situação pode ter relação com o fato de que a sexualidade “se 

encontra envolta em um feixe de valores morais, determinados e determinantes de 

comportamentos, usos e costumes sociais que dizem respeito a mais de uma pessoa”. 

Para que seja possível entendermos a complexidade que envolve a temática da 
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sexualidade humana, faz-se necessário considerar os aspectos históricos que abarcaram 

as sociedades no decorrer dos séculos até chegarmos ao status quo
17

, e que comumente 

são desconhecidos por àqueles que se propõem a discutir, com certo reducionismo, 

sobre sexualidade. Segundo Engels (1984, p.8) é necessário considerar que “a ordem 

social em que vivem os homens de determinada época ou determinado país está 

condicionada por duas espécies de produção: pelo grau de desenvolvimento do trabalho, 

de um lado, e da família, de outro”.  

Nas contribuições de Chauí (1985, p. 9) observamos sua afirmação quando 

ressalta que “desde que o mundo é mundo, seres humanos e animais são dotados de 

corpos sexuados e as práticas sexuais obedecem a regras, exigências naturais e 

cerimônias humanas”. 

Diante desta realidade, observamos a necessidade de realizar a apresentação 

entre os distintos conceitos de sexo e sexualidade, a fim de contribuir para que a 

sexualidade, uma complexa dimensão da existência humana, não sofra com mais 

reducionismos. Entendemos que, muito embora o ato sexual se constitua como parte 

importante da sexualidade no ser humano, este de modo algum compreende sua 

totalidade. Gagliotto (2009) nos auxilia a clarear a distinção entre estes conceitos, 

quando escreve que:  

 

Sexo está relacionado ao órgão sexual, à marca biológica e procriativa 

dos seres vivos e a sexualidade é um conceito que ultrapassa o nível 

reprodutivo naturalista para significar a qualidade do sexo, 

caracterizando-se como condição ontológica, essencialmente humana. 

Enquanto o sexo remete-nos aos fundamentos biológicos, a 

sexualidade abarca os referenciais históricos e culturais 

(GAGLIOTTO, 2009, p.36). 

 

Diante do exposto, observamos que a sexualidade está para além do sexo 

biológico ou do ato sexual em si. A vivência da sexualidade é influenciada por normas 

sociais, regras pré-estabelecidas e que passam de geração em geração, transmitidas por 

diversas instituições sociais existentes na sociedade, entre elas família, escola e igreja, 

atuando na educação sexual do indivíduo. Nesse sentido, trata-se de uma dimensão 

humana constituída “de um elo entre aspectos subjetivos do ser humano (filosóficos, 

sociais, históricos, antropológicos, pedagógicos e psicológicos) e aspectos biológicos 

(genéticos, reprodutivos, identidades genitais)” (GAGLIOTTO, 2009, p. 4). 
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 Status quo: Estado atual das coisas (ONLINE, 2017). 
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Por este motivo, defendemos que ao investigar a influência da sociedade no 

estabelecimento de regras e valores que regem a conduta sexual de cada sujeito, e que 

tendem a influenciar no modo como vivenciam sua sexualidade, torna-se possível o 

entendimento de que os seres humanos são educados sexualmente desde o seu 

nascimento. 

Comumente identificamos alguns comportamentos nas famílias atuais que 

chamam nossa atenção. Observamos que meninos são educados ao exibicionismo do 

seu corpo, com expressões como “mostra o pipi”, em que expõem seus órgãos genitais 

ao adulto. Estes pequenos seres são incentivados a beijarem na boca de menininhas 

também muito pequenas. As meninas, ao contrário, são ensinadas a sentarem com 

pernas fechadas, não mostrarem a calcinha ao usarem vestidos, não beijarem na boca, 

em síntese, a guardarem seus corpos. Sem dúvida uma repressão sexual do sexo 

feminino já na infância, que desponta uma consciência adulta em que o lícito para o 

homem é inadequado para a mulher. 

Segundo Chauí (1985, p.9): 

 

A repressão sexual pode ser considerada como um conjunto de 

interdições, permissões, normas, valores, regras estabelecidos 

histórica e culturalmente para controlar o exercício da sexualidade, 

pois, como inúmeras expressões sugerem, o sexo é encarado por 

diferentes sociedades (e particularmente pela nossa) como uma 

torrente impetuosa e cheia de perigos — estar ”perdido de amor”, 

”cair de amores”, ser ”fulminado pela paixão”, beber o ”filtro de 

amor”, receber as ”flechas do amor”, ”morrer de amor”. As proibições 

e permissões são interiorizadas pela consciência individual, graças a 

inúmeros procedimentos sociais (como a educação, por exemplo) e 

também expulsas para longe da consciência, quando transgredidas 

porque, neste caso, trazem sentimentos de dor, sofrimento e culpa que 

desejamos esquecer ou ocultar. 

 

Somadas a isto, as contribuições freudianas nos proporcionam a compreensão 

da correlação entre a sexualidade infantil e a repressão sexual. Desta forma, exibiremos 

brevemente algumas das postulações de Freud. O pai da psicanálise, como é conhecido, 

descreve que o menino ao apresentar desejos incestuosos pela figura materna sofre a 

interdição do pai, a isto denominou como “castração”, no qual a criança identifica-se 

com a lei estabelecida pela figura paterna. Um processo intitulado como de Complexo 

de Édipo, no qual se estabelece na criança uma instância psíquica nomeada como 

Superego, e que representa as regras estabelecidas socialmente, as normas sociais que 

regem as condutas entre os sujeitos, que observa o que pode e o que não pode ser 
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praticado socialmente. No indivíduo cuja estrutura de personalidade formada é a 

neurótica, ao transgredir as normas estabelecidas pela sociedade sentirá culpa e o desejo 

de reparação. Este processo também acontece com a menina em relação ao pai. 

A sociedade introjeta nos sujeitos suas regras, normas e proibições e estabelece 

nelas algo como uma fiscalização de si mesmo, que como já mencionado, foi 

denominado por Freud de superego, em que a finalidade última é a repressão dos 

impulsos sexuais. Para Freud (1996), a procura da satisfação das pulsões, do prazer, ou 

ainda, em uma linguagem de senso comum, da felicidade, leva o sujeito à punição de si, 

com o sentimento de culpa mesmo por meio do superego, levando-o à reflexão de que 

algo em sua conduta está errado, que é indevido, inadequado, um pecado, ou seja, algo 

que socialmente não é aceito pelos outros membros que compõem esta sociedade. Trata-

se, portanto, de uma ação que, inicialmente, deveria ter sido censurada e que causa “o 

mal-estar na civilização”. 

Freud (1996), no livro “O futuro de uma ilusão, O mal-estar da civilização e 

Outros trabalhos” salienta que: 

 

[...] é bastante concebível que tampouco o sentimento de culpa 

produzido pela civilização seja percebido como tal, e em grande parte 

permaneça inconsciente, ou apareça como uma espécie de mal-estar, 

uma insatisfação, para a qual as pessoas buscam outras motivações 

(FREUD, 1996, p.84). 

 

Chauí (1995, p.10), acrescenta que “antropólogos e psicanalistas consideram 

que o momento da passagem do sexo ”natural” ao sexo ”cultural”, isto é, simbolizado e 

sujeito a códigos, ocorre com a determinação do primeiro e mais importante dos 

interditos: a proibição do incesto”. 

Cabe a reflexão sobre a capacidade de uma cultura, bem como dos códigos e 

regras que carrega com ela, quanto ao estabelecimento, ou até mesmo de modificação, 

de certos comportamentos nos sujeitos que nela são inseridos. Estes, uma vez que 

internalizem as regras constituídas socialmente, carregadas de uma moral e vários 

costumes, sentem-se culpados quando movidos por seus impulsos não obedecem a tais 

regras. Sentimento este oriundo da instância psíquica mediadora entre o Id e o Ego, o 

superego. Freud ressalta que uma sociedade sem repressão, que atuasse sem a 

supervisão do superego estaria fadada à destruição, posto que as ações de cada ser 

humano estariam em acordo com seus instintos mais agressivos. 
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Cabe, num primeiro momento a família a ser a primeira a frustrar o indivíduo 

para que este apresente comportamentos aceitáveis socialmente. Para a Psicanálise, é 

consensual, independentemente da orientação conceitual dos psicanalistas, tanto para os 

que dirigem seu olhar para os fatores pulsionais quanto para o ambiente, de que grupo 

familiar desempenha um papel decisivo na estruturação do psiquismo da criança, 

consequentemente, na formação da sua personalidade (ZIMERMAN, 1999). 

O termo “grupo familiar” designa não apenas a influência provocada pela 

figura materna, mas também da figura paterna, dos irmãos, bem como os inter-

relacionamentos, e ainda, pelas demais pessoas que interagem diretamente com a 

criança, tais como babás e avós, entre outros (ZIMERMAN, 1999). 

 Segundo Zimerman (1999, p.103): 

 

A configuração dos “grupos familiares” vem sofrendo profundas 

transformações reais com a passagem das sucessivas gerações, sendo 

inquestionável que esse fato traz significativas repercussões no bebê, 

na criança, no adolescente e futuro adulto, tanto no que diz respeito à 

formação de sua identidade individual como à identidade grupal e à 

social. 

 

O autor supracitado ressalta que a família se constitui como um campo 

dinâmico em que operam tanto os elementos conscientes quanto os inconscientes, de 

modo que a criança, a partir do seu nascimento, não sofre de maneira passiva a 

influência dos outros, mas, mutuamente, atua como sujeito ativo e modifica os demais 

membros do grupo familiar (ZIMERMAN, 1999). 

Ainda para Zimerman (1999), devemos levar em consideração os aspectos 

transgeracionais, ou seja, entender que cada genitor da criança carrega consigo a 

internalização de suas famílias de origem e com ela seus respectivos valores, 

estereótipos e conflitos. Vale ressaltar que há uma tendência considerável de que os 

conflitos que não foram resolvidos entre os pais da criança e seus respectivos pais que 

se encontram interiorizados (tal como os conflitos edípicos de cada um) possam ser 

reeditados nos filhos.  

No entanto, ressaltamos que não são apenas os conflitos neuróticos (perversos, 

psicóticos, somatizadores, psicopáticos, entre outros) concernentes as gerações que 

precederam a família nuclear que são reeditados nos próprios pais, e destes para com 

seus filhos, em uma relação que envolve diretamente três gerações no mínimo, em um 

jogo contínuo de mútuas reprojeções. Também ocorre a transferência de valores, bem 
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como de significados, que são tanto de natureza pulsional (bloqueio ou o estímulo 

excessivo, da agressão ou da sexualidade), os egóicos (que promovem a identificação 

com capacidades e capacidades), aqueles oriundos do superego (as proibições e os 

mandamentos) e do ideal do ego (expectativas e ambições) (ZIMERMAN, 1999). 

Salientamos que de maneira alguma o grupo familiar se apresenta estático. Ele, 

na verdade, apresenta transformações contínuas e se comporta como um local dinâmico, 

em que permeiam uma gama de necessidades, demandas, desejos, relações objetais, 

mecanismos defensivos, ansiedades, os mal-entendidos durante a comunicação, os 

segredos (tanto ocultos quanto compartilhados), os afetos que se contradizem, entre 

outros. (ZIMERMAN, 1999). 

Para Zimerman (1999, p. 104): 

 

Uma família bem estruturada requer algumas condições básicas, como 

é a necessidade de que haja uma hierarquia na distribuição de papéis, 

lugares, posições e atribuições, com a manutenção de um clima de 

liberdade e de respeito recíproco entre os membros. Caso predomine 

um uso exagerado de “identificações projetivas” de uns nos outros, a 

tal ponto que predomine uma posição geral “esquizoparanóide” em 

detrimento de uma “depressiva”, haverá o grave risco de que se 

percam os necessários limites, direitos, deveres, privilégios e o 

reconhecimento das limitações de cada um, e, conseqüentemente, os 

lugares que cabem a um pai, mãe ou filho, podem ficar borrados, 

confusos ou trocados.  

 

Segundo Zimerman (1999), quaisquer situações destas repercutirão na 

formação do psiquismo do filho, uma vez existem funções que os genitores devem 

exercer desde o nascimento do filho, em especial a função materna, na qual a 

maternagem adequada, que é denominada por Winnicott (1971) como “mãe 

suficientemente boa”. É ela quem proporcionará ao filho as frustrações e gratificações 

adequadas, sem cometer excessos, e que, desta forma, proporcionará um crescimento 

sadio do self do seu filho. 

Já a função paterna, é aquela que transmite a segurança e a estabilidade, ou 

não, para que a mãe possa exercer a tarefa de educar e proporcionar o crescimento do 

filho. É a figura paterna aquela que promove frustrações, o estabelecimento de limites, 

bem como o reconhecimento de limitações e aceita as diferenças, e que promove a 

passagem do princípio do “prazerdesprazer” para o da “realidade”. Estas frustrações 

proporcionam um estímulo nas funções do ego da criança, em especial, na sua 

capacidade para pensar (ZIMERMAN, 1999). 
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Desta maneira, salientamos que a repressão de um indivíduo sobre o outro, ou 

até mesmo de um grupo sobre o indivíduo, é decorrente da internalização das normas e 

regras sociais, que se estabelecem no sujeito, durante a infância, com o surgimento do 

superego. 

Nesse sentido, destacamos que a introjeção de regras, valores e código de 

conduta em crianças e adolescentes, a respeito da sexualidade, pode ocorrer por meio de 

diversas instituições sociais, dentre elas a família, a igreja e a escola. São estas as 

principais instituições sociais que atuam em nossa sociedade como mecanismos de 

educação sexual, mesmo que de modo informal. 

Por Educação Sexual, entendemos: 

 

Toda ação ensino-aprendizagem sobre a sexualidade humana, seja em 

nível de conhecimento de informações básicas, seja em nível de 

conhecimento e/ou discussões e reflexões sobre valores, normas, 

sentimentos, emoções e atitudes relacionados à vida sexual 

(FIGUEIRÓ, 2014, p. 44). 

 

Educar sexualmente pode envolver temáticas diversas, entre elas, os métodos 

contraceptivos, adolescência e gravidez, discussões sobre gênero, sobre aborto, 

violência sexual, mitos e tabus sociais, ou ainda, o próprio constrangimento ao se 

discutir tais assuntos. No entanto, nos remetemos a reflexões sobre a quem deve ser 

atribuída à responsabilidade de dialogar sobre a sexualidade? Qual a instituição social 

deve ser responsável, ou responsabilizada, pela educação sexual de crianças e 

adolescentes? 

Tais questionamentos são desnecessários ao observarmos as contribuições de 

Figueiró (2014), quando afirma que todos nós, seja de maneira intencional (formal) ou 

não formal, educamos sexualmente por meio de nossas falas, comportamentos verbais e 

não verbais (nos olhares de reprovação ou aprovação), em nossas ações e reações frente 

às situações quotidianas, ou até mesmo, por meio do silêncio, do que é velado, oculto. 

Na atualidade, a Educação Sexual ainda padece, no Brasil, com interpretações 

inadequadas a respeito da sexualidade humana. Os preconceitos ligados à vivência desta 

dimensão do ser humano ainda atingem esta temática, causando uma ignorância coletiva 

inconsciente. Nesse sentido, objetivamos tornar clara a caminhada dos leitores nesta 

obra, no que se refere à educação sexual, a fim de que compreendam de que modo uma 

educação formal ou não formal pode contribuir na formação dos sujeitos Autores de 
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Violência Sexual contra crianças e adolescentes. Para tanto, conceituaremos a diferença 

entre uma Educação Sexual formal e não formal.  

De acordo com Werebe (1981) a Educação Sexual se apresenta de duas formas:  

 

[...] a educação sexual informal, processo global, não intencional, que 

engloba toda a ação exercida sobre o indivíduo, no seu cotidiano, 

desde o nascimento, com repercussão direta ou indireta sobre sua vida 

sexual; - a educação sexual formal, deliberada, institucionalizada, feita 

dentro ou fora da escola. (WEREBE, 1981, p. 106). 

 

No livro “Educação Sexual no dia a dia”, Figueiró (2013) destaca a existência 

de dois tipos de Educação Sexual, uma formal e a outra informal. A primeira relaciona-

se com o ensino intencional, em que ocorre o planejamento para ensinar sobre a 

sexualidade. Este pode ser realizado pela escola, família ou igreja, por meio dos postos 

de saúde, ou ainda, na própria casa do sujeito, quando os pais realizam a leitura de um 

livro sobre a temática da sexualidade aos seus filhos. A segunda, denominada Educação 

Sexual informal ocorre a partir do nascimento, mas não de forma planejada. Esta 

acontece na medida em que os sujeitos transmitem seus valores, suas ideias e crenças a 

respeito do corpo, sobre o namoro ou atividade sexual, sobre a nudez ou o próprio beijo. 

Neste caso, as informações são transmitas à criança de diversas formas, tais como: 

olhares, comentários, atitudes ou até mesmo com o silêncio. 

Para esta pesquisadora, pensar em Educação Sexual é pensar nos ensinamentos 

sobre a sexualidade dos seres humanos, uma vez que: 

 

Quando se pensa em educação sexual, pensa-se em uma aula, ou em 

um bate papo no qual o educador, na maioria das vezes, de forma 

proposital e planejada, dispõe-se a explicar sobre sexualidade para a 

criança ou adolescente, enfim, para seus alunos e alunas (FIGUEIRÓ, 

2013, p.19). 

 

No entanto, a autora supracitada afirma que mesmo uma menina que alcança a 

idade de 11 anos, sem entendimento sobre a menstruação ou sobre o nascimento dos 

bebês, recebeu uma Educação Sexual, uma vez que o fato de não lhe falarem nada a 

respeito deste assunto, sinaliza que tal temática pode tratar-se de algo feio, do qual não 

se deve comentar (FIGUEIRÓ, 2013). 

A família é, portanto, a primeira instituição social em que o ser humano é 

inserido após o nascimento, que lhe transmite suas regras, valores, condutas e costumes, 
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adquiridos a partir do contato com os sujeitos que precederam sua existência. No 

entanto, ressaltamos que esta moral se modifica ao entrar em contato com as 

transformações que emergem na sociedade. Com o passar do tempo, outras instituições 

sociais passam a integrar a vida deste sujeito, entre elas, destacamos a escola e a igreja. 

Engels (1984) apresenta a evolução histórica das sociedades por meio da 

concepção Marxista no livro “a origem da família, da propriedade privada e do estado”, 

uma obra embasada nos escritos de Morgan (1877), sob o título “A sociedade antiga”. 

Engels realiza uma explanação ainda mais profunda a respeito da evolução histórica das 

sociedades, visto que, até aquele momento, não se considerava que a família pudesse ter 

evoluído historicamente. Tão somente, aceitava-se que a família havia passado por um 

tempo de promiscuidade na pré-história. 

Segundo Engels (1984), Morgan considerou que as sociedades haviam tido três 

estágios: selvagem, barbárie e civilização. O primeiro tratava-se da apropriação do 

homem sobre a natureza, no qual fazia uso do que estava pronto nela para ser utilizado. 

O segundo momento histórico, emerge com a invenção da agricultura e dos trabalhos 

com gado, em que se incrementava o que era produzido pela natureza por meio do 

trabalho humano. Por fim, o terceiro, concernente ao período em que o homem passou a 

elaborar os produtos naturais por intermédio da industrialização, transformando-os com 

a arte e a criatividade. 

As transformações que sucederam ao longo da história das civilizações 

impactaram as relações de trabalho, mas não somente, também exerceram influência em 

outras áreas da vida dos indivíduos que fizeram parte de cada momento histórico, entre 

elas a sexualidade. Segundo Nunes (1997), os códigos e valores sobre o ato sexual, 

assim como as mutações no comportamento sexual, estão diretamente relacionados às 

transformações econômico-sociais. 

As afirmações de Nunes (1987) sobre as alterações que ocorreram nos códigos e 

valores podem ser observadas nos escritos de Engels (1984), quando descreve que para 

cada momento histórico identificado por Morgan (1877) existiu um modelo de família 

específico, que manifestava comportamentos sexuais singulares àquele momento. 

Entre os modelos de família citados por Engels (1984), observamos inicialmente 

a família ‘consanguínea’ na qual os irmãos eram marido e mulher uns dos outros, 

casavam-se entre si, no entanto, os pais não participavam das relações sexuais. A 

família ‘punaluana’, por sua vez, relacionada ao período selvagem, excluíram-se as 



 
 

77 

 

relações sexuais entre irmãos e irmãs, de modo que os matrimônios ocorriam por 

grupos, por meio da mãe. Identifica-se a disposição instintiva, espontânea, para limitar o 

incesto. Por fim, o modelo de família sindiásmica, concernente ao período da barbárie, 

um momento em que a poligamia e a infidelidade eram atividades exclusivas do 

homem. Neste período destaca-se a primeira divisão do trabalho: a divisão sexual. Um 

período em que a mulher obrigatoriamente deveria se relacionar com um homem 

apenas, enquanto o homem relacionava-se livremente com quantas pessoas desejasse. 

Tudo isso para que houvesse verdadeiros pais e mães a fim de manter a riqueza, a 

herança e a hereditariedade. O pai era, portanto, proprietário de escravos e também da 

força de trabalho. Neste momento, advém o banimento do direito materno e, por meio 

do patriarcado, acontece a passagem do matrimônio sindiásmico à monogamia. 

Ressalta-se, porém, que a família monogâmica concebeu a derrota histórica da mulher, 

em que se considerava a vitória do homem sobre ela, exigindo-lhe castidade e 

fidelidade, bem como a procriação de filhos cuja paternidade fosse inquestionável, para 

que os herdeiros do homem possuíssem seus bens (ENGELS, 1984). 

Ao refletir sobre os escritos de Engels (1984) torna-se possível observar que as 

transformações nas relações de trabalho exerceram influência sobre a maneira como os 

sujeitos vivenciaram sua sexualidade em cada momento histórico. Observamos que 

conforme o tempo avançava, os indivíduos eram submetidos a uma educação sexual que 

visava à satisfação dos desejos nos homens, enquanto as mulheres sofriam a repressão 

sexual. Desta forma, destacamos que, todos nós, em alguma medida, seja de maneira 

formal ou informal, fomos submetidos, durante nossa vida, a algum tipo de educação 

sexual, num primeiro momento, pela família. 

Nesse sentido, Marcello Bernardi (1985), em seu livro “A deseducação 

sexual”, salienta que: 

 

O centro em torno do qual gravita a educação sexual de hoje é o casal, 

ou melhor, o casal legitimamente unido em matrimônio. Um 

matrimônio regular e naturalmente ordenado, no qual cada um dos 

dois contraentes está bem inserido no papel que lhe cabe e de cujo 

seio, mais cedo ou mais tarde, desabrocha a flor da prole 

(BERNARDI, 1985, p.15). 

 

Bernardi (1985) critica a construção social de uma educação sexual voltada 

para a consolidação do matrimônio e, consequentemente, da procriação. Para ele, trata-
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se da instituição de regras sociais, de costumes vigentes, que visam, em última 

instância, o controle da sexualidade. 

Em seguida, o autor supracitado destaca que a sexualidade se dá 

independentemente do matrimônio, e afirma que esta “seria uma qualidade ‘global’ do 

homem” (BERNARDI, 1985, p.114).  Ele destaca a relação entre o bebê e o seio 

materno por meio da sucção, do menino ao se masturbar, do adulto que obtém prazer ao 

olhar um sujeito atraente e assim, desenvolve uma atividade sexual. Todas estas, seriam, 

portanto, manifestações da sexualidade, qualidade esta inerente do ser humano, posto 

que somente este seja capaz de amor. 

Somos, portanto, seres que influenciam e são influenciados, que integram a 

sociedade que dispõe de diversas instituições, que não se reduzem a família (embora 

esta comumente se apresente como a primeira instituição social a que somos integrados 

ao nascer), mas também a igreja, uma instituição religiosa que atua na transmissão de 

valores e regras, que alteram efetivamente o comportamento dos indivíduos que ao 

participarem dela internalizam suas normativas. 

Para Durkheim (2000), não existe sociedade sem religião, nem mesmo 

sociedade sem representações coletivas relacionadas a alma, origem e destino, mesmo 

que sua organização se apresente de modo grosseiro. 

O referido autor salienta que os crentes, ou seja, todos os sujeitos que se 

submetem a vida religiosa, vivenciam a sensação do que a constitui diretamente e 

contestam que tal maneira de ver não tem correspondência com a vida cotidiana. Estes 

sentem que a religião não possui a função de fazer-nos pensar, enriquecer nosso 

conhecimento, ou somar às representações à ciência, representações de origem distinta 

ou mesmo que de outro caráter, mas sim de nos fazer agir e nos ajudar a viver. 

Para Durkheim (2000) a religião detém forças morais, que desperta no sujeito o 

sentimento de apoio, ou mesmo de salvaguarda, em uma dependência tutelar que 

vincula o fiel ao próprio culto. É a experiência religiosa que eleva o sujeito acima de si 

mesmo. O homem feito por um conjunto de bens intelectuais que é constituído pela 

civilização, na qual a própria civilização é obra da sociedade. Desta maneira, “é a ação 

que domina a vida religiosa pelo simples fato de que ela tem por fonte a sociedade” 

(DURKHEIM, 2000, p. 495). 

Desta forma, Durkheim (2000, p. 496) ressalta que todas as instituições sociais 

são oriundas da religião, e afirma que “se a religião gerou tudo o que existe de essencial 
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na sociedade, é porque a ideia da sociedade é alguma religião”. Para ele, as forças 

religiosas são forças humanas, e, portanto, são forças morais. Desse modo, a vida 

coletiva ao tingir certo grau de intensidade, faz surgir o pensamento religioso, uma vez 

que ela determina o estado de efervescência capaz de mudar a atividade psíquica do 

indivíduo. 

Segundo Durkheim (2000), este indivíduo ao entrar em contato com a religião 

sente que: 

 

As energias vitais são superexcitadas, as paixões mais vivas, as 

sensações mais fortes; existem algumas, inclusive, que só se 

reproduzem nesse momento. O homem não se reconhece, sente-se 

como que transformado e, por conseguinte, transforma o meio que o 

cerca (DURKHEIM, 2000, p. 499). 

 

Diante do exposto, ao considerarmos as postulações de Durkheim (2000), 

entendemos que a sociedade em si é religiosa, e que na medida em que o sujeito 

vivencia experiências particulares por meio desta religião, sente-se fortalecido, apoiado, 

de modo que a força moral religiosa passa a integrá-lo. 

É nesse sentido que entendemos que a religião atua sobre os sujeitos e, que por 

meio se suas próprias leis, mandamentos e regras das quais dispõe em si mesmas, 

integram os sujeitos e passam a influenciá-lo. Dentro das religiões, entendemos que 

atualmente, no Brasil, a igreja apresenta grande influência na vida quotidiana dos 

sujeitos fiéis a ela. 

Esta influência pode ser observada não só atualmente, mas também no passado. 

Encontramos na obra “Educação Sexual na escola e a pedagogia da infância: matrizes 

institucionais, disposições culturais, potencialidades e perspectivas emancipatórias”, 

produzida por Gagliotto (2014), em que a autora ressalta os aspectos históricos da 

Educação Sexual no Brasil. Nela, salienta que nossa “primeira educação sexual” 

sobreveio com a vinda dos portugueses ao Brasil, durante o período da colonização, 

momento em que padres jesuítas demonstravam o desapreço que sentiam quanto à 

nudez dos índios. Estes consideravam absurdo que as relações sexuais carecessem de 

qualquer pudor ou proibição. 

Observamos, portanto, a influência da igreja no processo de educação sexual 

durante a colonização do Brasil, na qual uma cultura é imposta e sobreposta à outra ao 
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estabelecer e exigir que novas regras e valores a respeito do sexo e sexualidade fossem 

internalizadas pelos nativos e assim, direcionassem seu comportamento. 

Sobre a influência da igreja, Gagliotto (2014, p.30, grifo nosso) acrescenta que: 

 

A catequese ensinada para os – “indiozinhos” – desde crianças iam 

devorando o belo e instaurando a ideia de feio, sujo e pecaminoso a 

tudo que se referia à cultura sexual indígena. Além do trabalho de 

disciplinarização realizado pelos jesuítas, instalou-se, no Brasil, o 

Santo Ofício que, igualmente, exercia papel de controle das práticas 

sexuais com vistas à condenação. 

 

Estes ensinamentos, ou se quisermos chamar de doutrinação, que eram 

exercidos sobre os índios, interferiram na maneira como estes sujeitos vivenciavam sua 

sexualidade. Antes, o que livremente praticava-se, passou a ser um impulso reprimido, 

em vista do medo do fogo do inferno. Desta forma, salientamos que muito embora 

tenham sido impostos, tais ensinamentos configuram-se como uma forma de educação 

sexual, baseados em uma moral oriunda do cristianismo católico, visto que educar 

sexualmente abarca o dito e o não dito, o exposto e o velado. 

Desta maneira, observamos até aqui que a família e a igreja contribuem 

efetivamente na percepção do sujeito sobre sua própria sexualidade, uma vez que estas 

agem sobre o indivíduo na transmissão de regras e valores e assim, o educam 

sexualmente, mesmo que não tenham consciência de que o fazem. Salientamos, porém, 

que ainda outra instituição exerce papel significativo neste complexo aspecto da vida 

humana, e que é socialmente denominada, escola. 

Esta se apresenta como mecanismo em potencial para repassar uma educação 

sexual formal aos indivíduos que a frequentam. É na escola, o lugar em que as 

discussões, os discursos, a transmissão do conhecimento e a construção de um 

pensamento intelectual, científico, acontecem. 

No entanto, Gagliotto (2014, p.213) nos adverte que “de modo particular, as 

professoras, geralmente, não assumem que estejam educando sexualmente, assim como, 

a criança também não tem consciência que está recebendo influências da educação 

sexual”.  

Isso demonstra que a percepção dos professores pode, muitas vezes, 

apresentar-se limitada a respeito da educação sexual, uma vez que estes podem num 

dado momento, não compreender que até mesmo sem falar algo as crianças, por meio 

do silêncio, educam sexualmente seus alunos. A emissão do olhar repressor, que indica 
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certo e errado, as aulas de ciências em que assuntos sobre o corpo humano, relação 

sexual e procriação são abordados, bem como palestras sobre prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis, todas estas caracterizam-se ações que promovem uma 

educação sexual, ainda que muitas vezes reducionista. 

Nas contribuições de Nunes (1997, p.4), a Educação Sexual: 

 

[...] no seu sentido mais profundo, não é uma mera questão técnica, 

mas sim uma questão social, estrutural, histórica. Todos nós enquanto 

sujeitos constituídos socialmente estamos submetidos a um processo 

de enquadramento sexual que é determinado, em última instância, 

com as estruturas sociais. 
 

Sabemos, portanto, que todos os seres humanos estão submetidos, em alguma 

medida, a uma educação sexual, determinado pelas instituições sociais a que o 

indivíduo é submetido, nas palavras de Nunes (1997, p.4) “um enquadramento sexual”. 

No entanto, é necessário que se promova uma educação sexual emancipatória, 

ou seja, aquela que promove o resgate do gênero e do erótico na vida do indivíduo. No 

erótico devem, necessariamente, ser valorizado o prazer, bem como o sentido, os gestos, 

o toque, enfim, o corpo como um todo (FIGUEIRÓ, 2010). 

Segundo Figueiró (2010), é necessário que o sujeito se sinta bem com sua 

própria sexualidade, ou seja, a pessoa, juntamente com seu parceiro ou consigo mesma, 

pois isto não ocorre de maneira alienada, isolada da cultura. Muito pelo contrário, 

vivenciar a sexualidade tem total relação com a cultura na qual as pessoas encontram-se 

inseridas, da qual fazem parte. 

Nesse sentido, a escola possui papel fundamental na transmissão de 

conhecimentos sobre a sexualidade humana e, dentro dela, as discussões sobre a própria 

sexualidade e a prevenção da violência sexual. Para isso, é necessário que os 

professores disponham de tal conhecimento.  

Vagliati (2014) constatou em sua pesquisa, ao entrevistar professores da 

educação básica, que o conhecimento dos mesmos, bem como suas ações diante da 

sexualidade e da violência sexual, evidencia uma percepção advinda da cultura, e que 

surge tanto do espaço escolar ou de um sentido pessoal. 

Desta forma, por meio da fala dos professores a autora verificou que as 

intervenções realizadas com os alunos eram embasadas na intuição, observou que 
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poucas ações se originavam de conhecimentos transmitidos por instituições formadoras 

(VAGLIATI, 2014). 

De modo não diferente, observamos a pesquisa realizada por Lorenzi (2017). A 

autora investigou a formação do pedagogo no que concerne a Educação Sexual. Sua 

pesquisa teve por objetivo a identificação de disciplinas ou elementos curriculares, que 

referenciassem à Sexualidade e à Educação Sexual, em matrizes curriculares e 

ementários integrados aos cursos de graduação em Pedagogia. 

No entanto, a autora constatou a ausência de matrizes curriculares que 

abarcassem estas temáticas, e salientou: 

 

“o caminho para se chegar ao ideal emancipatório ao qual 

pretendemos, é a participação política que vise à reestruturação 

curricular das universidades, nos cursos de Licenciatura, 

especificamente, na graduação em Licenciatura em Pedagogia, de 

maneira integrada às necessidades da Educação Básica e não 

determinada pela ideologia capitalista e repressora” (LORENZI, 2017, 

p.185). 

 

Por meio destas pesquisas, tanto de Vagliatti (2014) quanto de Lorenzi (2017), 

podemos observar que ainda hoje a sexualidade trata-se de um tabu social, em que, tanto 

na educação básica quanto no ensino superior, apresentam-se como temáticas veladas e 

não abordadas. 

Desse modo, é possível observar nos discursos das instituições sociais citadas 

nesta obra, que a educação sexual não abrangeu a totalidade dos aspectos que envolvem 

a sexualidade humana. Família, igreja e escola educam sexualmente, muitas vezes, por 

meio do silêncio, do não dito, do oculto, do velado. Quando possível, identifica-se o 

dito, por meio de discursos reducionistas ou limitantes deste aspecto da vida humana. 

Ressaltamos, porém, que a sexualidade humana está para além do sexo e 

necessita que as instituições sociais, todas elas, disponham de conhecimento científico 

sobre sua complexidade, uma vez que nenhum ser humano apresenta-se desprovido 

dela. Entendemos que é na escola, local em que se espera que todo indivíduo tenha 

acesso durante a vida, que este poderá adquirir conhecimento, por meio de uma 

educação sexual formal, sobre a amplitude da sexualidade e, dentro dela, variáveis 

como o sexo e a violência sexual. A seguir, discutiremos sobre a influência da mídia na 

vivência da sexualidade, que caracteriza um desafio da atualidade. 
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2.5.1 Os desafios da atualidade - A influência da mídia 

 

A violência sexual não se trata de uma prática obsoleta que ocorre de forma 

agressiva, temporal e nem mesmo, de algo que, necessariamente, se utilize da força 

humana. De fato, as transformações sofridas pela sociedade com o advento da 

industrialização e, recentemente, da tecnologia, modificaram a forma de relacionamento 

entre os sujeitos. 

A respeito da influência das transformações sociais do Ocidente, na vivência da 

sexualidade, Nunes (1997) discorre sobre os efeitos dos meios de comunicação, como 

por exemplo, a televisão, nas duas décadas que antecederam sua publicação. Salienta 

que as transformações sociais afetam a linguagem, o comportamento, os valores, a 

forma de se relacionar e de se vestir dos sujeitos. 

Atualmente, as relações podem se estabelecer por meio da internet e se 

utilizam de diversos aparelhos que facilitam a interação entre os sujeitos, entre eles o 

celular, notebook, computador, tablet, televisor Smart, entre outros. Desta maneira, 

pode-se contatar indivíduos de todas as faixas etárias e localidades do globo terrestre, 

argumentando, inclusive, a idade que se quiser ter, naquele momento, para atingir o 

objetivo desejado. De fato, no momento histórico atual observamos relações que 

iniciam, conflitam e, muitas vezes, terminam sem que os sujeitos que assumem 

relacionamento sério nas redes sociais, tenham se visto pessoalmente, nem se quer uma 

única vez. 

Somado a isto, as redes sociais, entre elas Facebook, Twitter e Instagram 

possibilitam não só a interação entre os indivíduos, mas também a criação de falsos 

perfis que facilitam a sedução da criança por parte do adulto, o que torna a violência 

sexual ainda mais difícil de ser detectada. 

No filme norte-americano intitulado “Confiar”
18

, um drama lançado no ano de 

2010, uma adolescente de 14 anos chamada Annie mantém um relacionamento saudável 

com seus pais, dos quais recebe de presente um MacBook. Após entrar em uma sala de 

bate papo, Annie conhece um adolescente de 16 anos chamado Charlie e passa a se 

envolver emocionalmente com ele, por quem se apaixona. Nas cenas que seguem, o 

adolescente revela que na verdade é um jovem adulto de 20 anos, e mais tarde de 25 

anos. Annie administra as informações que inicialmente lhe causam estranhamento, no 

                                                           
18

 “Confiar” - Filme norte americano lançado no ano de 2011, que aborda a temática da violência sexual, 

cuja sedução é articulada por meio da internet. 
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entanto, Charlie a seduz afirmando que a idade não é um fator importante, tendo em 

vista o amor existente entre ambos. Annie aceita encontrá-lo em um shopping, porém, 

ao chegar lá se surpreende, uma vez que Charlie aparenta no mínimo 35 anos de idade. 

Este, novamente, usa do mecanismo da sedução, presenteia Annie com uma lingerie e 

lhe convence a provar, levando-a para um motel, ao observá-la, lhe seduz, começa um 

sexo inicialmente forçado, mas durante a relação sexual usa da persuasão para fazer 

parecer que está tudo bem. Annie volta para casa e percebe que Charlie já não lhe 

responde com a mesma frequência, até que ele desaparece. A adolescente demora certo 

período até perceber que foi violentada sexualmente, mas quando toma consciência 

quanto ao que de fato aconteceu, o desespero lhe toma por completo, de modo que isto 

abala não só Annie, mas toda a sua família. 

Este filme retrata apenas um dos desdobramentos advindos do uso da internet, 

em que não ocorre por parte dos pais de Annie a orientação quanto às consequências 

possíveis de se confiar completamente em alguém desconhecido, nem mesmo o 

acompanhamento da adolescente para saber com quem de fato Annie estava se 

relacionando e sendo seduzida. 

Quase uma década após o filme ser lançado no ano de 2010, o mundo mudou! 

Agora, aparelhos de celular considerados modernos não são utilizados apenas para 

ligações ou mensagens de texto, mas também para tirar fotos de si mesmo (Selfie) e de 

outros, gravam áudios, fazem vídeos, comportam agenda, diversas redes sociais, entre 

outros aplicativos. No entanto, a tecnologia também trouxe com ela alguns prejuízos 

para as relações humanas, o cenário da violência sexual se intensifica na medida em que 

crianças e adolescentes dispõe de livre acesso à internet, ou realizam, ao nosso olhar, 

um uso tóxico, danoso, o que o torna um sujeito ainda mais vulnerável. 

Em “confiar” observamos eventos que são um retrato da contemporaneidade no 

ano de 2019, em que vislumbramos por meio das notícias a respeito da violência sexual 

contra crianças e adolescentes que circulam nas mídias sociais, na internet. São estes os 

crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. 

Uma reportagem no site do jornal Gazeta do Povo
19

, publicada em maio de 

2016, sob o título "Crianças e jovens são as principais vítimas dos crimes cibernéticos", 

destaca que crianças e adolescentes afirmam passar mais de 4 horas por semana na 

                                                           
19

 Jornal Gazeta do Povo, Maio/2016. Disponível em: 

https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/criancas-e-jovens-sao-as-principais-vitimas-dos-crimes-

ciberneticos-8z9ydeu4llc4b9m0xmogg6o3o/ Acesso em: Jan/2019. 

https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/criancas-e-jovens-sao-as-principais-vitimas-dos-crimes-ciberneticos-8z9ydeu4llc4b9m0xmogg6o3o/
https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/criancas-e-jovens-sao-as-principais-vitimas-dos-crimes-ciberneticos-8z9ydeu4llc4b9m0xmogg6o3o/
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internet, e que há sérios riscos em deixar uma criança ou um adolescente exposto a este 

mecanismo sem a supervisão dos pais. Segundo os dados apresentados na reportagem, o 

Brasil se encontra entre os cinco países que possuem maior número de crimes 

cibernéticos a nível mundial.  

Atualmente, interações por meio da internet que contemplam a sedução 

praticada por um adulto e direcionada à criança ou ao adolescente, são descritos pelo 

termo em inglês “Grooming”. Este termo destaca o artifício de seduzir e aproveitar-se 

sexualmente de crianças e adolescentes. (DIOCIONÁRIO LINGUEE, online, 2018). 

Trata-se, portanto, de uma violência sexual que se inicia no campo virtual, que atinge o 

campo psicológico, e pode, até mesmo, tornar-se uma violência física. 

Somado a isto, as novas tecnologias também trouxeram outras possibilidades 

de interação, como, por exemplo, o Skype e WhatsApp, igualmente vinculados à 

internet. Os sujeitos fazem uso destes instrumentos de comunicação para enviarem fotos 

nuas de si mesmos a outros, prática esta denominada “nude”, sem mensurar as 

consequências possíveis para este ato, que podem comprometer, inclusive, suas relações 

futuras.  

O termo em inglês Sexting, oriundo da junção das palavras sex (sexo) e texting 

(torpedo), é utilizado para definir o envio de fotos nuas de se si mesmo, de um sujeito 

ao outro ou de um sujeito a um grupo, com a finalidade de expor os corpos nus 

(SAFERNET, online, 2018). 

A fim de combater os cibercrimes contra os Direitos Humanos, a SaferNet 

Brasil, uma Associação Civil de direito privado, órgão que não possui fins lucrativos e 

que atua em conjunto com o Ministério Público e com a SDH, descreve como objetivo o 

fortalecimento das ações que visam combater os cibercrimes contra os Direitos 

Humanos. 

De acordo com o site:  

 

Em 13 anos, a SaferNet recebeu e processou 4.059.137 denúncias 

anônimas, envolvendo 750.526 páginas (URLs) distintas escritas em 9 

idiomas e hospedadas em 67.224 domínios diferentes, de 250 

diferentes TLDs e conectados à Internet através de 63.791 números 

IPs distintos, atribuídos para 104 países em 6 continentes. Ajudou 

24.201 pessoas em 27 unidades da federação e foram atendidos 2.315 

crianças e adolescentes, 1.947 pais e educadores e 19.939 outros 

adultos em seu canal de ajuda e orientação. Além disso, foram 

realizadas 715 atividades de sensibilização e formação de 

multiplicadores de 297 cidades diferentes, 27 estados, contemplando 

diretamente 66.861 crianças, adolescentes e jovens, 69.713 pais e 
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educadores e 3.647 autoridades, com foco na conscientização para 

boas escolhas online e uso responsável da Internet. Em 2018, o novo 

curso de formação à distância formou mais 7 mil educadores da rede 

pública de ensino. Estas atividades beneficiaram mais de 2 milhões de 

pessoas indiretamente nas ações derivadas (SAFERNET BRASIL, 

online, 2018). 

 

Estes indicadores mostram os riscos causados pelo uso inadequado da internet, 

bem como a necessidade das famílias em acompanhar crianças e adolescentes no acesso 

destes mecanismos, por meio de diálogos e da abertura para que estes encontrem um 

espaço de escuta. Uma vez que as fotos sejam lançadas na internet, o sujeito da imagem 

não terá mais controle sobre a finalidade para qual esta será utilizada. 

Desta forma, percebemos que não só os meios de comunicação sofreram 

transformações com o avanço da tecnologia, mas também os seres humanos, entre eles a 

vítima e o sujeito que violenta sexualmente. Ambos, a seu modo, se utilizam da internet 

para se relacionarem com outros, no entanto, o adulto usa destes mecanismos para 

seduzir estes seres em desenvolvimento, enquanto a vítima por não ter total consciência 

da sua conduta é levada pela sedução a expor seu corpo nu, ou a encontrar o violentador 

pessoalmente, a fim de satisfazer seus desejos sexuais. Ressaltamos, porém, que as duas 

ações lhe violentam. A seguir, apresentaremos o capítulo 3, que trás a voz dos autores 

de violência sexual contra crianças e adolescentes. 
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3. A VOZ DOS AUTORES DE VIOLÊNCIA SEXUAL 

 

Neste capítulo apresentaremos os dados coletados por meio da entrevista 

semiestruturada com os AVS contra crianças e adolescentes presos na Penitenciária 

Estadual de Francisco Beltrão-PR, bem como a análise dos dados e os resultados 

encontrados na pesquisa. A amostra se constituiu em 31 presos, sujeitos que se 

voluntariaram a participar da pesquisa. Todos assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) antes de iniciar seu relato. 

Para melhor compreensão do leitor sobre os termos utilizados pelos presos, 

próprios do contexto prisional, apresentaremos uma tabela com gírias e seus 

significados, frequentemente, utilizados pelos AVS no seu dia a dia e que foram 

manifestadas durante a entrevista. 

Por meio de gráficos e tabelas apresentaremos alguns dados a fim de facilitar a 

compreensão do leitor, somado a uma análise qualitativa dos dados. Este capítulo trata-

se de um espaço reservado ao AVS, o qual lhe proporciona um lugar de Vez, para que 

por meio da sua Voz, a história seja ouvida, escutada. Sim! Muitas vezes suas vozes 

podem ter sido ouvidas, mas não escutadas, uma vez que ouvir trata-se de um processo 

biológico, enquanto a escuta exige que a atenção seja direcionada ao que está sendo 

dito. Acreditamos que por meio da entrevista semiestruturada estes sujeitos 

estigmatizados pela sociedade encontraram um espaço de escuta para que suas vozes, 

até então silenciadas, fossem ouvidas, escutadas e analisadas cientificamente. 

Não pretendemos com isto defender o ato de violência cometido, uma vez que 

entendemos a vítima como um sujeito de direitos e que precisa, necessariamente, ser 

protegida, defendida. No entanto, entendemos que o caminho percorrido por nós 

proporcionará a quem se interesse em escutar o silenciado, o outro agente da violência 

sexual, e assim compreender sua história de vida, a educação sexual que receberam. 

Os relatos nos permitiram entrar em contato com os conhecimentos que 

contribuíram para o processo de Educação Sexual formal/informal destes sujeitos, que 

lhes foram transmitidos durante sua infância e adolescência, assim como as instituições 

sociais que participaram deste processo e que auxiliaram na sua formação enquanto ser 

social, carregado de crenças e de normas próprias do contexto em que foram inseridos 

durante suas vidas. 
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Com o intuito de facilitar o entendimento do leitor sobre os dados da entrevista, 

elaboramos a Tabela 1 com a voz dos AVS em expressões de gírias, utilizadas durante 

os relatos na entrevista semiestruturada. Tratam-se de expressões próprias do contexto 

prisional e que estão relacionadas à sua rotina, uma linguagem característica do local em 

que encontram-se inseridos e que constituem significados elaborados pelos próprios 

presos. 

 

TABELA 1: Expressões e seus significados no contexto prisional. 

GÍRIAS SIGNIFICADOS 

Artigo 
Utilizado para fazer referência ao motivo pelo qual foram 

presos (Artigo 217). 

Companheiro AVS que dividem a mesma cela. 

Condena Sentença. 

Reza Período a cumprir a pena 

Cubículo/Barraco/“X” Espaço físico em que os presos ficam alocados. 

Jega Cama. 

Pipa 
Bilhetes enviados a outros presos ou a equipe técnica da 

instituição (dentista, psicólogo, pedagoga, etc...). 

Tela Televisão. 

Verdade 
Expressão utilizada como sinônimo de “Sim”, ou para 

reafirmar uma fala anterior. 

Mistura Carne. 

Seguro 
Local em que ficam alocados os presos por crimes sexuais 

 

Falta 

Desrespeito com os agentes penitenciários ou equipe 

técnica da penitenciária, ou ainda, conflitos entre os 

próprios presos que, consequentemente, aumentam a pena. 

Zica Pessoa ruim 

Colocar a pessoa na 

direta 
Forçar a pessoa a fazer sexo 

 Fonte: Própria autora (2019). 

 

Estas expressões são utilizadas na comunicação verbal entre presos, ou ainda, 

do preso com a equipe técnica do local, entre eles: pedagoga, professores, psicólogo, 

médico, dentista, chefe dos agentes penitenciários e agentes penitenciários. Por meio 

das “pipas” entregues aos Agentes Penitenciários, os presos solicitam aos profissionais 

da instituição por atendimento médico, psicológico, psiquiátrico, uma oportunidade de 

trabalho, uma vaga na escola, contato com advogado, etc. No entanto, os AVS relatam 

que estes bilhetes nem todas as vezes chegam ao seu destinatário e o que poderia ser um 

espaço de voz e vez nem sempre se concretiza. 



 
 

89 

 

3.1 UM ESPAÇO DE VOZ E VEZ 

 

Iniciaremos apresentando os dados coletados no perfil de identificação dos 

AVS. A fim de mantermos a confidencialidade quanto à identidade dos sujeitos, todos 

os nomes que serão citados tratam-se de codinomes escolhidos pelos próprios sujeitos 

da amostra. 

 

TABELA 2 - Codinomes e cidade natal. 

AVS CODINOME NATURALIDADE 

1 José Ponte Serrada – SC 

2 João A. Salto do Lontra – SC 

3 Antônio São João – PR 

4 Tigre São João – PR 

5 Zepa Jararaca Novo Horizonte – PR 

6 Alexsandro Pato Branco – PR 

7 Avatar Palmas – PR 

8 Leonardo A. Caçador – SC 

9 João B. Ampére – PR 

10 Vanderlei Mangueirinha – PR 

11 Davi Laranjeiras do Sul – PR 

12 Samuel Pato Branco – PR 

13 Vigmuy Palmas – PR 

14 João Maria Mangueirinha – PR 

15 Edson Itapejara – PR 

16 Cachorro Catanduvas – PR 

17 Paulo Erechim – RS 

18 Alcides Caçador - SC  

19 Amigo Batista Francisco Beltrão – PR 

20 Val Santa Izabel do Oeste – PR 

21 Jonathan Marmeleiro – PR 

22 Armandio Ponte Serrada – SC 

23 João C. Clevelândia – PR 

24 Gabriel Ponta Grossa – PR 

25 Leonardo B. Itabira – MG 

26 Dudu Mangueirinha – PR 

27 Gaúcho Modelo – SC 

28 Rodrigo Catanduvas – PR 

29 Leandro Mangueirinha – PR 

30 Pedro Henrique São João – PR 

31 Adriano Guaraniaçu – PR 
Fonte: Própria autora (2019). 
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Ao analisarmos a Tabela 2 e agruparmos os AVS de acordo com sua cidade 

natal, verificamos que 1 (um) era natural de Ampére – PR, 2 (dois) de Caçador – SC, 2 

(dois) de Catanduvas – PR, 1 (um) de Clevelândia – PR, 1 (um) de Erechim – RS, 1 

(um) de Francisco Beltrão – PR, 1 (um) de Guaraniaçu – PR, 1 (um) de Itabira – MG, 1 

(um) de Itabejara – PR, 1 (um) de Laranjeiras do Sul – PR, 4 (quatro) de Mangueirinha 

– PR, 1 (um) de Marmeleiro – PR, 1 (um) de Modelo – SC, 1 (um) de Novo Horizonte – 

PR, 2 (dois) de Palmas – PR, 2 (dois) de Pato Branco – PR, 1 (um) de Ponta Grossa – 

PR, 2 (dois) de Ponte Serrada – PR, 1 (um) de Salto do Lontra – PR, 1 (um) de Santa 

Izabel do Oeste – PR, 3 (três) de São João – PR. 

Desta forma, identificamos que as cidades mais citadas pelos AVS como sua 

cidade natal foram: Mangueirinha – PR, mencionada por 4 (quatro) AVS, uma cidade 

de aproximadamente 17 (dezessete) mil habitantes
20

. Em seguida, destacamos a cidade 

de São João – PR, citada por 3 (três) AVS, cidade com aproximadamente 10.600 mil 

habitantes
21

. 

Os demais dados obtidos, por meio do perfil de identificação dos AVS, foram 

tabulados e apresentados na Tabela 3. 

 

TABELA 3 - Perfil de identificação dos participantes da pesquisa 

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS Nº DE SUJEITOS 

IDADE 
18 a 25 - 

26 a 40 13 

41 a 60 18 

61 a 80 - 

 

COR 

Branco 8 

Pardo 20 

Negro 3 

 

 

ORIENTAÇÃO 

SEXUAL 

Homossexual - 

Heterossexual 31 

Bissexual  - 

Assexual - 

Transexual - 

Pansexual - 

Outra - 

 

 

 

Casado 6 

Solteiro 15 

Viúvo - 

                                                           
20

  Dado extraído do site da prefeitura do município, que cita o censo do IBGE – 2010 como fonte dos 

dados. 
21

 Dado extraído do site da prefeitura do município, que cita o censo do IBGE – 2010 como fonte dos 

dados. 
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ESTADO CIVIL Separado - 

União Estável - 

Amasiado 7 

Divorciado 3 

 

IDADE DA(O) 

COMPANHEIRA(O) 

10 a 17 - 

18 a 25 6 

26 a 40 4 

41 a 60 3 

61 a 80 - 

FILHOS 
Sim 25 

Não 6 

 

MORAM COM 

VOCÊ 

Sim 8 

Não 13 

Parcialmente 4 

N/A
22

 6 

 

 

 

 

 

RENDA FAMILIAR 

Não sei 3 

Menos que um salário mínimo R$998,00. 3 

Um salário mínimo – R$998,00 5 

Entre um salário-mínimo - R$998,00 e dois 

salários-mínimos - R$1.996,00 
10 

Entre dois salários-mínimos - R$ 1.996,00 e 

três salários-mínimos - R$ 2.994,00 
4 

Três salários-mínimos - R$ 2.994,00 - 

Entre três salários-mínimos - R$ 2.994,00 e 

quatro salários-mínimos - R$ 3.992,00 
2 

Quatro salários-mínimos - R$ 3.992,00 - 

Mais de quatro salários-mínimos - R$ 

3.992,00 

4 

 

 

 

RELIGIÃO 

Evangélico 14 

Católico 14 

Muçulmano - 

Espírita - 

Ateu 1 

Acredita em Deus 2 

Judeu - 

Umbanda - 

Outra - 

 

 

 

ESCOLARIDADE 

Fundamental Incompleto 26 

Fundamental Completo 1 

Ensino Médio Incompleto 1 

Ensino Médio Completo 2 

Superior incompleto            - 

Superior Completo - 

Pós graduado                       - 

Analfabeto 1 

TRABALHAVA NA 

ÉPOCA DA PRISÃO 

Sim 23 

Não 7 

Aposentado 1 

Outro - 

 Manhã 1 

                                                           
22

 N/A: Não se aplica. 



 
 

92 

 

 

TURNO DE 

TRABALHO 

Tarde - 

Manhã e tarde 21 

Noite 1 

Outro - 

N/A 8 

PRESO OUTRAS 

VEZES 

Sim 10 

Não 21 

RÉU CONFESSO Sim 21 

Não 10 

Fonte: Própria autora (2019). 

 

A faixa etária predominante entre os AVS entrevistados foi de 41 a 60 anos, 

totalizando 18 sujeitos da amostra. Dos 31 sujeitos, 20 se identificaram como pardos, 8 

brancos e 3 negros. Sobre a orientação sexual, os 31 sujeitos, que representam 100% da 

amostra, relataram ser heterossexual. Destes, 6 relataram estar casados, 15 solteiros, 7 

amasiados e 3 divorciados.  Entre os casados e amasiados, 6 companheiras possuem 

idade entre 18 e 25 anos, 4 entre 26 e 40 anos e 3 entre 41 e 60 anos. Ao todo, 25 AVS 

afirmaram ter filhos, e destes, 8 relataram que moram na mesma casa em que os filhos, 

e 4 relataram que moram com apenas uma parte dos filhos. A renda familiar que 

predominou nos discursos foi “entre um salário-mínimo - R$998,00 e dois salários-

mínimos - R$1.996,00”, relatado por 10 sujeitos. 

Sobre a religião dos AVS, 1 relatou ser ateu, 2 acreditam em Deus, 14 são 

católicos e 14 se identificaram como evangélicos, destes 1 afirmou frequentar a igreja 

“Só o Senhor é Deus”, 1 frequentava a Igreja “Mundial do Poder de Deus”, 2 

frequentavam a “Assembleia de Deus”, 1 relatou que frequentava um pouco em cada 

igreja e os demais não identificaram o local. Quanto a escolaridade, 26 sujeitos 

apresentam ensino fundamental incompleto, 2 concluíram o ensino médio 1 concluiu o 

ensino fundamental, e apenas 1 identificou-se como analfabeto.  

Na época em que foram presos, 1 preso era aposentado, 7 estavam 

desempregados e 23 exerciam alguma atividade laboral, entre as funções citadas 

encontram-se: ajudante de motorista, bóia fria, domador de cavalos, polidor de fogões, 

operador de máquina agrícola, lavoura, ervateira, missionário evangélico, guarda 

noturno, incubatório, soldador, radialista, coleta de lixo, reciclagem, serviços gerais e 

construção civil, predominando esta última, citada por 6 entrevistados. No total, 21 

sujeitos trabalhavam em horário comercial, 1 trabalhava pela manhã, 1 a noite e 8 não 

exerciam atividade laboral na época em que foram presos. Dos 31 presos entrevistados, 
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21 relataram que nunca haviam sido presos, enquanto 10 afirmaram que sim. Entre os 

crimes cometidos anteriormente, citaram: (1) briga; (1) assalto; (1) moto adulterada; (1); 

(1) porte de arma; (1) furto e porte ilegal de arma; (1) homicídio, droga e estupro de 

vulnerável; (3) estupro de vulnerável, sendo este o motivo da reincidência de 3 presos. 

Ao todo 21 sujeitos relataram ser réu confesso, enquanto 10 afirmaram que não, porém 

destes, 2 confessaram o crime após a condenação. 

Para que pudéssemos apresentar os dados extraídos da entrevista 

semiestruturada, primeiramente, foi necessário realizar a transcrição de todo material 

coletado. Na sequência, os dados foram tabulados, classificados e agrupados de acordo 

com as respostas emitidas pelos AVS para cada pergunta. Desta maneira, tronou-se 

possível observar a frequência com que as respostas se repetiam, bem como as que se 

distinguiam da maioria. 

Efetivamos assim nossa análise quantitativa, porém, não por meio de uma 

relação de causa e efeito, mas sim, ao nos apropriarmos da classificação e organização 

dos dados em gráficos e tabelas a fim de facilitar a compreensão do leitor. Desta forma, 

tronou-se possível a construção das subcategorias que, posteriormente, constituíram 

nossas categorias de análise. Estas, por sua vez, tornaram-se os subtítulos deste capítulo. 

Em seguida, realizamos a análise qualitativa dos dados e aplicamos o materialismo 

histórico dialético na medida em que descrevemos o objeto da nossa pesquisa e 

buscamos entendê-lo em seu contexto como ser homem social, político, histórico e 

econômico, por compreendermos que estes fatores influenciam diretamente na formação 

do sujeito. Para dialogar com os dados, nos utilizamos dos autores referenciados em 

nossa revisão de literatura, uma vez que fundamentaram nossa pesquisa. 

Salientamos que iniciaremos a apresentação dos resultados que foram possíveis 

de serem exibidos por meio de gráficos devido à frequência das respostas que 

apresentavam sentidos semelhantes. 

 

3.1.1 Relações familiares e o não dito 

 

A fim de investigarmos a composição das famílias em que os AVS foram 

criados, bem como a maneira como os membros desta instituição se relacionavam entre 

si, elaboramos perguntas que indagavam a composição familiar, o convívio e os 

ensinamentos a respeito da sexualidade. 
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A partir da classificação e organização dos dados foi possível identificar os 

membros de compunham a família dos AVS durante sua infância e adolescência e a 

frequência com que os modelos de família se apresentaram. Os resultados podem ser 

encontrados no gráfico abaixo. 

 

GRÁFICO 3: Composição familiar do AVS durante a infância e adolescência. 

 Fonte: Própria autora (2019). 

 

Por meio do gráfico 3 é possível observamos que 21 dos AVS cresceram em 

uma família constituída por pai, mãe e irmãos, 2 foram criados por pais adotivos, 2 

moraram um período de suas vidas com o pai e outro com a mãe, 2 viviam em uma 

família composta por pais, mães, irmãos e outros familiares (avós/sobrinhos), 1 relatou 

ter morado em três locais diferentes, inicialmente com os avós, posteriormente com a 

mãe e por último com o primo, 1 foi criado pelos avós e tios e, por fim, 2 relataram ter 

crescido em uma família composta por mãe e filhos. 

Estes dados evidenciam a prevalência de famílias do modelo nuclear, composto 

por pai, mãe e filhos. Também, outras estruturas de famílias foram identificadas, dentre 

elas famílias recompostas, em que um dos pais entrou em uma nova relação levando 

consigo os filhos do relacionamento anterior, bem como famílias monoparentais, em 

que apenas um dos genitores assumiu a função de suprir as necessidades emocionais e 

físicas dos filhos, além de avós que assumiram a maternidade e paternidade dos netos. 

Dentre os AVS observarmos também 3 AVS residiram em mais de um local durante a 
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infância e a adolescência, e nesse sentido, salientamos que cada local, uma vez que é 

composto por pessoas distintas, dispunha de regras e valores pertinentes aquele local. 

Nesse sentido, destacamos as postulações de Zimerman (1999), ao salientar 

que o grupo familiar passa por transformações contínuas, e que este se apresenta 

dinâmico, e não estático, e engloba uma gama de “necessidades, desejos, demandas, 

relações objetais, ansiedades, mecanismos defensivos, mal-entendidos da comunicação, 

segredos ocultos ou compartilhados, afetos contraditórios, etc.” (ZIMERMAN, 1999, 

p.104). 

O autor supracitado ressalta que para os psicanalistas, sejam eles os que 

inclinam seus estudos para a pulsão, ou ainda, aqueles que valorizam o ambiente, é 

consenso entre eles que “o grupo familiar exerce uma profunda e decisiva importância 

na estruturação do psiquismo da criança, logo, na formação da personalidade do adulto” 

(ZIMERMAN, 1999, p.103). 

A fim de verificar o tipo de vínculo desenvolvido no grupo familiar, 

investigamos o relacionamento entre o AVS e os demais integrantes da família durante 

sua infância e adolescência. O gráfico abaixo exibe os achados em meio aos discursos 

dos sujeitos. 

 

GRÁFICO 4 - Relacionamento com a família durante a infância e adolescência 

 

 
Fonte: Própria autora (2019). 

 

Por meio do gráfico 4 podemos observar que 26 entrevistados relataram que 
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características saudáveis para o convívio familiar, são eles: diálogo, respeito, 

cumplicidade, afeto e ausência de conflito. 

Vigmuy relata sobre a convivência com seus familiares “nós era muito 

tranquilo [...] sempre tivemo participando junto, nunca houve desentendimento não, 

então, tranquilo”(sic). Para Val, o relacionamento com seus familiares era “tudo 

normal né, um respeitava o outro, fazia tudo junto, estudava junto né, nós se dava bem, 

toda vida bem, nunca se discutimo” (sic). Destacamos a fala destes AVS para 

representam os 26 entrevistados que descreveram um bom vínculo com o grupo 

familiar. Nestes, identificamos a ausência de conflitos, bem como uma relação de 

respeito entre os membros da família. 

Nesse sentido, para que uma família seja bem estruturada, deverá, 

necessariamente, dispor de aspectos básicos, tais como: “uma hierarquia na distribuição 

de papéis, lugares, posições e atribuições, com a manutenção de um clima de liberdade 

e de respeito recíproco entre os membros” (ZIMERMAN, 1999, p.104). 

Observamos no discurso de 5 entrevistados, a ausência deste clima harmônico 

descrito por Zimerman (1999). Estes sujeitos relataram que estiveram inseridos em 

ambientes conflituosos durante sua infância e adolescência, oriundos da convivência 

com pai alcoolista, pai violento e ainda, maus tratos provocados pela madrasta. 

Elencamos, primeiramente, o discurso de Pedro Henrique, que ao lembrar-se 

da infância relata suas experiências, e descreve: “com a minha mãe eu era mais 

apegado assim, mas com meu pai era mais distante assim pelo fato dele ser alcóolatra 

[...] muito violento né? [...] chegava em casa e brigava bastante com nós, com a minha 

mãe, bastante complicado! Com xingamentos e palavras insensíveis.” (sic). 

Na sequência, a fala de Cachorro denuncia a violência contra a criança 

praticada pela mulher. Este relata que com a mãe mantinha bom relacionamento, mas 

“com a madrasta não, ela maltratava, judiava muito nós aí... batia em nós naquela 

época” (sic). Observamos na pessoa da madrasta um sujeito que poderia ter realizado a 

maternagem desta criança, proporcionando-lhe o suprimento de suas necessidades 

físicas e de afeto. Ao contrário, identificamos no relato de Cachorro a ausência de afeto 

e a violência física. 

Também Alcides considera que “o relacionamento de família era meio 

complicado! Meio complicado! Muita desavença, muita discussão, era meio 

tumultuado” (sic). No decorrer se sua entrevista, Alcides relatou suas experiências 
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familiares na infância e na adolescência, em que descreveu o pai como um sujeito 

extremamente violento.  

Ao lembrar, expõe que: “a mãe, era um tapinha, um puxão de orelha, um 

puxão no cabelo e só, mas o pai não, o pai batia com açoiteira, rabo de tatu que era 

chamado na época, é feito de couro de boi, coisas que eram pra lidar com animal ele 

usava pra surrar a gente, com fio de luz, aqueles rabicho de ferro de passar roupa que 

antigamente era tirado e vivia pendurado na parede, batia com qualquer coisa! Um 

pedaço de pau, o que achasse! Ali nós era agredido dessa forma, era muito violento! E 

aí após a agressão... uma coisa que eu... eu pelo menos eu nunca concordei com isso 

mesmo quando eu não tinha conhecimento nenhum sobre o que que era violência e 

agressão, ou seja lá qualquer tipo de violência, eu nunca concordei que um pai e uma 

mãe pega um pedaço de pau, ou uma ripa, ou qualquer objeto e agride um filho, 

machuque, tudo conforme ele fazia. Depois mandava a mãe passar vinagre com sal né? 

E depois passado ali um dia, dois dia falava: “oh, meu filho, eu te bati porque eu te 

amo, porque eu gosto de você! Eu quero ver o teu bem!”. Mas como que ele me ama se 

ele me machucou todo? Ele me arrebentou! Que amor é esse? Aonde tá o amor aí? 

Então não existe amor! O amor é totalmente ao contrário, o amor não agride, não 

violenta, não bate, não maltrata, não xinga, né? Não busca o seu próprio interesse, 

quem ama ele faz mais as vez pelo próximo do que por ele mesmo, então eu não 

concordo, nunca concordei com essas coisa, porque não tem lógica, como que eu vou 

pegar ali vou agredir uma pessoa e depois vou dizer “eu te agredi por que eu te amo!” 

Não! Não existe isso! É diferente, o amor é... ele é pacifico
23

, ele é bondoso, amoroso, 

ele age com calma, com paciência” (sic). 

Por meio deste relato podemos notar a ausência de todas as características 

descritas por Zimerman (1999) e já citadas, para que uma família seja bem estruturada. 

Observamos a transgressão e o suplício do corpo e da mente de Alcides, o desrespeito, e 

a violência expressos no comportamento do pai, seguido de conflitos constantes entre os 

demais membros do núcleo familiar. Tais vivências podem ter dificultado a 

internalização de regras em seu superego, e que seriam capazes de reprimir seus 

impulsos sexuais frente a um objeto inadequado. 

Para Zimerman (1999, p. 103): 

 

                                                           
23

 Ao afirmar sobre o que é o amor Alcides faz referência a um texto da Bíblia Sagrada, que se encontra 

no livro de I Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 5. 
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Um primeiro fator a levar-se em consideração é o da 

transgeracionalidade, isto é, cada um dos genitores da criança mantém 

a internalização de suas respectivas famílias originais com os 

correspondentes valores, estereótipos e conflitos. Há uma forte 

tendência no sentido de que os conflitos não resolvidos pelos pais da 

criança, com os seus respectivos pais originais, interiorizados, (como, 

por exemplo, os conflitos edípicos de cada um deles) sejam reeditados 

nas pessoas dos filhos.  

 

 Nesse sentido, é possível que os pais de Alcides apresentassem conflitos não 

resolvidos com seus genitores e, sem ter consciência disso, reproduzissem na geração de 

seus filhos os comportamentos conflituosos e violentos que vivenciaram em sua 

infância. No relato de Alcides podemos perceber a dificuldade do mesmo em 

compreender como alguém que por meio do discurso o amava, mas violentava o seu 

corpo. A incompatibilidade entre o dito e o vivido leva o entrevistado a expressar: 

“então não existe amor” (sic). 

Observamos aqui a ausência de uma paternidade saudável para o 

desenvolvimento psíquico de Alcides, e ao considerarmos as postulações de Zimerman 

(1999) em nossa análise, o vínculo do pai de Alcides com seu avô, por meio de aspectos 

transgeracionais que passam de geração em geração, podem ter proporcionado a 

repetição do ciclo de violência.  

Destacamos que a presença física e afetiva do pai trata-se de um elemento 

essencial para o processo de separação-individuação na díade mãefilho, efetivando a 

entrada de um terceiro nesta relação. É o pai que ao estabelecer adequadas frustrações e 

imposição de limites, promove no filho a passagem do princípio do “prazerdesprazer” 

para o da “realidade” (ZIMERMAN, 1999). 

A pessoa da mãe que segue os mandamentos do marido, ao passar vinagre com 

sal nas chagas do filho, apresentasse como um ser desprovido das características de uma 

mãe suficientemente boa, que dentre suas qualidades deveria estar à capacidade de “ser 

provedora das necessidades básicas do filho (de sobrevivência física e psíquica: 

alimentos, agasalho, calor, amor, contato físico, etc.)” (ZIMERMAN, 1999, p.104). 

Nesse sentido, salientamos que a ausência de um ambiente familiar 

equilibrado, com pai e mãe que não desempenharam seu papel de modo adequado, mas 

que frustraram ou gratificaram o filho de maneira excessiva, pode proporcionar o 

desenvolvimento de uma personalidade com características patológicas. 

Em nossa busca por melhor entender as relações parentais, investigamos se a 

família em que os AVS cresceram, lhes transmitiu conhecimentos sobre a sexualidade 
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humana durante sua infância e adolescência. Por meio do gráfico 5, podemos observar 

os dados que foram classificados e organizados para a melhor compreensão do leitor. 

 

GRÁFICO 5 - Ensinamentos da família ao AVS sobre sexo e sexualidade. 

 
Fonte: Própria autora (2019). 

 

O gráfico 5 torna possível observarmos que 22 dos 31 sujeitos da amostra 

relataram que seus familiares não repassavam orientações sobre sexo e sexualidade. 

Entre as falas dos AVS destacamos Armandio, que afirmou: “Ah, sobre isso daí não 

me ensinou nada, nós se criemo meio... se criemo meio assim aprendendo com a vida 

mesmo né? Eles não explicavam muito esse tipo de coisa na minha época quando eu 

era criança né?” (sic). Em seu relato, Gaúcho salienta que “nessa parte nunca mesmo 

o pai ou a mãe explicaram nada, nada! Isso nunca o pai e a mãe falaram.” (sic). 

Alcides descreve que sobre sexualidade: “Nada! Meu pai, minha mãe, minha família, 

nunca falaram sobre sexo, nunca foi falado nada a respeito disso. Orientação então... 

sobre sexualidade zero né?” (sic). Entre os demais entrevistados, 3 relataram que foram 

orientados pelos pais a manterem relacionamentos de respeito e 3 foram orientados 

sobre prevenção (camisinha e gravidez). 

Identificamos 1 relato sobre a proibição do incesto entre irmãos na fala de 

Zepa Jararaca, ao declarar que “o pai e a mãe falavam é que não podia manter 

relação nem com irmã, nem... pra respeitar as pessoa né, que sempre tinha que ser no 

casamento, que fora do casamento era pecado pra igreja católica, [...] nem por 

brincadeira né... nós não podia ver a irmã desnuda né [...] porque a gente quando era 

criança brincava, ia as vezes num rio tomar banho, e aí as vezes as irmã ficavam só de 
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calcinha assim, esse tipo de coisa assim, aí vinha a explicação, aí já não.... ou as vezes 

a gente ia tomar banho e a pessoa tira cueca né, daí já falavam que não podia, que 

tinha que cuidar, que não podia ficar nu um na frente do outro” (sic). 

Assim como na família punaluana identificada por Engels (1984), no período 

selvagem, em que as relações sexuais entre irmãos eram proibidas, observamos que 

mesmo sem uma explicação a Zepa Jararaca quanto ao motivo pelo qual não deveria 

manter relações sexuais com suas irmãs, a disposição espontânea e instintiva salientada 

por Engels (1984) manifesta-se na família deste sujeito por meio do comportamento de 

limitar o incesto entre os filhos. 

Também identificamos uma família que, a sua maneira, tentou instruir seu filho 

sobre não cometer violência sexual contra homem ou mulher. Alexsandro relatou que 

“Eles falavam que a partir que a pessoa de uma certa idade, de uns anos, aí, tinha que 

me cuidar nessas, nessas questão de como se prevenir, e o respeito né, entre o homem e 

a mulher, não abusar da intimidade da mulher né, nem da intimidade do homem” (sic). 

Nesta tentativa de transmitir um conhecimento, observamos a falta de informações 

adequadas ao AVS sobre o estabelecimento de relações afetivas. Ao falarem sobre não 

abusar da intimidade de outros sujeitos, seus familiares não explicaram o que seria um 

abuso de fato (aqui denominado por nós de violência), nem mesmo que crianças e 

adolescentes são desprovidos da capacidade de consentir com a relação de maneira 

consciente. 

João C. relatou: “Ah... eu sempre tive um ensinamento assim mais antigo né, o 

meu vô é um homem de 70 ano, minha vó essa que é minha mãezinha tem 71, 72 ano já, 

[...] eles orientavam assim: homem é homem! Né? É igual brincar “menina brinca com 

menina, piá brinca com piá” [...] Nas antiga não se conversava sobre essas coisa com 

criança” (sic). Por meio deste relato podemos observar que os avós de João C. lhe 

orientavam a desenvolver um relacionamento afetivo hétero, ao realizarem afirmações 

de que “homem é homem”, estavam na verdade dialogando sobre qual deveria ser sua 

orientação sexual, neste caso, seria vivenciar sua sexualidade em um relacionamento 

entre sujeitos heterossexual. 

Observamos ainda, que dos 22 entrevistados que relataram não ter recebido 

orientação dos pais sobre sexualidade, 7 afirmaram que aprenderam “com a vida”, com 

“o tempo”, com “o mundo” ou “dando murro em ponta de faca”. Tais expressões são 

recortes das falas dos presos, e evidenciam que a aprendizagem sobre sexualidade, em 



 
 

101 

 

alguma medida, ocorreu por meio das experiências que tiveram ao longo da vida. Isto 

demonstra a ausência de informações necessárias para a vivência da sexualidade de 

forma consciente, ou seja, em que compreenderiam as possibilidades e os limites 

impostos socialmente, e que ao transgredi-los constituem-se os crimes. 

É claro, sabemos que mesmo que estes afirmem que não receberam explicações 

sobre sexualidade, receberam uma educação sexual, seja por meio do silêncio dos pais 

ou responsáveis ou de mensagens subliminares. Conforme citado no capítulo 2, Figueiró 

(2014) salienta que Educação Sexual é: 

 

Toda ação ensino-aprendizagem sobre a sexualidade humana, seja em 

nível de conhecimento de informações básicas, seja em nível de 

conhecimento e/ou discussões e reflexões sobre valores, normas, 

sentimentos, emoções e atitudes relacionados à vida sexual 

(FIGUEIRÓ, 2014, p. 44, grifo nosso). 

 

A fim de exemplificar a citação de Figueiró, em especial, o grifo realizado por 

nós, destacamos a fala de Leandro, que relatou: “eles só falavam que a gente não podia 

brincar... piá não brincava com menina e menina com piá, era separado, tinha seus 

grupinho, daí vinha visita na nossa casa ou nós ia na casa dos outro e... falava assim 

só, pra nós não se misturar, não falava que fazer isso ia acontecer isso” (sic). 

Ao analisarmos este relato percebemos que os pais, possivelmente sem 

apropriação científica sobre sexualidade ou educação sexual (temáticas discutidas 

menos ainda naquela época), reconheciam a sexualidade na infância dos filhos, e 

possivelmente por este motivo proibiam por meio de normas estabelecidas pela própria 

família, as brincadeiras entre crianças do sexo masculino e feminino, a fim de evitar que 

os filhos realizassem descobertas sobre a sexualidade ainda na infância. 

Ao analisarmos a totalidade dos sujeitos da amostra observamos que a maioria 

das famílias não mantinha a prática do diálogo sobre sexo e sexualidade com os filhos, e 

que a comunicação entre os membros destas famílias sobre estas temáticas acontecia por 

meio das regras quanto ao não fazer, sem muitas explicações e porquês, também pelo 

silêncio, pelo oculto, o não dito! Mantendo encoberto os aspectos que envolvem a 

sexualidade humana. 

Também investigamos sobre a frequência com que as famílias dialogavam sobre 

estas temáticas. Constatamos que nas famílias que, em alguma medida, conversavam 

com os filhos durante sua infância e adolescência sobre sexo e sexualidade, estas eram 
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realizadas com baixa frequência. Isto pode ser observado por meio do gráfico 5, que se 

apresenta logo abaixo.  

 

GRÁFICO 6 - Frequência do diálogo da família com o AVS sobre sexo e sexualidade 

Fonte: Própria autora (2019). 

 

Salientamos que para 22 sujeitos da amostra esta investigação não se aplicava, 

uma vez que por meio do seu relato já havíamos identificado que seus familiares não 

falavam sobre sexo e sexualidade. No entanto, 2 destes sujeitos relataram no decorrer da 

entrevista algumas falas de seus familiares sobre estas temáticas. São eles: Paulo e 

Cachorro, incluídos na subcategoria “eventualmente”, na qual alocamos ao todo 8 

sujeitos. Consideramos as falas dos familiares como “eventualmente” quando os AVS 

relatavam que seus familiares dialogavam quando algo de errado acontecia, que não 

eram conversas frequentes ou que sucediam de vez em quando. Apenas 1 entrevistado 

quantificou as conversas realizadas com os familiares sobre tais temáticas, ao todo duas 

vezes, enquanto 2 relataram que as conversas aconteciam raramente. 

Dentre os familiares que conversavam com os AVS sobre algum aspecto da 

sexualidade, foram citados pais, mães, irmão, irmã e vó. Destas falas, destacamos o 

relato de Amigo Batista ao lembrar que “O pai falava com a gente quando era solteiro, 

que era pra gente pensar bem né pra arrumar uma companheira pra morar com a 

gente, e que não era só pra um dia né, era pra eternidade, e outra, saber conversar né? 

Trocar ideia! Se não saber conversar não tem como viver né? Não tem convivência né? 
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Lá de vez em quando ele falava nisso, a gente tava meio de fora e ele tocava no assunto 

de alguma coisa né? De vez em quando ele dava uma orientação né? A gente dava um 

estudo né alguma coisa na bíblia né?” (sic). 

Aqui podemos observar a correlação da fala deste pai com a Bíblia, ao afirmar 

para o filho que relacionamento não era para um dia, mas para a eternidade, portanto, 

indissolúvel. Amigo Batista cita no final de seu relato que seu pai eventualmente dava 

orientações e estudos baseados na Bíblia. Observamos aqui, a preocupação com os 

aportes morais religiosos ao efetuarem uma tentativa de que os conhecimentos bíblicos 

atuassem como freio moral no sujeito. 

Samuel relatou que as conversas aconteciam “Raras vezes, raras vezes, era a 

mãe, a mãe mais que conversava e falava essas coisa assim de como é que funciona, 

como é que o homem funciona, a mulher funciona, essas coisa assim ela sempre 

explicava pra nós.” (sic). 

Por meio da fala de Samuel é possível observar uma instrução sobre o 

mecanismo físico dos seres humanos sobre a sexualidade, o corpo. Porém, sem abranger 

os sentimentos, emoções, desejos, regras, valores e normas para que estes pudesse 

vivenciar sua sexualidade. 

Novamente, estes relatos nos proporcionaram a identificação da ausência de 

conversas esclarecedoras sobre sexo e sexualidade entre a família e o AVS, que 

abarcassem com as, até então, crianças e adolescentes, sujeitos em desenvolvimento 

físico e psicológico na época da infância e adolescência, os conhecimentos que 

poderiam proporciona-lhes a vivência da sua sexualidade com a compreensão de si 

mesma e dos outros. Estes são necessários para o pleno entendimento de que não é 

possível ferir regras socialmente estabelecidas ao realizar desejos e fantasias sexuais 

inaceitáveis perante a cultura, sem que, ao mesmo tempo, se sofra as consequências e as 

penalizações impostas pelas leis que regem o convívio social. 

Desta maneira, investigamos com os AVS que não receberam instruções da 

família sobre sexo e sexualidade, sobre o que eles acreditavam que seus pais pensavam 

sobre estas temáticas, para que os mesmos não falassem sobre elas. Nosso intuito foi 

descobrir o significado dado pelos sujeitos da amostra ao silêncio dos pais sobre estes 

assuntos. Por meio do gráfico abaixo (Gráfico 7) podemos observar o que os AVS 

relataram. 
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GRÁFICO 7 - O que os AVS pensam sobre os pais não falarem sobre sexo e 

sexualidade. 

 
Fonte: Própria autora (2019). 

 

No gráfico 7 observa-se que para 9 sujeitos a pergunta 6 não era aplicável, 

tendo em vista que em alguma medida (conforme demonstrado no gráfico 4) seus 

familiares haviam lhe repassado alguma informação que integra a sexualidade humana. 

Entre os demais sujeitos, 9 relataram que não sabem o motivo pelo qual seus 

familiares não lhe falavam sobre sexo e sexualidade, 3 acreditam que sua família tinha a 

mente fechada, que era um tabu para eles ou que poderiam considerar algo feio, do qual 

não se deveria comentar (estas respostas foram agrupadas na mesma coluna). Para 4 

sujeitos, sua família não comentava com medo de que a família aumentasse (caso 

gerassem filhos), ou ainda, para não insinuar ou lhes ensinar algo errado, 1 acredita que 

seus familiares não comentavam para lhe preservar (mas não especificou do que) e 5 

acreditam que os familiares não comentavam por vergonha ou timidez, uma vez que 

eram nasceram em um outro momento histórico em que não se falava sobre isto. 

Desta forma, observamos que a maioria, no total 9 entrevistados, não sabem o 

motivo pelo qual seus familiares nada comentaram sobre sexo e sexualidade. Isto pode 

ser observado por meio da fala de Antônio, que relatou: “Mas olha eles sempre foram 

meio analfabeto né? O pai e mãe nem sabe escrever nada, a mãe não sabe, o pai só um 

pouquinho pra poder se virar. Eu não faço nem ideia do que eles pensavam” (sic). 

Em segundo lugar, identificamos a vergonha e a timidez como hipótese dos 

entrevistados para a origem do silêncio da família sobre tais temáticas. Val relatou: 
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“Pois é, o que que eu vou dizer que passava na cabeça deles? Eles não falavam! Mas 

isso é uma boa pergunta, eu não sei de nada, mas eles tinham vergonha. Na roça 

tinham vergonha de falar pra nós né?” (sic). 

Sob nossa análise, a fala de Antônio denuncia a ausência de uma comunicação 

intencional entre os membros da família sobre sexo e sexualidade, e que aqui 

representou a realidade dos demais AVS que também não tem conhecimento sobre o 

motivo pelo qual seus familiares não dialogavam sobre o assunto. Assim como Val, 

outros 4 entrevistados creem que por se tratar de um assunto que pudesse causar algum 

constrangimento aos seus familiares, não se sentiam a vontade para falar com os filhos 

sobre isso, ao que denominaram por vergonha ou timidez. 

Também buscamos investigar a religião dos familiares dos AVS no período em 

que estes eram crianças e adolescentes, bem como, se os mesmos também seguiram a 

religião dos seus pais. Após a análise das respostas, elaboramos os gráficos (Gráficos 8 

e 9) que podem ser observados na sequência deste texto, e que apresentam os resultados 

encontrados. 

 

GRÁFICO 8 - A religião da família do AVS. 

 Fonte: Própria autora (2019). 

 

Por meio do gráfico 8 podemos observar que dos 31 entrevistados, 24 

relataram que na sua infância/adolescência sua família seguia a religião católica, 

enquanto 6 afirmaram que sua família era evangélica. Sobre as igrejas protestantes 
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citadas pelos AVS, são elas: Deus é amor (mencionada duas vezes), Assembleia de 

Deus e Quadrangular, e 2 sujeitos não identificaram as instituições religiosas. Por fim, 1 

sujeito relatou que sua mãe era católica, enquanto seu pai era evangélico. 

O próximo gráfico (Gráfico 9) apresenta os dados sobre os AVS que seguiram 

ou não a religião que sua família praticava, quando estes, ainda sob seus cuidados, se 

encontravam no período da infância e da adolescência. 

 

GRÁFICO 9 - O AVS e a religião dos pais. 

 
Fonte: Própria autora (2019). 

 

Dos 31 entrevistados, 24 relataram que seguiram a religião dos pais, Zepa 

Jararaca relatou “Sim, sou batizado, crismado, tudo na religião católica” (sic), assim 

como Leandro, representando aqui os 7 que não seguiram a mesma religião dos pais, 

este afirmou que “Seguia junto com a minha mãe. Eu passei a ser evangélico quando 

eu tinha 21, verdade! Desde lá pra cá eu sou evangélico”(sic). 

Desta forma, observamos que a maioria dos AVS relataram que acreditam e 

seguem a mesma religião dos seus pais, que contempla as informações que lhes foram 

repassadas durante sua infância e adolescência sobre certo e errado, o que pode e o que 

não pode. Apenas 7 sujeitos não se identificam com a religião dos pais, e, portanto, 

passaram a seguir outra religião. 

Também investigamos as regras e valores que a família dos AVS absorveu da 

religião que seguiam. Estes dados não foram possíveis de serem apresentados por meio 

de gráfico, uma vez que para cada família os valores eram distintos e as diversas regras 

poderiam ser encontradas. Por este motivo, consideramos apropriado apresentarmos 

nossos achados de modo discursivo. 
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Entre os relatos, observamos que o respeito foi um dos valores que apareceu 

com maior frequência. Nesse sentido, destacamos o relato de Alexsandro ao afirmar 

que “Primeiro de tudo, respeitar pai e mãe né? Que através da religião tem muitas 

coisas que você pode tirar para o resto da tua vida, independente da religião que 

seguir. Meu pai e minha mãe sempre falaram isso né? Independente do que você crê, 

Deus é um só.” (sic). 

Em seguida, falas relacionadas à própria igreja, entre elas: ir à igreja, orar, dar 

o dízimo, cumprir os dez mandamentos ocuparam o segundo lugar. Nas palavras de 

José “pra seguir essa religião tem que ler o catecismo. Eles dizia pra não roubar, não 

matar, dizia que tinha que honrar pai e mãe, não julgar o próximo. Tem muitas coisa 

que tá escrito no livro da catequese que eu me criei” (sic). 

João Maria relatou que “Sobre a religião da igreja, eu sei lá! Aprendeu a 

fazer as oração, sempre ir na igreja, respeitar, sempre tem que dar o dízimo. Era uma 

coisa que os pais da gente ensinaram, fazer o que é certo, saí de lá vem pra casa, 

sempre tinha que tá na hora certa, no momento que eles pediam né?” (sic). 

Na sequência, o terceiro lugar, a respeito de discursos com conteúdos sobre 

ajudar o próximo e não roubar, citados por 7 sujeitos. Nesse sentido, Alcides relata 

“Olha, eles eram pessoas que costumavam... eles rezavam, eles faziam as orações 

deles, é... procuravam ajudar as pessoas na medida do possível, um mendigo né? É... 

não eram pessoas más, a única coisa é que em casa eram meio tumultuado só, entre nós 

né? Mas com os de fora a gente sempre tratava bem e procurava respeitar as pessoas. 

Na medida que fosse possível ajudar com roupa, calçado ou alimento, ou seja lá a 

maneira que a pessoa precisasse de uma ajuda né, então essas coisas a gente ainda 

herdou. Em casa era sempre briga, discussão, desentendimento, tanto pai com mãe e 

com os irmãos, entre nós brigas, então era tumultuado, era bem complicado, uma 

educação bem... era discussão normal de família que acontecia ali por causa de uma 

coisa e outra, as vezes até uma opinião sobre algum assunto, alguma coisa, era 

discussão! Sempre!” (sic). 

Novamente, o relato de Alcides nos mostra a contradição existente entre as 

verbalizações e o comportamento emitido pelos sujeitos que constituíam o núcleo 

familiar, com as práticas realizadas pelos mesmos aos indivíduos externos a ela. 

Identificamos a ausência de respeito no seio da família, e em contrapartida, um discurso 

e comportamento altruísta com aqueles que não faziam parte dela. 
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Nesse sentido, é que consideramos que para a formação da personalidade, que 

ocorre ainda na infância, a discrepância entre o dito e o vivido pelas figuras parentais 

podem não tornar clara à criança o sentido de tais regras e valores e, portanto, dificultar 

a internalização das mesmas. 

Ainda outras regras e valores foram mencionados pelos AVS, entre eles: não 

matar, não julgar o próximo, não fazer coisas erradas, não pecar, ser uma pessoa correta, 

não ter maldade, não ter pensamentos ruins, não ter arrogância, não ser grosseiro, não 

beber, não usar drogas, ser pontual, trabalhar, sentimento de unidade e amar. Do total da 

amostra, 3 sujeitos relataram que seus familiares não falavam sobre regras ou valores. 

Sobre os discursos que em alguma medida abordaram a sexualidade, 1 sujeito 

relatou que seus familiares afirmaram ser preciso namorar para casar, 1 afirmou que lhe 

repassaram a mensagem de que era necessário casar para viver junto, e por fim, 1 

salientou a importância do matrimônio. Aqui, observamos a religião atuando como freio 

moral para a vivência da sexualidade.   

Após analisarmos todas estas questões, observamos que a maioria dos AVS 

apresentava bom relacionamento com seus familiares e que alguns estavam inseridos 

em ambientes conflituosos. No entanto, em ambos os casos, as famílias dos AVS não 

falavam abertamente sobre sexo e sexualidade, provavelmente por não disporem de tais 

conhecimentos, uma vez que só poderiam disseminar entre os filhos os conhecimentos 

que possuíssem. Considerando os aspectos transgeracionais, abordados por Zimerman 

(1999) é possível que os pais dos AVS também não tenham recebido de seus pais 

informações sobre sexo e sexualidade que lhes auxiliassem no entendimento da sua 

própria sexualidade. 

 

3.1.2 A escola: o velado e o revelado - a mecânica do corpo 

 

Em nossa busca pelos conhecimentos do AVS sobre a sexualidade humana, 

investigamos acerca dos ensinamentos transmitidos pela escola sobre estas temáticas. 

Verificamos junto aos entrevistados, se quando os mesmos frequentavam a escola, 

durante sua infância e adolescência, os professores ensinavam sobre sexo e sexualidade 

e de que maneira estas aulas aconteciam. O Gráfico 10 nos permite vislumbrar as 

informações que lhes foram repassadas. 
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GRÁFICO 10 - Ensinamentos dos professores sobre sexo e sexualidade. 

Fonte: Própria autora. (2019). 

 

Por meio do gráfico apresentado acima, podemos visualizar o conteúdo 

expresso nas falas dos AVS. Do total da amostra, 15 entrevistados relataram que os 

professores nunca abordaram estes assuntos, na época em que frequentava a escola. 

Quanto aos demais, 16 comentaram que os professores falavam algo sobre sexualidade, 

7 lembraram que as aulas aconteciam por meio das aulas de ciências e que abordavam 

temáticas sobre o corpo humano e o ato sexual em si, 5 narraram sobre os métodos de 

prevenção abordado nas aulas, tal como a camisinha, 2 afirmaram que os professores 

enfatizavam o respeito ao outro durante às aulas, 1 relatou que os professores 

orientavam a não discriminar os homossexuais, e por fim, 1 afirmou não ter frequentado 

à escola durante a infância. 

Infelizmente, mais uma vez, podemos observar os fatos velados. Quais? De que 

todo ser humano é dotado de sexualidade desde o seu nascimento e que negá-la, pode 

acarretar no comprometimento das escolhas do sujeito durante a trajetória de sua vida. 

Muito embora a realidade descrita no gráfico 10 seja o retrato de sujeitos em 

que a infância foi vivenciada há pelo menos 20 anos, é fato, que ainda hoje, a 

sexualidade se apresente como um tabu, em nossa sociedade. Creches, escolas e 

universidades não promovem as discussões necessárias para que os sujeitos se 
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apropriem dos conceitos que envolvem a sexualidade como algo que está para além do 

sexo, dos discursos sobre doenças sexualmente transmissíveis ou dos órgãos genitais. 

Identificamos, por meio dos relatos dos AVS, o contexto em que os mesmos 

eram crianças e adolescentes, no qual os que receberam explicações sobre sexualidade 

estavam ligadas, na maioria das vezes, sobre a mecânica do corpo humano, sobre como 

funcionam o pênis no homem e a vulva na mulher, bem como sobre o ato sexual entre 

estes dois sujeitos. 

Também vislumbramos a ênfase dada aos métodos de prevenção, que 

compreendiam discussões sobre o uso da camisinha e sobre não engravidar as meninas 

para não ter problemas futuros. Por estes motivos, podemos observar um reducionismo 

por parte da escola, naquela época, sobre aspectos ligados à sexualidade. 

Salientamos o relato de Tigre, em que afirma: “Eu fui, mas como eu falei né, 

eu estudei pouco, porque eu ia só meio dia, metade do dia nós tinha que ajudar a mãe, 

daí nós ia só de tarde. Daí nós fumo um pouco e não fumo mais porque nós tinha que 

ajuda a mãe, ela era sozinha, e era difícil as coisas. Abondonemo a aula pra ajudar 

ela.” (sic). Por meio deste relato, observamos o impacto do fator econômico na vida 

social de Tigre, em que o mesmo abandona a escola para participar do sustento da casa, 

o que, consequentemente, limita o desenvolvimento intelectual de qualquer sujeito. 

Não deveria o Estado promover o acesso à escola a todos os sujeitos? Cremos 

que sim! Num primeiro momento, observamos que o Estado cumpriu sua função 

permitindo o acesso de Tigre à escola. No entanto, acessá-la não se trata de algo 

suficiente para a formação intelectual dos sujeitos. É imprescindível que se forneça 

condições mínimas necessárias para que crianças e adolescentes permaneçam nas 

escolas. Por este motivo, mais uma vez, salientamos o impacto econômico e político na 

vida dos sujeitos, vida esta que abarca um aspecto complexo e comum a todo ser 

humano: o da sexualidade.  

Ao que podemos observar, Tigre não teve acesso nem mesmo à visão 

reducionista que, na maioria das vezes, era promovida pela escola a respeito da 

sexualidade: a mecânica dos corpos. O motivo? Ainda criança, a necessidade de que 

Tigre participasse do sustento da casa, acarretou no abandono daquilo que seria a 

atividade principal naquele momento histórico da sua vida, e que também podemos 

considerar trabalho: o estudo. 
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No entanto, é possível observarmos que crianças privadas de uma formação 

intelectual para atender aos interesses do capitalismo, não se trata de algo novo. Em “O 

Capital: Crítica da economia política” (Marx, 1996) identificamos as violências 

ocorridas naquele período histórico. No capítulo treze de sua obra, Marx (1996) discorre 

sobre os efeitos da maquinaria na sociedade, uma vez que tornou a força muscular 

dispensável, utilizando-se de trabalhadores sem força muscular ou que apresentavam o 

desenvolvimento de seus corpos ainda imaturos, expondo crianças ao trabalho. 

Também por meio de Marx, entendemos que todo ser humano é um ser social, 

e que é produzido pelas instituições mediadoras em que esteve inserido ao longo da sua 

vida.  Desse modo, seu contato com o conhecimento se dá a partir do contexto histórico-

social a que o sujeito esteve submetido e, portanto, constituirá sua forma de pensar. E 

nesse sentido, questionamos: de que forma é possível constituir uma reflexão a respeito 

da sexualidade, quando não se sabe que ela existe? Qual a fórmula mágica para dispor 

deste conhecimento, nas circunstâncias em que os AVS estiveram inseridos? 

Sabemos, no entanto, que não ter consciência dela não a torna inexistente, mas 

que, porém, decisões sobre a sexualidade podem ser tomadas, a partir de um 

pensamento reflexivo, que pode ser promovido por meio do Estado ao proporcionar aos 

sujeitos as condições mínimas necessárias para que a criança possa se manter na escola. 

Escola esta que poderia promover uma educação sexual formal/intencional, por ser este 

um ambiente que participa ativamente da formação de sujeitos humanizados.  

Sabemos que todo ser humano também toma decisões movidas pelo 

inconsciente, que é regulado por instâncias psíquicas que se constituem a partir do 

contato com o mundo externo, da matéria, que neste caso são as instituições sociais 

mediadoras com seus respectivos valores, regras, normas que regulam, inclusive, a 

vivência da sexualidade. 

Segundo Marx (1996), toda dialética está pautada no movimento do mundo 

externo e interno dos sujeitos. Desta maneira, a dialética só existirá se houver 

movimento, e o movimento se efetua a partir de um processo histórico a que todo ser 

humano está submetido (SANFELICE, 2008). 

Nesse sentido, também destacamos o relato de Zepa Jararaca, que ao se 

referir à escola, afirmou: “Não, naquela época ninguém comentava isso sobre nas 

escola, era completamente fora de questão de ensinamento sexual, dentro da sala de 

aula, que eu tenho lembrança não, nos estudo, eu estudei só, era só memo só o 
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descobrimento do Brasil, esses tipo de coisa, nunca, nunca ouvi falar do corpo 

humano” (sic). 

Zepa Zararaca, muito embora não tenha completado o ensino fundamental, 

manteve-se um período maior de tempo na escola do que Tigre, no entanto, assim como 

ele, não teve acesso a discussões sobre a sexualidade. 

Em contrapartida, destacamos a fala de Alexsandro por representar os sujeitos 

que tiveram acesso a informações sobre a mecânica dos corpos. Este relatou: “A 

ciência
24

 ensinava sobre bastante os órgãos né? Tanto assim de sexo entre duas pessoa 

assim, falava mas pouca coisa, que nem a ciência ela explica bastante em órgãos [...] a 

ciência ela não explica os atos nem as consequência, e a palavra de Deus na minha 

concepção ela já explica, tanto do sexo quanto das consequência que pode vim atingir 

[...] nessa época, na minha época veio uma palestra né, que eles fizeram do corpo 

humano, de como se prevenir das doença, com preservativo, como a maneira de usar” 

(sic). 

Por este motivo, é que na maioria das vezes “entendemos a Sexualidade 

Humana como restrita aos nossos genitais, ocupando uma pequena parcela do corpo 

biológico, desvinculada das emoções e descontextualizada das relações sociais” 

(GAGLIOTTO, 2009, p. 36). 

Sem dúvidas, as regram que regem o ensinamento sobre sexualidade, ou 

melhor dizendo, sobre parte da sexualidade, apresentam uma construção anteriormente 

política e econômica, que afetam diretamente o ensino e restringem o acesso de 

informações às crianças e aos adolescentes no processo histórico de sua formação. 

Vale salientar que, qualquer semelhança com as atuais informações repassadas 

aos alunos sobre sexualidade, é mera coincidência! O corpo, ainda hoje, é visto como 

lugar em que habita o pecado, influenciado pela igreja católica. Desde o período da 

colonização do Brasil, deixou suas marcas até os dias atuais e faz com que o sexo seja 

visto como lócus da procriação, e não como fonte de prazer, e que portanto, não deve 

ser abordado no contexto escolar. 

Para que possamos refletir a respeito da abrangência dos limites, nas discussões 

sobre sexualidade, trazemos as contribuições de Lorenzi (2017), que investigou a 

formação do pedagogo a respeito da Educação Sexual, de modo que seu objetivo 

principal pautou-se na identificação de disciplinas ou elementos curriculares, que 
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 Ao citar “ciência”, Alexsandro refere-se a disciplina de ciências que abordava assuntos sobre o corpo 

humano. 
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fizessem referência à Sexualidade e à Educação Sexual, em matrizes curriculares e 

ementários integrados aos cursos de graduação em Pedagogia. 

Conforme já citado, a referida autora constatou ao final da sua pesquisa, a 

ausência de elementos significativos ligados à sexualidade e à Educação sexual, e 

sugere que: 

 

O caminho para se chegar ao ideal emancipatório ao qual 

pretendemos, é a participação política que vise à reestruturação 

curricular das universidades, nos cursos de Licenciatura, 

especificamente, na graduação em Licenciatura em Pedagogia, de 

maneira integrada às necessidades da Educação Básica e não 

determinada pela ideologia capitalista e repressora (LORENZI, 2017, 

p.185). 

 

O parágrafo acima nos permite visualizar as necessárias mudanças na 

reestruturação curricular, do curso de Pedagogia do ensino superior nas universidades 

Estaduais do Paraná, uma vez que trata-se de uma pesquisa recente. Esta torna possível 

à constatação de que a realidade atual do ensino sobre sexualidade se assemelha à 

realidade do ensino na educação básica entre 20 e 40 anos atrás, momento histórico em 

que parte dos AVS entrevistados por nós eram crianças e adolescentes. 

Ambas, tratam a sexualidade como um assunto velado, que não é abordado. 

Quando revelado, conforme observamos nos discursos dos AVS, as discussões 

abrangeram a mecânica dos corpos, a fim de repassar as informações necessárias à 

procriação, como se as pessoas sempre se relacionassem isentas de sentimentos, de 

afeto, de prazer. 

Durante o percurso da nossa entrevista, com os AVS, identificamos a escola 

como fator relevante no discurso dos mesmos. Alguns lamentam não ter estudado na 

infância, outros não ter acesso ao estudo na sua realidade atual, dentro da penitenciária, 

uma vez que o ensino formal não abarca todos os presos. 

Nesse sentido, Amigo Bastista relatou: “Eu mesmo me arrependi. Se eu tivesse 

estudado bastante na aula, um poquinho a mais, hoje eu podia ter um estudo, ter um 

emprego, te tudo na vida né? Porque eu não tenho estudo, então não é fácil, muito 

difícil, não tenho profissão, alguma” (sic). 

Leandro, ao falar sobre o período em que está preso, descreveu suas conquistas 

em relação aos estudos, o mesmo relatou: “eu entrei no terceiro ano e já passei o nono 
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ano”, fiz seis de aula a mais, fiz 12, 13, parece que 15 parece é que o livro de aula, 

acertei 12, eu tirei 12 de nota, que eu ganhei 48 dias
25

 contando livro” (sic). 

Infelizmente, assim como já citado no discurso de Tigre, outros AVS 

abandonaram a escola para participar no sustento da casa, e do mesmo modo que na 

infância, tais adultos continuam a enfrentar limitações para acessarem escola, só que 

agora, dentro do contexto prisional. 

Por fim, nos utilizamos das contribuições de Almeida (2007), ao afirmar que: 

  

É a educação que comanda a mentalidade. Quem passou pelos bancos 

escolares de uma universidade e obteve o diploma tende a ser uma 

pessoa moderna: impessoal; contra o jeitinho brasileiro, contra 

punições ilegais como linchamentos e o estupro, na cadeia, de 

criminosos condenados pelo mesmo crime; refratária a crença de que 

o destino está completamente nas mãos de Deus; e a favor de confiar 

mais nos amigos (ALMEIDA, 2007,  p.25) 

 

Para o autor supracitado “pessoas mais educadas tendem a se afastar da 

autoridade superior e a rejeitar as relações sociais verticais em benefício de relações de 

poder mais horizontais” (ALMEIDA, 2007, p. 18). Nesse sentido, enfatizamos que por 

meio do acesso, inclusive, dentro da penitenciária, contribuiria na formação de sujeitos 

menos violentos. 

 

3.1.3 A igreja: O silêncio e normatização do sexo  

 

Nossa pesquisa também objetivou investigar os conteúdos dos ensinamentos da 

religião sobre sexo e sexualidade. Neste caso, identificamos a religião que fez parte da 

infância do AVS por meio das práticas familiares. São elas: a igreja Católica e a 

Evangélica, sendo que esta última contempla diversas instituições, que, 

simultaneamente, se assemelham e se distinguem entre si, uma vez que se aproximam 

enquanto doutrina (princípios que norteiam a religião), mas divergem em seus usos e 

costumes (hábitos próprios de cada instituição religiosa). 

Também investigamos se os AVS se apropriaram dos ensinamentos recebidos 

por meio da religião a que foram submetidos durante sua infância e adolescência, no 
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 Os estudos de Leandro após sua prisão foram protocolados e abateram 48 dias na redução da sua pena. 
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sentido de saber, quanto ao que lhes era dito, o que eles de fato acreditavam. Abaixo 

apresentamos os dados por meio de gráfico. 

 

GRÁFICO 11 - Ensinamentos da religião sobre sexo e sexualidade. 

Fonte: Própria autora (2019). 

 

Por meio do gráfico 11 podemos observar que 15 entrevistados relataram que a 

religião não falava sobre sexo ou sexualidade, 7 afirmaram não lembrar se a religião 

falava a respeito destas temáticas, 5 relataram que a igreja (católica/evangélica) 

ensinava que os mesmos não deveriam fazer sexo antes do casamento, 1 lembrou que a 

única vez que recebeu orientação sobre sexo ou sexualidade foi na vida adulta, durante 

o curso para noivos ministrado pela igreja católica, que ensinou aos noivos que os 

mesmos não deveriam manter relação sexual no período menstrual, 1 lembra que a 

única informação recebida do padre era que menina deveria usar rosa e piá
26

 deveria usa 

azul, 1 descreveu ter aprendido que homem é homem e mulher é mulher, por fim, uma 

fala tornou-se inaudível, não sendo possível realizar sua transcrição, em vista dos 

barulhos efetuados por Agentes Penitenciários que efetuavam reparos na sala ao lado 

durante a entrevista com o AVS. 

Dentre os entrevistados que referiram que a igreja não falava sobre sexo e 

sexualidade, destacamos Alexsandro, que relatou: “na religião, da católica eu posso 

dizer que pouco, mas, a palavra de Deus que está escrito na bíblia ensina muitas coisa. 

A católica ela pouco ensina né a questão da sexualidade né? E pra nós, eu passei 
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crisma, comunhão e crisma, não, nunca tive um estudo assim que possa ensinar através 

da religião. Mas o que eu aprendi bastante foi com a bíblia sagrada” (sic). 

Salientamos, no entanto, mais uma vez, a observância do silêncio a respeito da 

sexualidade, que também algo ensina e que, muitas vezes, institui um tabu sobre um 

aspecto da vida do ser humano, mas que na verdade, é algo comum a todos os 

indivíduos desde o seu nascimento, assim como a necessidade de abrigo e de segurança, 

trata-se de uma temática essencial à vida humana, e que, portanto, deveria ser abordada. 

Dentre os sujeitos relataram ter recebido alguma instrução sobre sexo e 

sexualidade, destacamos Zepa Zararaca, cuja fala ressalta que para a igreja católica o 

batismo era necessário para ser casado, e que “[...] também explicavam sobre a 

sexualidade que o cara tinha que ter no casamento, sempre! E eles diziam que uma 

pessoa que não era batizada, era uma pessoa pagã. Era a mesma coisa de um animal, 

que o batismo pra eles era sagrado. Eu acreditava em santo, que santo fazia milagre, e 

hoje eu vejo que é tudo uma ilusão, mas a igreja católica, eu, a única coisa que eu 

tenho de... é o batismo, sou batizado! Então me considero um cristão pelo batismo. Eu 

acreditava que tinha que ter o casamento né, que tinha que se casar pra poder manter a 

relação sexual”. 

Figueiró (2010, p.15) destaca que: “com os programas de evangelização, a 

vertente católica empenhou-se na defesa do matrimônio, reafirmando-o como um 

sacramento e convertendo-o em uma instituição religiosa oficial; a partir daí, o controle 

da igreja nessa questão passa a ser soberano”.  

Por meio da fala de Zepa Zararaca, identificamos a prática do Batismo como 

critério fundamental para a religião católica e que não tê-lo, tornava o ser humano 

inferior a outras espécies. Nesse sentido, constatamos que a ênfase dada pela igreja 

católica ao batismo, demonstra uma preocupação com a alma do sujeito, que estaria 

lavado dos seus pecados e, portanto, livre do inferno. Um homem salvo! 

Em contrapartida, a preocupação com o por vir, com o que aconteceria com 

este indivíduo após a morte, se sobrepõe às necessidades do mesmo no aqui e agora, 

quanto aos aspectos físicos e emocionais que o envolvem, neste caso, a sexualidade. 

Ensinar-lhes que os mesmos devem praticar o sexo depois do casamento, sem ao menos 

discutir quanto aos porquês possíveis para se assumir tal conduta, faz com que este 

ensinamento não carregue consigo um sentido, e se não houver sentido no que se faz, 

por que então ele deveria fazê-lo? 
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Leonardo relatou: “Pelo sermão deles lá, o que eles passam pra gente lá é 

que... o homem e uma mulher, tipo, na religião deles lá, têm que ser casado, se não 

comete segundo a bíblia, comete adultério né? Casado no civil certinho! E quando um 

jovem, uma jovem da igreja começavo a namorar, eles tinham que comunicar, 

anunciar, pra quando uma pessoa de fora ver não falar “oh, vi fulano de tal lá se 

beijando com outra pessoa”, pra não dar falatório né? Até explicar e ensinar pra fazer 

as coisa dentro do conforme tava escrito na bíblia, pra não ter já nenhum tipo de 

conversa, de fofoca, esse tipo de coisa assim. O que eu acredito, acreditava e acredito 

até hoje né, que a mensagem que eles passam pra pessoa que lá, é sempre positiva né? 

Nada de coisas que vá fazer você sair do caminho, ou fazer coisa errada, desse jeito 

assim, só coisas boa, coisas positiva mesmo” (sic). 

Sob nossa análise, observamos a existência de uma preocupação da igreja 

quanto à prática do ato sexual e que este deveria, necessariamente, ocorrer dentro de 

uma relação monogâmica entre um homem e uma mulher, e assim, seguir os preceitos 

estabelecidos pelo livro que rege a moral e a conduta cristã: a Bíblia. 

Notamos o zelo no ensinamento quanto ao dever do casamento em cartório, 

com o cumprimento da lei civil, que atesta legalmente a união entre dois sujeitos em 

nossa sociedade. Também, o cuidado quanto ao falatório, na instituição religiosa, sobre 

a conduta de jovens apaixonados. 

No entanto, verificamos a inexistência de explicações para além do ato sexual, 

que abordassem as relações de afeto, mesmo as heterossexuais. Nem mesmo o sentido 

de se praticar o sexo somente após a concretização do casamento, por meio da 

heterossexualidade.  

A ausência de instruções que diferenciam o ser humano de outros primatas faz 

com que, muitas vezes, o ato sexual passe a ser compreendido como algo que tem por 

finalidade última, a procriação, e não como uma relação prazerosa entre dois sujeitos 

que alcançaram maturação e maturidade e que dispõem de afeto, desejos e fantasias. 

Nesse sentido, nos apropriamos das contribuições de Gagliotto (2014), que ao 

discutir sobre o Brasil na época da colonização, destaca: 

 

Quando a igreja entra no cenário, com suas visitações inquiritoriais, a 

sexualidade confunde-se com o casamento, legitimando-se nele. O 

sexo era tolerado somente para procriação, a inquisição com sua 

vigilância e violência, transformou os colonos brasileiros em “animais 

confessantes”. O temor instaurado fazia com que nunca se estivesse só 
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no leito conjugal ou no ato amoroso: confessava-se até os 

pensamentos (GAGLIOTTO, 2014, p.31). 

 

No livro publicado por Gagliotto, no ano de 2014, intitulado: A Educação 

Sexual na Escola e a Pedagogia da Infância: matrizes institucionais, disposições 

culturais, potencialidades e perspectivas emancipatórias, a autora exibe reflexões sobre 

o Brasil no período colonial. Referenciamos sua postulação no parágrafo anterior, por 

entendemos que as mesmas características, identificadas pela autora, naquele momento 

histórico, que contempla mais de 500 anos, podem também ser identificadas hoje por 

meio do relato dos AVS. 

Os dois momentos históricos, século XVI e século XXI (em especial o ano de 

2019: momento em que realizamos nossa pesquisa de campo), se aproximam no sentido 

de que a sexualidade ainda hoje é confundida com o casamento e, portanto, só é 

legitimada nele. Atualmente, ainda nega-se que um sujeito disponha de uma 

sexualidade, independentemente do seu estado civil e menos ainda, que uma criança 

possa dispor de uma sexualidade. 

A igreja, independentemente do momento histórico, demonstra a vigilância 

constante sobre os comportamentos voltados para o sexo e a sexualidade, posto que, 

assim como no período colonial, foi possível identificar na fala de Leonardo o dever 

dos sujeitos que frequentavam à igreja em comunicar aos líderes religiosos sobre o 

início de um namoro. Observamos aqui o controle dos corpos. 

Nesse sentido, investigamos se o AVS identificava ter cometido algum 

comportamento, que contrariasse os ensinamentos religiosos sobre sexo e sexualidade. 

O gráfico abaixo demonstra a frequência de algumas situações citadas pelos 

entrevistados, cujas condutas se distanciaram dos ensinamentos recebidos.  
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GRÁFICO 12 - Comportamentos dos AVS que se distanciaram dos ensinamentos 

religiosos sobre sexo e sexualidade. 

 
Fonte: Própria autora (2019). 

 

O gráfico 12 torna possível observarmos que dos 31 sujeitos da amostra, 13 

relataram que durante sua vida não manifestaram nenhum comportamento que 

contrariasse os ensinamentos da igreja sobre sexo e sexualidade. Isto pode estar 

relacionado ao fato já constatado de que a maioria dos AVS não receberam 

ensinamentos sobre sexo e sexualidade por meio da instituição religiosa a que foram 

submetidos durante sua infância e adolescência. 

Por este motivo, acreditamos que estes sujeitos não conseguiram perceber o 

motivo pelo qual encontram-se privados de liberdade, ou seja, a violência sexual 

cometida, como um comportamento que contraria os preceitos religiosos, visto que, não 

é possível efetuar correlações com ensinamentos que não receberam. 

Dos demais sujeitos da amostra, 3 relataram o, adultério como um 

comportamento que contraria os ensinamentos religiosos 4 afirmaram ter feito sexo 

antes do casamento, 1 relatou que jogava futebol, e que isto não era aceito por sua 

igreja, 2 afirmaram terem feito coisas erradas, sem especificar o comportamento. 

Também identificamos 8 sujeitos que correlacionaram o motivo pelo qual 

encontra-se presos com o descumprimento dos ensinamentos religiosos. Os mesmos 

relataram o envolvimento com sujeitos menores de 14 anos, o que caracterizou, segundo 

o Código Penal Brasileiro, estupro contra vulnerável. 
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Dentre as falas destes AVS, destacamos, inicialmente, o relato de Alexsandro: 

“Eu tipo assim, eu na minha infância estudei até a quinta né? Aí voltei a estudar, 

completei até a sétima, e daí eu não saía de casa quase, eu gostava de jogar bola no 

tempo de infância, e quando eu saí eu tinha 16 pra 17 anos, saía passear, conversar 

com os amigo. [...] quando eu fiz 18 ano eu conheci uma menina, só que ela era de 

menor né? Na época, e foi que aconteceu o ato sexual né entre eu e ela, ambas as 

partes né? Eu tinha feito recém 18 anos, ela foi minha primeira namorada, assim, e aí 

foi que aconteceu o ato sexual né, ela tinha 13 pra 14 ano na época, tinha 13 né? 14 

não... ela ia fazer 14. Só que tanto eu quanto ela, um gostava do outro né? só que 

independente disso eu tava errado por causa que eu sabia a idade dela né, e sabia que 

podia me complicar, mas... independente do que eu sentia por ela, eu tentei lutar pra 

ficar com ela né, tudo, e... e foi que eu fui acusado de estrupo [...] e daí o que aconteceu 

foi esse meu erro, que foi o maior erro da minha vida né, que foi ter me envolvido com 

uma pessoa que não devia né, independente se gostasse ou não gostasse né, o meu erro 

foi porque eu sabia a idade dela, podia ter me envolvido com uma pessoa mais velha 

né? Mas eu gostava dela né? Na época ela gostava de mim, então o maior erro da 

minha vida foi ter acontecido isso, e é aqui que eu tô hoje, eu tô nesse lugar aqui [...] E, 

quando você vai pra uma audiência eles não te falam nada de quem foi quem não foi 

que falou, simplesmente eu sube através dessa minha namorada, que nas audiência ela 

foi junto comigo né? Nós tava namorando, mas diz que foi a tia dela, mas eu não posso 

afirmar, se eu afirmar uma coisa que não é eu tô mentindo, eu nunca sube quem que 

foi, se foi a mãe dela, foi o pai dela, foi a tia dela, foi quem? Eu sei que depois que 

aconteceu o fato nós namoremo mais quase três mês ainda.” (sic). 

Ao analisarmos o conteúdo expresso neste relato observamos que na época em 

que Alexsandro se envolveu sexualmente com uma menina de 13 anos, havia a 

existência de sentimento recíproco entre o casal, os mesmos namoravam e nutriam afeto 

um pelo outro. 

Verificamos aqui uma contradição: a legislação abstrai todo o contexto 

cultural, social e econômico e vê o sujeito como abstração, sem considerar o todo. O 

caso de Alexsandro diferencia-se dos demais entrevistados, no sentido de que havia uma 

relação afetiva entre o casal, composto por dois sujeitos que se encontravam ainda em 

um processo de desenvolvimento físico e psicológico. Um, recentemente, havia 
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completado a maioridade legal no Brasil - 18 anos, e outro, de 13 anos, a qual, segundo 

o Código Penal Brasileiro, encontrava-se na condição de vulnerável. 

Diferentemente do adulto, que se utiliza da sedução para convencer a criança 

ou o adolescente a satisfazer seus desejos sexuais, ou ainda, que usa da força contra 

estes sujeitos em desenvolvimento, para atingir seu próprio prazer, Alexsandro nutria 

sentimentos pela adolescente e, reciprocamente, ela por ele, de maneira que os mesmos 

mantinham um compromisso de namoro perante à sociedade.  

A sociedade estabelece um parâmetro de idade para o casamento, em que ao 

completar 16 anos o(a) adolescente pode se casar com a autorização dos pais, o que 

automaticamente o emancipa; ou seja, antecipa sua capacidade civil plena, segundo a 

qual passa a gozar de todos os direitos e deveres de um adulto.  

Desta forma, emerge em nós algumas indagações, entre elas: existe diferença 

significativa na condição psicológica entre um sujeito de 13 anos, 11 meses e 29 dias, 

considerado vulnerável, de um sujeito que um dia depois completa 14 anos de idade? 

Ou ainda, existem diferenças psicológicas relevantes destes para um sujeito de 16 anos 

de idade? Questionamos, por que o primeiro é considerado vulnerável, o segundo não 

mais é vulnerável e o terceiro está apto para o casamento sem que se constitua crime. 

Reconhecemos nossas limitações quanto ao conhecimento sobre os aspectos 

jurídicos, porém, como psicólogas, por meio da atuação em psicologia clínica, 

observamos que a adolescência tem cada vez mais estendido seu tempo de duração, de 

modo que a imaturidade quanto aos fatores emocionais e sociais dos adolescentes, 

podem estender-se, inclusive, ultrapassar a faixa dos 18 anos de idade. 

Estas reflexões nos levam a alguns questionamentos: não deveria o Estado 

analisar as situações em que as relações se estabelecem e desta forma, considerar o 

contexto social, econômico, histórico e cultural para julgar? É Alexsandro um 

violentador sexual de fato? E se a resposta for sim, por que então nossa sociedade 

“branca” respeita o casamento entre o indígena adulto de 18 anos e uma adolescente de 

13 anos, que há 2
27

 anos atingiu a puberdade?  

Segundo Rangel (1999, p.150): 

 

Nas sociedades indígenas, a adolescência não é uma fase nem social 

nem psicológica, porque não é necessária. O corpo dos jovens está 

apto para a procriação e em seu processo educativo já treinou a 
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 Os ritos de passagem na cultura indígena não tem um tempo exato de duração, e podem variar 6 meses 

a 2 anos para as mulheres (RANGEL, 1999). 
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aquisição das habilidades práticas pertinentes ao seu gênero sexual; 

portanto, cabe à sociedade promover sua transformação em adulto. 

Neste sentido, para completar sua socialização, essa passagem é 

realizada através de um ritual de iniciação que é um dos mais 

importantes no ciclo cerimonial. As marcas corporais femininas, a 

primeira menstruação especialmente, são o indicativo do momento 

que o ritual deve acontecer.  
 

Em seu discurso sobre o indígena afirma: é a cultura! No entanto, sobre os 

“brancos” declara: é crime! Ambos habitam o mesmo solo, o mesmo país, mas são 

divididos em microsociedades dentro de uma macrosociedade, que dispõe de leis e 

penalizações distintas. 

Não estamos por meio destas reflexões efetuando uma crítica à cultura 

indígena, mas sim ao Estado, que para um grupo social toma o contexto como fator 

relevante e para outro, desconsidera. Observamos que a legislação brasileira 

desconsidera o afeto, o vínculo e o contexto para julgar o sujeito. 

No entanto, o fato aqui exposto é que Alexsandro e a menina com quem se 

relacionou eram sujeitos emocionalmente envolvidos, sob nossa análise, ambos não 

haviam atingido o pleno desenvolvimento quanto aos aspectos psicológicos. Por este 

motivo, questionamos: isto foi de fato um crime sexual? Uma violência? 

Como já mencionado no capítulo 2, o Estatuto da criança e adolescente define 

a adolescência como um período entre 12 e 18 anos incompletos. No entanto, o 

Ministério da Saúde se apropriou da demarcação postulada pela Organização Mundial 

da Saúde, que estabeleceu a faixa entre 10 e 20 anos de idade para que o sujeito atinja o 

processo completo de maturação. 

Se considerarmos o segundo, Alexsandro também poderia ser intitulado 

adolescente, e, portanto, alguém que não atingiu seu pleno desenvolvimento físico e 

psicológico. Novamente questionamos, é ele um Autor de Violência Sexual? O Estado 

afirma que sim, uma vez que lhe julga como indivíduo e esquece que este também é um 

ser social, inserido em um contexto influenciado pelos fatores econômico, histórico e 

cultural. 

Não estamos, com estas reflexões, desconsiderando que a violência sexual 

ocorra entre um adolescente mais velho e outro mais jovem, ou entre um adolescente e 

uma criança, até mesmo entre uma criança mais velha e outra que se encontra na 

primeira infância. Sobre Alexsandro, os questionamentos levantados por nós, são para 

que possamos efetuar uma reflexão sobre o caso, uma vez que não há uma 



 
 

123 

 

universalidade quanto à idade do sujeito vulnerável, ou ainda, do sujeito em 

desenvolvimento, dificultando, portanto, a harmonia entre o CPB, ECA e OMS. Por este 

motivo, destacamos o quão confuso pode ser para um grupo social desprovido de 

qualquer educação sexual, a internalização dos limites postulados pelas leis vigentes da 

sociedade atual. 

Diferentemente de Alexsandro, observamos entrevistados que na condição de 

adultos se envolveram com sujeitos menores de 14 anos, e que, concordamos todos, não 

dispõe do pleno desenvolvimento físico e psicológico, tal como o adulto. Leonardo, ao 

contrário da maioria dos AVS, não mantinha vínculo com a vítima, algo menos comum 

nos casos de VS contra a criança e o adolescente, em que, frequentemente, o AVS é 

próximo à vítima ou reside com a mesma. 

Nesse sentido, Leonardo relatou: “eu foi duas condena, um homicídio e o 

artigo, foi um 213
28

 seguido de morte, foi um momento de loucura da minha mente, e, 

nunca tipo, fiz esse tipo de coisa, esse tipo de ação assim, nada! Eu tive uma criação 

assim, vamos dizer assim “aprumada” assim, daí nunca fiz esse tipo de situação, daí eu 

me envolvi com droga, com álcool, juntou tudo e um dia eu loqueei e fiz essa besteira 

né? Nunca tive problema com autoridade, inclusive a única vez que eu tô sendo preso é 

essa [...] ela tinha, se não me engano 10
29

 ano eu acho, 10 anos! E por esse motivo que 

deu bastante aí, por ser abaixo de 12 ano, né? Eu via ela de longe assim, eu tava num 

determinado lugar, daí eu tava bebendo e usando droga lá, daí chapei a mente e... saí 

assim, daí me deu na casa
30

 de, não sei explicar assim o certo, mas aconteceu tudo isso 

e... acabou acontecendo isso e eu vi as consequência depois que passou tudo aquela 

situação”. (sic) 

Sobre o caso de Leonardo, destacamos a fala de Pereira (2011, p. 225), em que 

afirma que a violência “implica necessariamente uma relação assimétrica de poder – 

uma desigualdade de conhecimento, de autoridade, de experiência, de maturidade etc. –, 
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 Antes da instauração da Lei 12.015/09 existiam dois delitos, eram eles o estupro, referente ao art. 

213, e o atentado violento ao pudor, sob o art. 214. Ambos necessariamente deveriam dispor de 

violência ou grave ameaça para constituírem-se crime, ou seja, se houvesse consentimento da vítima e 

ela não apresentasse resistência não se estabeleceria o crime. No entanto, com o advento da mudança 

na lei, tornou-se crime hediondo todo ato libidinoso com o sujeito menor de 14 (quatorze) anos. Deste 

modo, ainda que este consinta para a relação configura-se para o adulto o estupro de vulnerável. 
29

 Leonardo foi condenado por estupro de vulnerável e homicídio. O mesmo relatou que após ter 

estuprado a vítima ele a matou. 
30

 Deu na casa: Expressão usada pelo AVS para referir-se ao que pensou no momento que antecedeu a 

Violência Sexual. 
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com o intuito de dominar, de explorar e de oprimir o outro, de alguma maneira, 

reificando o outro”. 

Neste caso, observamos que a parte mais primitiva do ser humano localizada 

no id, buscou a satisfação dos seus impulsos sexuais e não encontrou as restrições 

concernentes à instância psíquica do superego, responsável pela repressão dos impulsos 

e tão necessária para o convívio em sociedade. 

Nesse sentido, salientamos que as instituições sociais em que o AVS esteve 

inserido desde o seu nascimento, são responsáveis por introjetar-lhe normas, regras e 

valores indispensáveis para a repressão dos impulsos. Sem repressão não há limite, e 

sem limite, não é possível a formação de um superego. Como então, poderá o ego atuar 

como mediador entre as forças contrárias se uma não se constituiu plenamente? Cabe ao 

ego manter o equilíbrio entre estas forças contrárias.  

Ao atuar de modo satisfatório, o ego buscaria a satisfação dos desejos sexuais 

de modo aceitável socialmente; ou seja, respeitando as exigências morais impostas pelo 

superego relativas ao mundo externo. Desta forma, não haveria violência sexual, muito 

menos, violência sexual contra a criança e o adolescente, uma vez que tal 

comportamento causa repulsa entre a maioria dos sujeitos que compõe nossa sociedade. 

Destacamos, também, que o estado de consciência de um sujeito pode ser 

alterado pelo abuso de álcool e outras drogas, sendo que o ego pode ter sua atuação 

diminuída em decorrência do abuso de substâncias químicas. Segundo Freud (1940), um 

neurótico pode num dado momento, dispor de um ego enfraquecido para a efetivação de 

suas tarefas, em decorrência ao abuso de drogas, ou ainda, pelas adversidades da vida. 

Muito embora nosso intuito não esteja na classificação dos AVS em uma 

estrutura de personalidade, para nos apropriarmos de um termo que substitua o conceito 

de AVS, citaremos brevemente sobre o termo neurótico, criado por Freud, com a 

finalidade de pontuarmos sobre a presença do sentimento de culpa no discurso de alguns 

entrevistados. 

Pereira (2011) salienta que no neurótico a pulsão urgente, assim como a 

limitação da consciência em sua força, na ausência de um objeto apropriado (neste caso 

um adulto que dispusesse do mesmo desejo) produz conflitos entre o id e o superego, 

modificando assim, a organização do ego. Por este motivo, o sujeito confunde sua 

relação adequada com a realidade, tornando o ego enfraquecido, de maneira que ao 

satisfazer seus impulsos sexuais direcionados à criança ou ao adolescente, comete 
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violência sexual. Após a retomada do equilíbrio entre as forças psíquicas, a consciência 

moral torna a prevalecer nesta dinâmica e emerge no sujeito o sentimento de culpa e, 

consequentemente, aparece no ego o remorso. 

Nesse sentido, identificamos a presença do sentimento de culpa em Leonardo 

ao relatar: “Olha... eu sei nem explicar, só sei que eu me arrependo muito, me 

arrependo bastante! Que dói sabe? Só Deus sabe o quanto eu já pedi perdão pra Deus 

dessa situação”. (sic) 

Frente a isto, salientamos Pereira (2011, p. 231), que afirma: 

 

[...] é razoável se inferir que o sujeito neurótico, eventualmente, é 

passível de atuar como um violentador sexual infantil. Essa é a 

conformação do sujeito que é nomeada, neste trabalho, de violentador 

sexual infantil ocasional – organização neurótica. Nesse sentido, na 

neurose, a criança-sintoma é uma fantasia imaginada e, 

ocasionalmente, atuada. 

 

Também observamos outros sujeitos que relataram o uso de álcool e outras 

drogas, e que acreditam que por este motivo cometeram a violência sexual. Zepa 

Jararaca relatou: “na época eu bebia demais, eu até era meio alcóolatra, que hoje eu 

tomo remédio controlado, e aí deve ser por isso que eu me perdi e aconteceu o erro, eu 

tinha que ser o protetor da pessoa né, não podia ter cometido o que eu cometi, porque 

nesse caso, ela era jovem ainda, 14 pra 15 anos, nesse caso eu tinha que proteger, não 

cometer o ato que eu cometi, ela era minha sobrinha no caso, então, eu desrespeitei a 

casa dos meus pais, eu desrespeitei o que a igreja ensina, era filha da minha irmã [...] 

eu não tenho bem ideia bem certo, mas ela tinha por aí 13, 14, 15 anos, mas não foi 

uma coisa que fosse penetrado, que quando eu vim preso eu tenho certeza absoluta que 

ela era virgem, era só, só, só no toque assim, pra falar a verdade, como diz o outro, não 

vamo... aconteceu o erro? Aconteceu!” (sic). 

Por meio deste relato podemos observar que Zepa Jararaca desenvolveu 

fantasias sexuais em relação à sobrinha, que se encontrava no período da adolescência, 

um momento em que ao atingir a puberdade modifica-se o corpo e alteram-se os 

hormônios, de modo que não mais o prazer está em seu próprio corpo, como na 

infância, mas no corpo do outro. No entanto, pelo fato desta adolescente ainda não ter 

atingido a plena competência de avaliar as situações e acontecimentos em sua própria 

vida, uma vez que a capacidade de abstração e de construção de sua identidade ainda 
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está em formação, não pode discernir, adequadamente, nem seu próprio comportamento, 

nem o do outro. 

Zepa Zararaca relatou que “ela chamava, eu até mudei, eu morava com a mãe 

e junto dela, do outro irmão, aí eu mudei morar junto do pai e essa cunhada, e do outro 

irmão, pra modo de eu parar né cara, pra não acontecer, ela ia pro colégio, ela ia 

chamar eu lá, ela corria disparado, que era pertinho e ela ia lá, e falava que a noite era 

pra mim ir, que ela ia pro banheiro e ela ia abrir a porta, que a porta do banheiro 

ficava pelo lado de fora, pra mim entrar, e aí, a cabeça né!” (sic). 

Neste relato observamos o comportamento da adolescente, de modo algum 

para responsabilizá-la pelo ocorrido, mas sim para destacar a ausência de compreensão 

quanto ao momento físico e psicológico pelo qual estava passando. Consideramos como 

possibilidade para que a mesma se comportasse desta forma, a ausência de uma 

Educação Sexual adequada, em que abarcou apenas o não dito, levando-a a não 

compreensão de seus próprios desejos, sentimentos e emoções em relação ao adulto. 

Zepa Zararaca relatou acreditar que pode ter cometido a VS em decorrência 

do uso do álcool, e como já mencionado, o uso de substâncias entorpecentes pode 

alterar a atuação do ego, instância psíquica responsável pelo equilíbrio entre as pulsões 

do id e as exigências morais impostas pelo superego. 

Vale ressaltar que nem todos os sujeitos que bebem e têm sua consciência 

alterada, violentam crianças e adolescentes, e ainda, que o comportamento de violentar 

sexualmente crianças e adolescentes, ocasionalmente, sem a existência de um histórico 

prévio nesse mesmo aspecto, foi identificado em sujeitos que não relataram o uso de 

substâncias químicas, mas que, ao mesmo tempo, descreveram não entender o motivo 

pelo qual praticaram a violência sexual. 

Nesse sentido, Davi relata: “as vez eu penso né, não consigo dormir, eu 

sempre fico pensando né? Nossa, por que que eu fui fazer o que eu fiz? [...] se eu não 

tivesse feito o que eu fiz eu não taria aqui! Na verdade foi uma filha minha, daí... tenho 

vergonha de falar essas coisa, por mais que seja né, eu... tive relação com ela na 

época” (sic). Também, Amigo Batista declarou: “não sei aonde que eu tava com a 

cabeça que foi acontecer isso aí, tava vivendo tão bem, tão bem” (sic). 

Por meio destas falas pode-se, novamente, observar a atuação do id e suas 

pulsões que buscaram e alcançaram a satisfação dos desejos. Nestes relatos observamos 
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a prevalência do inconsciente e que os mesmos não sabem explicar, exatamente, o 

porquê agiram do modo como agiram. 

Edson ao realizar uma breve associação entre passado e presente, relatou ter 

cometido violência sexual contra sua filha biológica, afirmou que não queria se utilizar 

das experiências vivenciadas durante a infância e que lhe causaram enorme sofrimento, 

para justificar seu comportamento. 

O mesmo relatou: “O que eu fiz, eu fiz foi com a minha família, foi com a 

minha filha, então eu não quero ponhar a culpa em nada, eu sei que eu mesmo errei 

entendeu? [...] Não quero ponhar culpa lá atrás que a minha mãe me contou que eu fui 

adotado de um modo diferente, numa raiva dela foi isso que ela disse, me contou de 

novo isso que eu nunca esqueci né, ela tava com raiva de mim e me falou “não sei por 

que que eu te peguei pra criar”, e eu não tinha... até lá eu era filho deles entendeu, e 

daí fiquei pra mim com aquilo marcado, daí depois ela se arrependeu e veio me 

abraçar, eu perdoei! Mas sempre fiquei com isso daí na minha mente sabe? E quando 

eu tinha 8 ano também eu fui abusado por um cunhado do meu irmão; eu fiquei com 

aquilo lá a minha vida inteira, com raiva de mim por que eu tinha feito aquilo, podia 

ter avançado no cara entendeu? Que eu era homem! Homem! Coisa de machão! Então 

tinha que ter avançado no cara e não deixado né? Mas que nem eu te falei Deus me 

deu, me deu tudo sabe (chorou)”. 

Edson declarou ser filho adotivo e tomar ciência disso da forma como lhe foi 

dito fez com que a experiência lhe fosse traumática. O mesmo questiona a si mesmo 

quanto ao porquê aceitou, na infância, ser violentado sexualmente pelo adulto, 

evidenciando um estado de consciência imaturo e incapaz de discernir as intenções do 

AVS que lhe violentou, nem mesmo seu próprio comportamento. 

Identificamos nos casos de Davi e Edson a violência sexual praticada por meio 

de uma relação incestuosa entre pai e filha. Davi, conforme já citado, anteriormente, não 

entende o motivo pelo qual manteve relações sexuais com a filha. Edson, no entanto, 

realizou uma breve associação com a violência sexual que sofreu durante a infância e 

adolescência; no entanto, relatou que não usaria isto como justificativa para o seu 

comportamento. No último caso, observamos a repetição da VS. 

Salientamos, que nem todos os sujeitos que sofrem violência sexual na infância 

ou adolescência reproduzem este comportamento na vida adulta, uma vez que cada 
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sujeito violentado elabora em sua subjetividade, um significado distinto dos demais que 

podem ter passado pelo mesmo evento. 

Para Freud (1990), a proibição do incesto não está ligada a nenhuma moral 

vinculada à religião, mas sim a aspectos socioculturais, a uma disposição instintiva e 

inconsciente do próprio sujeito, que se submete à proibição do incesto sem consciência 

quanto aos motivos que o levam a não praticá-lo. A proibição do incesto caracteriza-se 

em um tabu e perece aos aspectos morais religiosos e civilizatórios. 

Seja por meio desta disposição instintiva, em se submeter à proibição do 

incesto, ou pelo descumprimento dos valores, normas e regras estabelecidas 

socialmente, observamos a culpa nos relatos dos AVS, tanto nos casos incestuosos, 

quanto nos casos em que vítima e AVS não eram consanguíneos. 

A culpa, presente na estrutura de personalidade neurótica, foi identificada no 

relato de João A.: “hoje eu penso no que eu fiz, e se eu pudesse voltar no passado eu 

não faria nada do que eu fiz, dessas coisas errada sabe, roubar, brigar, do B.O. da 

moça lá também, do estupro da moça lá. Tipo, da até vergonha, por mais que eu fazia 

coisa errada, mas esse B.O. pra mim, que foi onde me botou na cadeia, eu me sinto, 

sinto que dá até vergonha entendeu” (sic). 

Também Leonardo, relatou: “só sei que eu me arrependo muito, me 

arrependo bastante, que dói sabe, só Deus sabe o quanto eu já pedi perdão pra Deus 

dessa situação” (sic) Já para Davi “é muito dolorido falar isso né? Jamais pensei em 

fazer o que eu fiz né? Pensei que nunca na minha vida eu ia fazer uma coisa dessa, e 

acabei cometendo né? Terrível... eu pra mim é... eu me sinto nojento, até de falar sabe 

[...] às vez eu penso né? Não consigo dormir, eu sempre fico pensando né? Nossa, 

porque que eu fui fazer o que eu fiz? Só que depois de feito também não adianta né? só 

que eu me arrependo né? Deus o livre do céu” (sic). 

Amigo Batista relatou: “quando eu caí na cadeia né? Que eu fiz errado lá 

com as menina né? Isso eu não devia de ter feito né, mas eu já pedi perdão a Deus lá 

em cima né, que me perdoa” (sic). Edson descreveu: “não devia entendeu, não devia 

ter feito uma coisa dessa, então eu fiz o meus filho e minha filha sofrer né? [...] eu 

nunca tive um amor diferente pela Maria por ela ter feito diferente aquilo lá, foi um... 

não sei o que aconteceu, entendeu? Eu fazia, me arrependia, mas voltava a fazer de 

novo, entendeu? Passava a mão nas parte intima dela” (sic). 
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Alcides declarou: “eu gostaria de ter entendido isso quando eu tinha meus 12, 

13 anos, que aí eu não teria feito as barbaridades que eu fiz, não teria cometido crime 

nenhum e não estaria nesse lugar, eu tenho certeza disso! Se eu tivesse a mentalidade 

que eu tenho hoje, o que eu aprendi durante esses anos de prisão, nesses ano de 

sofrimento aí de... pelos atos que eu pratiquei, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho 

hoje eu jamais cometeria crime algum, jamais!” (sic). 

Estes discursos demonstram um pensamento reflexivo do AVS em relação ao 

seu próprio comportamento. Por meio destes relatos, como já mencionamos, 

identificamos a culpa presente nos discursos.  

 

3.1.4 A Mídia como instrumento de Educação Sexual no contexto prisional 

 

Investigamos sobre como eram transmitidos, por meio da mídia, os 

comportamentos dos sujeitos sobre sexo e sexualidade no período em que os AVS eram 

crianças ou adolescentes, a fim de descobrir se os AVS sofreram influência da mídia, na 

vivência da sexualidade, na vida adulta. 

O gráfico abaixo nos permite compreender de modo mais objetivo, os 

resultados encontrados. 

 

GRÁFICO 13 - Comportamentos sobre sexo e sexualidade na mídia. 

 
Fonte: Própria autora (2019). 
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Por meio do gráfico 13 podemos observar que dos 31 sujeitos da amostra, 19 

não tinham acesso à mídia quando eram crianças ou adolescentes, 8 relataram que 

tinham acesso, mas que, no entanto, não assistiam conteúdos que abarcassem sexo ou 

sexualidade, 4 sujeitos relataram que assistiram sobre estas temáticas na televisão. 

Para representar as falas dos que relataram não ter acesso à mídia, destacamos 

José, que relatou: “Eu parei na quarta série de estudar com 15 anos, não tinha 

televisão. Eu vim ver televisão depois de uns três anos que eu parei de estudar, na casa 

dos vizinhos porque nós nunca tivemos” (sic), também, João B.: “Pra falar a verdade 

pra senhora, eu vim conhece a televisão depois de 30 ano, 25, 30 ano, quando eu tava 

com meus pai nunca tiveram isso aí” (sic). 

Quanto aos 12 que tiveram acesso à TV, em algum momento da sua infância 

ou adolescência, 8 relataram que raramente assistiam TV, mas que quando tinham 

acesso não ficavam expostos a conteúdos relacionados a sexo ou sexualidade. João A. 

narrou: “Mas eu nem mexia, só ligava o celular pra ligar, eu não sabia ler. Internet não 

tinha, nós morava na colônia, a única coisa que eu assistia num vizinho era o Chaves 

só, mais era rádio” (sic).  

No entanto, 4 sujeitos relataram que por meio da televisão visualizavam 

conteúdos sobre estas temáticas. Pedro Henrique relatou que naquela época: “...não 

explícito que nem é hoje né? Mas eles já abordavam alguns assuntos, tipo a respeito da 

sexualidade e sobre sexo também. Mas não, eu acredito que não” (sic). Este 

entrevistado não especificou o que sobre sexo ou sexualidade era abordado na mídia, em 

seguida, ao afirmar “Mas não, eu acredito que não”, referia-se ao pensamento de que 

não acredita que tenha sofrido influência da mídia, na vivência da sua sexualidade. 

Para Jonathan: “Naquela época quase nem comentava né? Bem pouco 

comentava sobre sexo, era muito pouco! E daí quando começava assistir, às vezes os 

pais não deixavam assistir né? Desligavam né? Assim! Tanto que passava pouco, mas 

quando passava né? Não dava pra assistir. É, a gente, se soubesse que era errado desse 

tipo a gente não faria né?” (sic). Por meio deste relato observamos que quando ao ficar 

exposto a cenas que abordassem estas temáticas, os pais de Jonathan bloqueavam o 

acesso, desligavam a TV para que o filho não tivesse contato com estes conteúdos. 

Também observamos que este entrevistado efetuou uma correlação entre a 

ausência de acesso aos conteúdos ligados à sexualidade, com o motivo pelo qual 
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encontra-se preso, ao afirmar: “não dava pra assistir. É, a gente se soubesse que era 

errado desse tipo, a gente não faria né?” (sic). 

Ao analisarmos os relatos dos sujeitos que integraram a amostra da nossa 

pesquisa, constatamos que a mídia não teve impacto significativo na vivência da 

sexualidade dos AVS, que envolveu na vida adulta a VS contra crianças e adolescentes. 

Estes relataram que, durante sua infância, tiveram pouco ou nenhum acesso. A minoria 

que foi exposta a conteúdos de sexo e sexualidade não correlaciona isso com suas 

vivências devido à limitação imposta pelos familiares, quando as cenas expunham 

algum conteúdo nesse sentido. 

Destacamos, no entanto, que o fato dos AVS não correlacionarem os conteúdos 

transmitidos pela televisão com seu comportamento, não significa, necessariamente que 

estes não tenham sofrido alguma influência. Desta forma, salientamos que dos 31 

sujeitos entrevistados, apenas 4 tinham acesso aos conteúdos que motivaram esta 

investigação, nos quais observamos a presença da repressão praticada pela família. 

Nosso objetivo foi observar se havia correlação entre os conteúdos assistidos 

nas mídias com o comportamento de violência sexual cometido contra crianças e 

adolescentes, sendo que este integrou a vivência da sua sexualidade, já na vida adulta.  

No decorrer da entrevista, identificamos algo que chamou nossa atenção. Uma 

das perguntas, que compunha a entrevista semiestruturada, consistia em saber se o 

entrevistado já havia, na escola, na família ou em outro lugar, tido a oportunidade de 

ouvir ou falar sobre violência sexual, e sobre o que isto significava na vida de quem é 

violentado sexualmente. No entanto, para nossa surpresa, observamos que, embora a 

maioria não tenha tido acesso à televisão, durante a infância e a adolescência, a 

televisão teve, na vida adulta e dentro do contexto prisional, um papel significativo no 

acesso à informação sobre violência sexual. O gráfico abaixo torna possível 

compreendermos de modo mais objetivo, os resultados encontrados. 
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GRÁFICO 14 - Local em que os AVS ouviram falar sobre VS. 

Fonte: Própria autora (2019). 

 

Por meio do gráfico 14 podemos observar que dos 31 sujeitos entrevistados, 14 

nunca ouviram falar ao longo da sua vida sobre o que é violência sexual, nem mesmo do 

que isto significa na vida de quem é violentado. No entanto, 13 relataram já terem 

ouvido falar sobre violência sexual por meio da televisão, em especial, no tempo em que 

estão presos e dispõe de ociosidade para assistirem, 2 já ouviram falar na escola e 2 

ouviram de outras pessoas, em bares, com colegas e entre os próprios presos. 

Dos que não tiveram acesso a esta informação, durante sua vida, destacamos a 

fala de dois AVS. Para Jonathan: “Nunca, nunca foi esclarecido, pra mim nunca 

ninguém pediu né? Não tive a oportunidade de comentar; essa é a primeira vez, a 

primeira vez que a gente tá conversando” (sic), Já Alcides relatou que: “Não, não tive 

essa oportunidade! Mas eu imagino o que que significa pras pessoas que sofrem a 

violência sexual. Aquilo ali fica no psicológico dela, vai ficar pra sempre, nunca vai se 

apagar, mesmo que tenha acompanhamento psicológico, mesmo que tenha palestra, 

mesmo que tenha explicação, mesmo que as pessoas venham falar de uma maneira bem 

branda ali, bem suave, mas essa pessoa... pode amenizar, mas essa pessoa, apagar? 

Jamais! Não apaga! Não apaga jamais! Isso fica pra sempre! É uma ferida que não vai 

cicatrizar nunca, nunca vai cicatrizar” (sic). 
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Quanto aos sujeitos que tiveram acesso a informações sobre o que é violência 

sexual por meio da mídia, salientamos os relatos de 2 AVS, primeiramente Pedro 

Henrique, que descreveu: “Na verdade eu vim tipo, ver o que que era mais sobre isso, 

que nem na verdade a gente começa a analisar, daí eu comecei a analisar mais quando 

eu tava aqui dentro, que daí você assiste, esse... tem a oportunidade de assistir assuntos 

que falam na TV a respeito disso, tudo que caracteriza, que leva a pessoa a... antes e 

depois de cometer, tipo, tudo que dá na televisão né? Mas na rua nunca tive influencia 

de assistir ou coisa assim, tipo das pessoas falarem, comentarem sobre o assunto, 

nunca falaram” (sic). Também ressaltamos a fala de Adriano, quando afirmou: “Eu 

nunca tive essa oportunidade! Olha, eu na verdade, eu vim aprender agora aqui depois 

que eu tô preso. Foi aqui, fui ver né? A gente assiste, tem mais tempo pra assistir a 

televisão. Vê como que é né? Vê as pessoa falando, os repórter que falaram” (sic). 

Os relatos não só destes, mas dos demais entrevistados que relataram, ter tido 

acesso a estas informações, por meio da televisão, evidenciaram que a televisão atuou 

como instrumento que contribuiu para uma educação sexual. 

Entendemos que, ainda que a televisão não tenha sido colocada no “X” com 

esta finalidade, a mesma proporcionou aos presos o acesso à informação sobre este 

conteúdo, realizando, desta forma, uma Educação Sexual informal nestes sujeitos. 

Nos deparamos com a televisão influenciando, mas não do modo como 

imaginávamos, no início de nossa pesquisa, em que acreditávamos na possibilidade dos 

AVS terem sido expostos a conteúdos sexualizados na infância e por este motivo terem 

sofrido alguma influência na vivência da sua sexualidade. Ao contrário, nos deparamos 

com sujeitos que não tiveram acesso à televisão na infância ou na adolescência, mas que 

na vida adulta, dentro do contexto prisional, tiveram contato com conteúdos que 

abarcavam a temática da violência sexual, por meio dos televisores alocados nos “X”. 

Em alguma medida, estas informações lhes promoveram uma reflexão sobre 

seus próprios comportamentos, uma vez que se distinguiam daqueles transmitidos pela 

TV e que são esperados pela sociedade. 

Por meio da fala de Paulo, podemos observar a TV realizando o papel que as 

instituições sociais nas quais ele esteve inserido ao longo da sua vida deveriam ter 

realizado, que nada mais é do que o acesso a informações ligadas ao sexo e a 

sexualidade. Conhecimentos estes que promoveriam sua formação, enquanto ser 

humano socializado, respeitador dos limites impostos. 
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Paulo afirma: “Na família não né? Mas na mídia né? Na mídia sim. Na mídia 

eles falavam, falam, falavam e falam frequentemente né? Que nem ultimamente agora 

saiu mais uma lei, que é a lei do minuto seguinte né? É... então falam a respeito de 

violência contra a mulher né? É... tipo assim, olhar pra mulher já é um crime né? 

Claro, quando tocar numa mulher é claro que tá se comprometendo né? Então sobre 

essa parte aí é mais na mídia que eu aprendi e a gente vê as coisas” (sic). 

Este AVS descreve a lei destinada a mulheres vítimas de estupro, e cita: “lei do 

minuto seguinte” (sic). O entrevistado exibe não só o conhecimento sobre o nome da 

lei, mas também a quem se destina. Tal lei trata-se de um amparo legal que viabiliza o 

acesso a médicos e psicólogos, bem como as medidas para prevenção da gravidez e as 

doenças sexualmente transmissíveis. Ao citá-la durante a entrevista, Paulo nos mostra a 

atuação da TV como mecanismo que promove o acesso a informações ligadas à 

sexualidade, em lugares remotos, a populações estigmatizadas, isoladas, postas à 

margem da sociedade. De fato, um mecanismo, como já citado, que em algum nível 

promove uma educação sexual. 

Por fim, salientamos que dos 2 entrevistados que relataram ter ouvido sobre 

violência sexual na escola, 1 deles ouviu pela primeira vez na escola dentro da 

penitenciária, especificamente, na aula de ciências. Assim, foi possível observar que, o 

primeiro acesso deste sujeito, a informações sobre violência sexual, ocorreu dentro do 

contexto prisional, evidenciado que, ao longo da sua vida, nenhuma instituição lhe 

transmitiu qualquer conhecimento nesse sentido. 

 

3.1.5 Sexualidade? Não entendo nada! 

 

 “Sexualidade? Eu não entendo nada desses bagulho!”(sic) 

(ARMANDIO, 2019). 

 

Esta seção terciária, intitulada: “Sexualidade? Não entendo nada!”, inicia com 

a fala de Armandio, AVS que integrou a amostra entrevistada em nossa pesquisa de 

campo. Por meio dela é possível identificarmos a ausência de conhecimento sobre um 

aspecto tão importante da vida de todo ser humano. 

Nossa pesquisa foi movida pela curiosidade a respeito dos conhecimentos que 

contribuíram no processo de Educação Sexual dos AVS. Para isso, investigamos o 
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entendimento dos mesmos sobre sexo, sexualidade e violência sexual, a fim de 

descobrirmos em que nível eram detentores de informações que realmente pudessem ter 

contribuído para sua formação enquanto sujeitos desejantes e ao mesmo tempo, 

respeitadores das normas sociais previamente estabelecidas. 

Por meio do gráfico abaixo podemos observar o que os AVS entendiam sobre 

sexualidade, no momento da entrevista. Suas falas foram classificadas, analisadas e 

agrupadas de acordo com o conteúdo expresso. Para isto, os sinônimos, ou frases que 

apresentavam o mesmo sentido foram agrupados na mesma coluna. 

 

GRÁFICO 15 - Entendimento do AVS sobre sexualidade. 

 
Fonte: Própria autora (2019). 

 

Por meio do gráfico 15 podemos observar os conhecimentos adquiridos pelos 

AVS ao longo da sua vida sobre a sexualidade humana e sobre sua própria sexualidade. 

Identificamos que a maioria dos entrevistados, ao todo 9 sujeitos, responderam que não 

sabiam do que se tratava a sexualidade. No entanto, incluímos a este grupo a resposta de 

“João Maria”, uma vez que não apresentou nenhum elemento em que pudéssemos 

observar algum conhecimento, mesmo que reducionista, sobre o que é sexualidade. 

Respostas como a de Vanderlei “não entendo nada quase disso aí, não sei, 

não entendo nada do que que é isso, do que significa isso” (sic) e a de Leonardo A. 

“não tenho muito entendimento nessas parte de coisa aí.” (sic) demonstram a ausência 

de conhecimento destes sujeitos sobre sua própria sexualidade, a qual entendemos como  

condição inerente a todo ser humano. 
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Dos entrevistados, 7 emitiram respostas ligadas à orientação sexual, 5 

relacionaram a sexualidade a relacionamentos afetivos, 3 acreditam que esta esteja 

ligada à relação sexual entre sujeitos héteros, 3 afirmam que se trata da relação sexual, 1 

ligou ao sexo biológico, 2 sujeitos (Alcides e Leonardo B.), foram agrupados na mesma 

coluna, uma vez que suas respostas apresentaram uma quantidade maior de elementos. 

Alcides considerou que a sexualidade é “a pessoa saber qual o sexo dele, se é 

masculino ou feminino, a opção sexual, se ele é hétero, se ele é bi, se ele é 

homossexual” (sic). Leonardo B., por sua vez, ressaltou que a “sexualidade pode ser 

[...] tua opção sexual, ou sexualidade é sobre sexo mesmo, sexualidade é educação 

sexual” (sic). 

Estas respostas demonstram algum conhecimento do sujeito sobre ele mesmo, 

que está para além do sexo biológico, uma vez que ao saber sua própria orientação 

sexual, o sujeito sabe sobre aquilo que lhe afeta. Leonardo B. complementa com a 

afirmação de que sexualidade é educação sexual. E é! Todos os valores, regras, normas 

sociais e instruções recebidas durante a infância e adolescência, que ocorrem mesmo 

que de forma natural, não intencional, educam sexualmente e influenciam na vivencia 

da sexualidade na vida adulta. 

Segundo Figueiró (2014) a educação sexual trata-se de uma relação ensino-

aprendizagem sobre os aspectos que envolvem a sexualidade humana, seja a respeito de 

informações básicas, ou até mesmo em discussões sobre valores, normas sociais, 

sentimentos e emoções e ainda, atitudes relativas à vida sexual. 

Entre os que relacionaram a sexualidade a relações afetivas, citamos Jonathan, 

que afirmou que para ele a sexualidade “é o amor, né? A pessoa gostar um do outro” 

(sic). Sabemos, no entanto, que sexualidade não inclui apenas o sentimento de um 

sujeito pelo outro, mas que:  

 

Sexualidade, por sua vez, inclui o sexo, a afetividade, o carinho, o 

prazer, o amor ou o sentimento mútuo de bem querer, os gestos, a 

comunicação, o toque e a intimidade. Inclui, também, os valores e as 

normas morais que cada cultura elabora sobre o comportamento 

sexual (FIGUEIRÓ, 2006, p. 02). 

 

Desta forma, ao observarmos as postulações de Figueiró citadas no parágrafo 

anterior, torna-se possível compreender que os sujeitos da pesquisa não detêm 

conhecimento sobre os diversos aspectos que envolvem a sexualidade humana, uma vez 
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que trata-se de um aspecto complexo da vida do ser humano, e que, portanto, requer 

ciência e consciência dela para que se possa vivenciá-la de maneira plena. 

Por entendermos que a VS envolve um comportamento violador que integrou a 

vivência da sexualidade dos AVS, na vida adulta, buscamos verificar se os AVS 

entendiam o que é VS. No gráfico abaixo é possível observarmos dados encontrados. 

 

GRÁFICO 16 - Conhecimento do AVS sobre o que é VS. 

  
Fonte: Própria autora (2019). 

 

Por meio do gráfico 16 torna-se possível observar que, a maioria, ao todo 21 

AVS, entende que a violência sexual trata-se de forçar alguém a fazer sexo sem ela 

querer, sem seu consentimento. Dos demais, 5 relataram que não sabiam do que se 

tratava a VS; 2 utilizaram o termo abuso, ao expressaram que VS sexual é abusar 

sexualmente de alguém, 1 acredita que trata-se de algo não só físico, mas também 

psicológico; 1 acredita que seja algo que prejudique o psicológico da pessoa e apenas 1 

incluiu em seu discurso sobre violência sexual, a relação afetiva entre um adulto e uma 

criança ou adolescente. 

Estes dados nos levaram a constatação da visão dos AVS sobre a relação 

sexual com a criança e o adolescente. Em seu entendimento a VS trata-se de algo que 

está relacionado ao fato de forçar alguém para o sexo, nas palavras de Avatar: “colocar 

a pessoa na direta, uma palavra que a gente usa aqui dentro” (sic). 

Este pensamento traz consigo a ideia de que, se não for forçado, se for 

consentido, então não é errado e, portanto, não constitui-se crime. Isto pode ser 
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observado por meio das colocações de Leandro, que relatou: “Eu fraquejei que acabei 

me iludindo por uma criança, eu digo criança porque ela tinha 13 ano[...] mas ela 

consentiu, mas só que perante a lei não tem como alegar né? [...] ela mesmo dizia “eu 

não sou sua filha, posso fazer como eu quero!”. Ela já tinha 11 anos, então ela foi 

dando atenção pra mim. Quando eu vi, foi! [...] acabei errando, perdi a cabeça, acabei 

me levando pela juventude né e daí acabou parando na justiça” (sic) 

O conteúdo deste relato aponta para a realidade vivenciada por estes indivíduos 

em seu percurso histórico. Observamos o impacto causado pela ausência de uma 

educação sexual formal, que fosse capaz de introjetar-lhes conhecimentos que 

contribuíssem para a vivência da sexualidade, na vida adulta, de modo aceitável pela 

sociedade.  

João A. foi o único sujeito que por meio de sua fala, sinalizou que a relação 

sexual com sujeitos menores de idade trata-se de algo errado. Ele declarou: “Eu sei, 

hoje eu sei o que é errado, o que é certo. Eu sei que é errado né? [...] Ficar com de 

menor é errado né?” (sic). Por meio da fala “hoje eu sei que é errado” (sic), podemos 

entender que anteriormente o AVS não sabia. Atualmente João A., entende as 

limitações estabelecidas socialmente, que regem a interação entre um adulto e um 

sujeito ainda considerado vulnerável pelo código penal.  

Conhecer sobre os limites e possibilidades para a vivência do sexo, ter acesso 

às normas sociais pré-estabelecidas, são conhecimentos fundamentais para o processo 

de educação sexual formal/informal de todos os seres humanos. Ter consciência de que 

na legislação brasileira constitui crime todo e qualquer ato libidinoso com crianças e 

adolescentes que ainda não completaram 14 anos, é fundamental para a não execução 

desta ação. 

Também buscamos identificar se os AVS conseguiram correlacionar os 

conhecimentos que receberam ao longo da vida sobre sexo e sexualidade com a 

vivência da sua sexualidade na vida adulta. O conteúdo das falas pode ser observado na 

tabela 4. 
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TABELA 4 - Correlação das informações sobre sexo e sexualidade com a vivência da 

sexualidade. 

Nº DE 

ENTREVISTADOS 

RELATO 

10 Não recebeu informações sobre sexualidade 

7 Não soube responder 

5 
Não ter recebido orientações pode ter influenciado a VS que 

cometeu 

3 O respeito ao outro ao vivenciar a sexualidade 

1 Não sofreu influência 

1 Não saber sobre sexualidade evitou que cometesse algo pior 

1 Não fazer sexo antes de casar e não abusar de mulheres 

1 VS que sofreu poder ter levado a praticar a VS 

1 Aprendeu que deveria ser heterossexual, e é. 

1 A VS que sofreu tornou-o isolado das demais pessoas 
Fonte: Própria autora (2019). 

 

Por meio da tabela 4 podemos observar que 10 entrevistados relataram que não 

receberam informações sobre sexo e sexualidade durante a infância e a adolescência. 

Por este motivo, os mesmos não conseguiram correlacionar com a vivência da sua 

sexualidade na vida adulta. Dos demais entrevistados, 7 não souberam responder a 

pergunta, 5 acreditam que não ter recebido informações sobre sexo e sexualidade pode 

ter influenciado a cometerem a violência sexual, 3 relataram que a maior influência das 

instruções recebidas foi o respeito ao outro na vivência da sexualidade, 1 pensa que não 

sofreu nenhuma influência das informações que recebeu, 1 acredita que não saber sobre 

esta temática evitou que cometesse algo pior, 1 relata ter sido influenciado no sentido de 

não fazer sexo antes de casar e não abusar de mulheres, 1 correlacionou a VS que viveu 

na infância com a VS praticada na vida adulta – sob uma relação de causa e efeito, 1 

pensa que ter sido influenciado a ser heterossexual lhe tornou hétero e 1 afirma que a 

violência sexual que sofreu tornou-o uma pessoa isolada das outras. 

Considerando os sujeitos que responderam esta questão, podemos observar que 

o número mais expressivo, mais uma vez, está relacionado aos sujeitos que relataram 

não ter recebido informações a respeito de sexo e sexualidade, por nenhuma das 

instituições em que estiveram inseridos durante a infância e adolescência. Na sequência, 

o número mais significativo de falas se destaca nos sujeitos que, correlacionaram as 

informações que não receberam, com a maneira como vivenciaram sua sexualidade. 

Sobre estas falas, destacamos primeiramente Leonardo A., ao afirmar: “Eu 

acho que seria mais fácil dizer o que eu não aprendi, seria mais específico assim, 
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porque eu acho, na minha opinião, que se eu tivesse tido um pouco mais de acesso a 

esse tipo de controle assim, coisa assim pra dar uma orientação mais específica assim, 

acho que talvez teria sido bem mais assim, eu teria sido bem mais, como vou dizer? 

Bem mais visionário no futuro né? No que aconteceria de certo e de errado, do que 

pode e o que não pode né?” (sic). 

Também, o relato de Alcides, que decidimos acrescentar na íntegra suas 

considerações a respeito do impacto causado em sua vida por não ter sido instruído 

sobre sexo e sexualidade na infância. O mesmo declarou: “Por estar preso hoje, é... 

condenado por crimes sexuais, é... eu creio que se eu tivesse tido uma orientação a 

respeito disso eu não teria praticado os crimes que eu pratiquei, né? Então a minha 

maneira de viver esse lado da vida aí foi complicado né? Uma maneira bem torta, bem 

rústica, terrível né? Porque principalmente quando se pratica o ato sexual contra 

vontade da pessoa, e pior ainda... quando é pessoa vulnerável né? É pior ainda! Hoje 

eu vejo isso, hoje eu enxergo isso, é... terrível esse tipo de coisa! Então eu, se eu 

pudesse voltar no tempo eu voltaria, começaria uma vida nova, sem praticar esse tipo 

de coisa. Se eu tivesse tido uma orientação, um ensinamento, pessoas dizendo: “olha, o 

sexo tem que ser assim, assim, assim, essa é a maneira correta, essa é a maneira 

aceitável né?” e assim por diante, mas não! Nunca tive orientação nenhuma, entendeu? 

Então, falando o direto e o português claro, a maneira que eu vivi esse lado da vida foi 

pior que um animal, foi pior! Foi terrível! É... são coisas que... hoje a gente vê que 

poderia ter sido diferente, poderia ter sido de uma maneira diferente né? De uma 

maneira correta! Na realidade hoje eu vejo assim, que sexo deve ser praticado por duas 

pessoas que se unem, e aí quando se unem o que é ligado na terra é ligado no céu, né? 

E... serão uma só carne, e ali vai ter o consentimento dos dois, recíproco, vai ser bom 

pra ambos os lados, não vai ter violência, não vai ter contrariedade. Isso seria muito 

bom, tudo que é contrariado, é terrível” (sic). 

Destacamos a fala destes dois AVS por apresentarem de modo mais 

organizado, a correlação estabelecida por eles quanto ao que não aprenderam com o que 

praticaram. Por meio destas falas, podemos observar que os mesmos afirmam que, se 

tivessem aprendido sobre sexo e sexualidade na infância, inclusive sobre o que pode e o 

que não pode, sobre o que é aceito socialmente, talvez suas vidas pudessem ter 

percorrido outro percurso, que respeitasse os limites estabelecidos socialmente. 
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Salientamos o caso de Alcides, condenado por 4 crimes contra vulneráveis, 

crianças. Sob nossa análise, de todos os entrevistados, este AVS é o único que 

apresentou características compatíveis com um transtorno parafílico: a pedofilia. 

Conforme elucidado no capítulo 2, não nos apropriamos de outros termos para 

nos referirmos aos AVS, como por exemplo, pedófilo, por considerarmos as inúmeras 

incoerências entre o conceito e os diversos aspectos já discutidos sobre estes sujeitos. 

No entanto, o caso de Alcides, diferentemente dos demais, trata-se de uma situação de 

reincidência da VS com sujeitos que apresentam as mesmas caraterísticas e não de algo 

ocasional. Também, por meio dos demais aspectos constatados em seu discurso, 

observarmos que a criança se tornou objeto de desejo, um fetiche para satisfazer seus 

desejos sexuais, que o levou a praticar tais crimes. 

Por este motivo, relembramos as características já citadas sobre o transtorno 

pedofílico, são elas: 

 

A. Por um período de pelo menos seis meses, fantasias sexualmente 

excitantes, impulsos sexuais ou comportamentos intensos e 

recorrentes envolvendo atividade sexual com criança ou crianças 

pré-púberes (em geral, 13 anos ou menos). 

B. O indivíduo coloca em prática esses impulsos sexuais, ou os 

impulsos ou as fantasias sexuais causam sofrimento intenso ou 

dificuldades interpessoais. 

C. O indivíduo tem, no mínimo, 16 anos de idade e é pelo menos 

cinco anos mais velho que a criança ou as crianças do Critério A. 

(DSM-V, 2014, p.698, grifo nosso). 

 

Observamos que as características citadas nesse transtorno quanto ao objeto de 

desejo do pedófilo, podem ser encontradas em Alcides. O mesmo declarou: “Eu já 

estou há quinze anos preso, quinze anos! E nem posso dizer pra senhora quanto tempo 

eu tenho a mais porque a minha condenação é oitenta e cinco anos e quatro meses, e 

pelo fato de eu ser reincidente específico e genérico, ou seja, é a quarta vez que eu tô 

preso, então... por esse fato aí automaticamente por lei eu fico aí os trinta que é a lei do 

país, tirar trinta anos pra poder ir embora” (sic). 

Em nosso convívio, durante os meses que sucederam as entrevistas com os 

AVS, na penitenciária, discutimos com os técnicos da instituição sobre o que envolvia a 

reincidência específica e genérica citada por Alcides. Estes, por sua vez, relataram que 

seu caso se tratava de reincidência no mesmo crime em que já havia sido condenado no 

passado (específico) e em novos crimes (genérico). 
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Durante a entrevista Alcides afirmou não ter recebido orientações de seus pais 

sobre sexo e sexualidade e em suas afirmações, declarou: “A gente aprende com nossos 

pais, mas os nossos pais aprenderam com os nossos avós, nossos avós aprenderam com 

os bisavós no caso, então vem vindo de geração em geração, então se meus avós não 

falaram com meus pais sobre sexo, a tendência é eles também não falarem com nós 

sobre sexo com os filhos, porque nós vamos passar pros nossos filhos aquilo que nós 

aprendemos com nossos pais, né? A educação que nós recebemos é aquela que vamos 

passar. Então se nós tivemos orientação sobre religião, sobre sexo, sobre qualquer 

coisa referente à nossa vida né, então nós vamos passar pros nossos filhos, mas se nós 

não tivemo orientação, ninguém nos orientou, ninguém conversou com nós a respeito 

disso, o que que nós vamos passar? Nada! Não vamos ter como passar nada, nós não 

aprendemos nada. Nem na adolescência, geralmente o jovem tá passando ali pra 

adolescente então vem a liberdade, vem um monte de coisa, de mudanças né? Tanto no 

homem quanto na parte feminina né? E era uma coisa que eles deveriam de passar né e 

ensinar né “olha, vai acontecer assim, vai acontecer isso, no teu corpo vai acontecer 

isso e isso” mas não, nunca foi falado nada, nunca, nunca, nunca!” (sic). 

Na psicologia, as considerações de Alcides que foram citadas acima, sobre pais 

repassarem aos filhos aquilo que eles internalizaram dos seus pais, recebe o nome de 

aspectos transgeracionais. Sobre isto, Zimerman (1999), afirma que os genitores 

mantêm a internalização das características das famílias de origem, que abarcam os 

valores, os conflitos e os estereótipos daquela instituição. 

De fato, o relato de Alcides carrega consigo verdades no campo da psicologia, 

de que somos o que somos, por que somos em interação com o outro. O outro nos 

influencia, assim como nós influenciamos a outros, em um movimento dialético. Se a 

criança é submetida a uma família que dispõe de intelectualidade, de acesso à 

informação e à tecnologia, de diálogos sobre sexualidade, como consequência estes 

sujeitos tendem a ser dotados de uma capacidade reflexiva sobre tais aspectos. 

Por este motivo, observamos a necessidade de buscarmos na história os 

elementos que contribuíram com o processo de Educação Sexual destes sujeitos. Estes 

movimentos familiares, nos quais os discursos eram desprovidos de discussões sobre a 

temática, integravam o não dito, que contribuiu para uma educação sexual que careceu 

de informações vitais para que se estabelecessem relações saudáveis.  
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3.1.6 Violência: vivências e crenças 

 

Investigamos sobre a existência, ou não, de um histórico de violência na vida 

dos AVS. Entre elas, destacamos a violência física, psicológica, sexual e a negligência 

de necessidades básicas. Desta maneira, indagamos se as instituições (família, igreja e 

escola) em que estiveram inseridos durante sua infância e adolescência, ou outra pessoa 

que não fazia parte destes grupos, cometeu algum tipo de violência contra os mesmos. 

O gráfico abaixo torna possível a visualização dos dados encontrados. 

 

GRÁFICO 17 - A Violência no histórico de vida do AVS. 

Fonte: Própria autora (2019). 

 

Conforme gráfico 17, dos 31 sujeitos entrevistados, 25 que nunca sofreram 

nenhum tipo de violência, 3 relataram que sofreram violência sexual durante a infância, 

1 foi violentado fisicamente pelo pai, 1 sofreu violência sexual e negligência de 

necessidades básicas e 1 sofreu violência física pelo pai e pela polícia. 

Por meio destes dados podemos observar que o histórico da violência sexual na 

vida do sujeito, não necessariamente possui relação com o comportamento da VS contra 

a criança e o adolescente, uma vez 25 afirmaram nunca terem sofrido nenhum tipo de 

violência, porém, assim como os demais entrevistados cometeram a VS. 

Vale ressaltar que não consideramos violência ao analisar o conteúdo das 

entrevistas, quando um AVS relatava que só apanhava eventualmente como forma de 
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correção, ao se comportar de maneira errônea. Do mesmo modo, descartamos como 

forma de violência, a falta de suprimento das necessidades básicas quando a família 

efetuava esforços para prover o necessário. 

Quanto aos sujeitos que sofreram violência sexual durante a infância, 

destacamos primeiramente a fala de Avatar, que relatou: “Por uma pessoa da família 

sim, que me abusou, mas eu prefiro não dizer quem é, porque depois que eu sair daqui 

ele vai pagar também. Depois disso eu me tornei uma pessoa problemática, fui 

briguento, não aceitava ordem de ninguém, não podia ver as coisa errada ou alguém 

sofrendo, eu já defendia a pessoa. Eu fui uma pessoa problemática no colégio, e a 

única pessoa que me entendia era a professora Luiza. Depois eu tive uma madrinha na 

escola que me ensinou a me controlar um pouco, sempre vou levar ela no meu 

coração” (sic).  

Em Avatar identificamos o desejo de vingança, uma vez que afirma que ao 

sair da penitenciária a pessoa que lhe violentou também irá pagar. Também constatamos 

uma intervenção significativa por meio de uma professora. Esta, ao observar o 

comportamento rebelde de Avatar, acolheu-o e apontou possibilidades para que 

aprendesse a controlar seus impulsos. 

Em seguida, Vanderlei descreveu que: “Na verdade quando eu era 

pequenininho, quando eu era piazote cometeram, um bagulho assim de sexo, eu na 

verdade nem me alembro mais bem certinho né, ah, eu tinha uns 6, 7 anos, era o meu 

cunhado né, verdade, na época na verdade eu nem dava bola né, não dava bola, né, a 

gente foi criado tipo jogado assim né, vivendo [...] nós passemo dificuldade por causa 

que meu pai trabalhava né por dia, sempre trabalhou por dia, só trabalhava por dia, 

e... ele bebia muito, daí em vez de tipo, tipo, em vez de ir pro alimento ia pra bebida 

né, daí passava dificuldade” (sic). 

Na fala de Vanderlei detectamos dois tipos de violência: sexual e negligência 

de necessidades básicas. Consideramos negligência, uma vez que o pai, na condição de 

dependente químico, ou seja, por conta da sua doença – o alcoolismo, desviava o 

dinheiro que poderia suprir as necessidades básicas da família para destinar à bebida. 

Também Edson, conforme já abordado no subtítulo 3.1.3, afirmou ter sofrido 

violência sexual na infância: “quando eu tinha 8 ano também eu fui abusado por um 

cunhado do meu irmão, eu fiquei com aquilo lá a minha vida inteira, com raiva de mim 

por que eu tinha feito aquilo, podia ter avançado no cara entendeu? Que eu era 
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homem! Homem! Coisa de machão! Então tinha que ter avançado no cara e não 

deixado né?” (sic). 

Em Edson constatamos a presença da ruminação mental, nome dado para todo 

processo cansativo e repetitivo que faz o indivíduo pensar sobre determinado evento 

incômodo do passado. A culpa, presente em seu discurso por não ter apresentado 

resistência no momento da violência, causa-lhe enorme sofrimento, e lhe faz questionar, 

inclusive, sua masculinidade e hombridade. 

Por fim, Armandio, declarou: “Só uma vez quando eu era pequeninho, eu era 

pequeninho, eu morava no mato, tinha um cara lá que, né... ele tinha uns 40 ano quase 

na época, eu tinha uns 8, 9 ano, 10 na época, ele... como que eu posso lhe dizer? Ele 

fez, usou a... como que se fala ali? Aquele que usa a boca. Como que se fala ali? Sexo... 

sexo... sexo oral! Ele chupava no meu pênis coisa assim sabe” (sic). 

Posteriormente, Armandio, relatou ter sofrido outra violência sexual já no 

período da adolescência, o mesmo afirmou: “também uma vez lá, que tentaram fa.... 

tentaram me abusar né? Foi um piazão né? Um piazão de maior, eu era piá né? Vivia 

brincando na vó com os bagulho solto, mas o bagulho a gente não esquece né? [...] Ele 

era mais velho e eu tinha uns 12 na época, eu era piá, piazotinho, eu nunca contei pra 

ninguém, sempre guardei comigo, não consumou tudo né? Mas tentou!” (sic). 

No decorrer da entrevista, observamos que Armandio foi submetido a uma 

terceira violência sexual, sobre a qual relatou: “quando eu era pequeno, eu já fui 

também por uma mulher né? Ah... na verdade ela ficava, fazia eu ponhar a boca, ficava 

um monte de coisa, daí eu fazia a mesma coisa que o outro fez, chupava a cabeça 

quando eu era piazinho né? Essa eu era bem pequeninho nessa, acho que eu tinha uns 6 

ano, acho que era bem piazinho mesmo, me lembro que eu era bem pequeninho. Ela já 

era uma mulher casada né, tinha até uma meninota assim. Isso faz tempo! Eu morava lá 

no Timbó, Santa Catarina” (sic). 

Por meio do relato de Armandio podemos observar que o mesmo sofreu 

violência sexual por 3 vezes, duas durante sua infância, sendo uma praticada por um 

homem e a outra por uma mulher. Já a violência sofrida na adolescência, foi praticada 

por um jovem adulto. Todos os estes sujeitos tinham acesso aos locais pertencentes à 

família do entrevistado, sua própria casa e a casa da avó.  
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Por meio dos relatos destacados por nós, podemos observar que os sujeitos que 

violentaram sexualmente os entrevistados eram membros da família ou próximos a ela, 

e que, portanto, tinham acesso a eles. 

Quanto à violência física, na seção terciária 3.1.1 citamos o relato de Alcides, 

que ao descrever sobre seu relacionamento com os membros da família, relatou que seu 

pai era um homem extremamente violento, que lhe agredia com objetos destinados a 

adestração de animais e, em seguida, solicitava à esposa, mãe de Alcides, que passasse 

vinagre com sal nos ferimentos expostos do filho. 

Além disso, no presente subtítulo, destacamos a fala de Alcides a respeito da 

violência que sofreu na adolescência por parte da polícia. Segundo ele, naquele 

momento histórico, ainda se utilizavam das torturas físicas que eram comuns na sua 

época. O mesmo relatou:  

“Sofri, da polícia, muita violência! Eu fui pendurado em pau de arara, levei 

choque, afogamento, eu fui queimado com, com cigarro, um monte de coisa foi feito, 

isso lá nos anos 70, 80 né? [...] hoje em dia tá bem, bem mais melhor, acabou a tortura, 

acabou o espancamento de pau de arara, afogamento, choque, arrancar a unha com 

alicate, enfiar alfinete embaixo da unha eles faziam muito, era uma prática muito usada 

pela polícia na época [...] Certo é que algumas coisas tá no papel mas na prática hoje, 

por trás da cortina é praticado ainda, agressão física, a própria pressão psicológica 

né? Eu fugia muito de casa, saía de casa, ia pra rua, ficava dormindo na rua às vezes 

e... tendo tudo em casa ia pra rua, preferia tá na rua fazendo baderna, fazendo um 

furtinho aqui, um furtinho ali, coisinha mínima mas. Hoje eu vejo que era grave né? E 

aí sofria, não queria sofrer em casa mas sofria na mão da polícia, pior ainda!” (sic). 

Ao analisarmos o relato de Alcides sobre as fugas de casa e sua prática de 

pequenos furtos, observamos o desejo de se afastar do ambiente violento no qual estava 

inserido. No entanto, sem consciência de suas escolhas se aproximava novamente da 

violência e ao comporta-se desta forma, era punido pela polícia, novamente, pelo 

suplício de seu corpo. Afirmamos “novamente”, uma vez que as torturas já eram 

praticadas pela primeira instituição social, em que o mesmo foi inserido ao nascer, sua 

família! Nela, deveria ter encontrado o afeto e a frustração necessária para o seu 

desenvolvimento psíquico de maneira saudável. 

Para Gaúcho a violência física cometida pelo pai não é vista de modo 

negativo, ele relatou: “Apanhar nós apanhava do pai, porque o pai era carrasco né? 
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Ele surrava mesmo, qualquer coisa que acontecia ele batia mesmo, volta e meia né? Se 

nós fizesse arte era duas, três tunda por semana. No meu ver hoje tudo que eu apanhei 

se não tivesse sido era pior que hoje, eu pra mim serviu né? Na hora eu não gostei 

mas... serviu pra eu aprender muita coisa boa” (sic). 

Embora este discurso nos aponte excessos, que hoje sem dúvidas constituiriam 

crime, na forma de violência física contra a criança, observamos que Armandio atribuiu 

um significado positivo aos comportamentos do pai. A seu ver, caso não tivesse sido 

disciplinado desta forma pela pessoa do pai, sua condição atual poderia ser pior. 

Por fim, observamos, por meio da análise dos dados, que o comportamento de 

autoria da violência sexual contra crianças e adolescentes, esteve presente tanto em 

sujeitos que relataram não ter sido expostos a quaisquer formas de violência, quanto 

naqueles que sofreram violência sexual ou física. A repetição da violência sexual, 

portanto, ocorreu apenas por parte de 4 sujeitos, que na infância foram violentados e 

reproduziram este comportamento na vida adulta. 

Conforme descrito anteriormente, 25 entrevistados acreditam que não sofreram 

nenhuma forma de violência ao longo de sua vida. Para efetuarmos uma reflexão sobre 

estes discursos, selecionamos as falas de alguns AVS, citadas a abaixo. 

Davi relatou: “só que daí nós trabalhava né pra ajudar ela, já tinha os irmão 

mais velho que já era casado né, os dois mais velho, daí nós tinha que ajudar, mas nós 

sempre trabalhemo” (sic). Gaúcho lembra que: “na verdade na época era tudo mais 

difícil, mas sempre era uma harmonia que era o máximo que podia, mas não era 

sempre que tinha porque era muito piazada né? As vezes não tinha diálogo. Um pouco 

porque nós tinha que trabalhar, daí tinha que fazer a tarefa todo dia entendeu?" (sic). 

Para Adriano a relação com a família “era de boa assim, eu ajudava a minha 

mãe na roça né, ela trabalhava né?” (sic). Armandio descreveu sua infância dizendo: 

“Eu na verdade já comecei meio pequeno assim pra vida trabalhando e... não era muito 

de escola, na verdade não parava em escola né, daí meu pai me tirou do colégio, daí do 

colégio eu fui trabalhar, trabalhar com erva, nós ficava 30, 60, 90 dia no mato e não 

tinha muito conhecimento” (sic). 

Sob nossa análise, muito embora os entrevistados não identifiquem que tenham 

sido expostos a quaisquer violências, para nós, o foram! Esta afirmativa está embasada 

por identificarmos que seus corpos, ainda encontravam-se desprovidos de crescimento e 

desenvolvimento compatível com as tarefas desempenhadas. Estes pequenos indivíduos 
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se depararam com fatores econômicos e sociais que sinalizavam a necessidade de que os 

mesmos participassem do sustento familiar, levando-os ao abandono dos estudos.  

Não pretendemos com esta constatação, desenvolver um discurso de 

vitimização destes sujeitos, pois entendemos que todo ser humano é um ser ativo, que se 

encontra em constante movimento, na mesma medida em que é influenciado, também 

influencia. Entendemos, no entanto, que a escola se trata de uma ferramenta que 

contribui na formação intelectual dos indivíduos e que não ter acesso a ela, ou ainda, ter 

que afastar-se dela por fatores econômicos, afetam o desenvolvimento da capacidade de 

pensar reflexivamente sobre determinado assunto. Para nós, não oferecer às crianças e 

aos adolescentes condições mínimas para que permaneçam no que lhe é de direito, 

caracteriza uma violência por parte do Estado – uma violência Estatal. 

Também investigamos sobre o pensamento do AVS quanto ao que leva um 

homem a cometer a violência sexual contra crianças e adolescentes. Na tabela abaixo 

organizamos o conteúdo presente dos discursos dos AVS.  

 

TABELA 5 - O que leva um homem a cometer a VS contra a criança e o adolescente. 

Fonte: Própria Autora (2019). 

 

A tabela 5 torna possível visualizarmos de modo mais claro, o conteúdo da fala 

dos entrevistados. Por meio dela, observa-se que a maioria dos entrevistados, ao todo 6, 

relataram a perda do controle como provável motivação para a violência, 5 pensam que 

os AVS devem ter problemas psicológicos/mentais para realizarem tal ato, 5 afirmaram 

que não sabem quais as motivações do violentador, 4 correlacionaram a falta de 

orientação com a prática da violência sexual, 3 acreditam que trata-se do desejo do 

Nº DE 

ENTREVISTADOS 

RELATO 

6 Algo sem pensar / Perda do controle 

5 Problemas Mentais / Psicológicos 

5 Não sabe 

4 Falta de orientação 

3 Desejo 

2 Não respondeu 

2 Psicopatia 

1 Maníaco 

1 Uso de Drogas e Bebidas 

1 A VS que sofreu o levou a cometer VS 

1 Burrice 
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violentador pela vítima, 2 não responderam, 2 acreditam que o AVS trata-se um 

psicopata, 1 denominou o AVS de maníaco, 1 pensa que esta ação pode ter correlação 

com o uso de drogas, 1 relata que se o violentador é violência sexualmente ele pode 

cometer a VS, e por fim, 1 entrevistado acredita que se trata de um ato de burrice. 

A fim de ilustrar os dados, destacamos falas que ilustram o número mais 

expressivo de afirmações: Algo sem pensar/perda do controle.  João A. relatou: “Mas 

na hora, bá, na hora eu acho que não tive tempo de pensar eu acho pra eu te feito, tipo 

na hora do... eu acho que foi né? Eu não tenho como explicar, mas é... tipo que nem eu 

falei, tipo na hora é emoção, tipo fica até difícil entendeu” (sic). Para Jonathan “a 

pessoa fica fora de si naquele momento né, depois quando volta em si se arrepende, daí 

é tarde daí” (sic). Gaúcho afirmou que para ele foi algo “repentino, repentino, nem... 

quando eu vi eu já tinha feito né?” (sic). 

Por meio destas falas observamos que estes sujeitos não conseguem explicar 

claramente o que os levou a se envolverem de maneira libidinosa com crianças e 

adolescentes. Seus discursos sinalizam os impulsos sexuais que não encontraram as 

restrições morais necessárias, que seriam capazes de atuarem como freio moral. 

Conforme já discutido por nós, são vários os motivos que podem levar o AVS 

a cometer violência sexual contra a criança e o adolescente. Entre eles: o uso de 

substâncias químicas que alterem o nível de consciência e que diminuem a ação 

mediadora do ego e proporciona ao id a satisfação dos desejos, a ausência de um objeto 

mais adequado no contexto da violência em que fosse possível a canalização dos 

impulsos sexuais, um transtorno pedofílico, no qual o sujeito toma a criança como 

objeto de desejo e faz dela um fetiche para suas fantasias sexuais.  

O fato é que por meio dos relatos é possível a observância de que nem mesmo 

o AVS compreende seu próprio comportamento, pois trata-se de algo que acontece “na 

hora da emoção” (sic)
31

, em um momento em que a pessoa ”fica fora de si”(sic)
32

, o 

que o leva a cometer a VS de modo “repentino” (sic)
33

. 

Construímos o parágrafo acima com trechos das falas dos 3 AVS citados, por 

entendermos que as mesmas se conectam, se complementam e nos evidenciam a 

ausência de controle do indivíduo sobre seu próprio comportamento. 

                                                           
31

 “Na hora da emoção”(sic) – trecho retirado da fala de João A. 
32

 “Fora de si” (sic) – trecho retirado da fala de Jonathan 
33

 “Repentino” (sic) – trecho retirado da fala de Gaúcho. 
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Também verificamos se os AVS acreditavam que mulheres eram capazes de 

violentar crianças sexualmente. Os dados foram expostos em gráfico e podem ser 

observados abaixo.  

 

GRÁFICO 18 - Opinião dos AVS sobre a possibilidade de mulheres violentarem 

crianças sexualmente. 

 
Fonte: Própria autora (2019). 

 

O gráfico 18 aponta que dos 31 sujeitos entrevistados, 19 acreditam que 

mulheres são capazes de violentar crianças sexualmente, enquanto 12 afirmaram que 

não. Dos 19 que acreditam que mulheres são capazes de cometer a VS, 7 relataram que 

pensam desta forma por que já assistiram na televisão. 

Isto pode ser identificado na fala de Cachorro, que afirmou “A mulher? Eu 

acho que sim! Por que eu já ouvi muitas... já ouvi muitas coisa assim, na televisão, no 

fantástico essas coisa assim, que a mulher tem capacidade de... né?” (sic). 

Para Armandio a mulher é capaz de cometer VS, posto que a respeito da sua 

história, narrou: “Na verdade, quando eu era pequeno eu já fui também por uma mulher 

né?” (sic). Leandro, no entanto, acredita que a mulher “pode afiançar né, porque... por 

causa da pobreza na verdade, que pessoas que têm condição não precisa entendeu, as 

pessoas pobre às vezes pode levar a querer se beneficiar né da criança?” (sic). 

Sabemos que a maioria das denúncias de VS contra crianças e adolescentes são 

praticadas por homens, mas que, no entanto, não são somente eles que atuam como 

AVS contra crianças e adolescentes. No capítulo 2, nos dados que apresentamos sobre 
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crianças e adolescentes que sofreram VS, extraídos por nós do Boletim Epidemiológico 

publicado pelo ministério da saúde em 2018, apontam que em 81,6% dos casos o AVS 

eram do sexo masculino, ou seja, 18, 4% haviam sido cometidos por mulheres. 

Por este motivo, ressaltamos que mulheres podem, assim como os homens, 

atuarem como Autoras de Violência Sexual, não só no sentido de exploração sexual 

conforme abordado por Leandro, mas também no sentido de envolver-se sexualmente 

com sujeitos que se encontram em desenvolvimento físico e psíquico. 

Um dos motivos para que as denúncias não sejam realizadas contra mulheres 

pode estar relacionado ao conteúdo observado na fala de Avatar. Ele afirma que: “o 

homem no caso (risos), é mais complicado falar que foi abusado né? Eu acho que existe 

isso, porque a partir do momento que ele não tem entendimento totalmente do que 

acontece, e é induzido por uma pessoa com palavras e esse tipo de coisa, é um abuso! E 

nem seria pelo gosto da pessoa, mas sim pela vontade de contar pros outros, e isso 

acontece muito com homem” (sic). 

Avatar crê que para o homem é difícil relatar que sofreu VS por uma mulher, e 

ainda, que muitas vezes meninos se submetem a VS por mulheres para que possam 

contar para os outros. Aqui observamos a distinção entre a violência sofrida pela mulher 

e a violência sofrida pelo homem – por uma mulher. 

Para a mulher, o histórico de violência sexual em sua vida pode causar-lhe 

vergonha, impotência, sensação de estar suja, de desvalia, pode alterar sua percepção 

sobre si causando-lhe baixa autoestima. Segundo Avatar, para o homem ser violentado 

sexualmente por uma mulher pode ser motivo de exibicionismo entre os outros homens. 

Ainda sobre as crenças dos AVS, investigamos o pensamento dos AVS sobre o 

que suas vítimas sentiram no momento em que foram violentadas sexualmente. Na 

tabela abaixo apresentamos os conteúdos que integram os 31 relatos dos AVS. Na 

mesma tabela, organizamos a apresentação do vínculo que o AVS possuía com a vítima, 

bem como a idade da vítima na ocasião do crime. 

Ressaltamos, no entanto, que não foi nosso objetivo investigar informações 

sobre a vítima, uma vez que nossa pesquisa voltou seu olhar para o sujeito que violenta 

sexualmente crianças e adolescentes. No entanto, no decorrer das entrevistas alguns 

AVS trouxeram, em seus discursos, informações sobre o vínculo que mantinha com a 

vítima e sua idade na ocasião do crime. 
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Por este motivo, alguns espaços na tabela não foram preenchidos por nenhum 

dado, em decorrência de que durante a entrevista o AVS não mencionou estas 

informações sobre a vítima. Na tabela abaixo podemos observar as informações 

identificadas. 

 

TABELA 6 - O que o AVS pensa que a vítima sentiu na hora da violência. 

AVS 
O que pensa que a vítima 

sentiu na hora da VS 
Vínculo 

Idade da 

Vítima 

José Pensa que não violentou - - 

João A.  Raiva, tédio, humilhado, dor -
34

 - 

Antônio Ódio, raiva Sobrinha - 

Tigre Não sabe Enteada 13 

Zepa Jararaca Constrangido Sobrinha 13 

Alexsandro Se amavam Namorada 13 

Avatar Medo, nojo Conhecida
35

 - 

Leonardo A. Raiva, desprezo, nojo Conhecida 13 

João B. Constrangida, abatida, nervosa Filha 12 

Vanderlei Raiva Enteada 13 

Davi Nojo, tristeza Filha
36

 - 

Samuel Coisas horríveis, trauma Desconhecida - 

Vigmuy Muito ruim, muito mal Conhecida - 

João Maria Constrangida, envergonhada Enteada 10 

Edson Não sabe Filha - 

Cachorro Não se sente bem - - 

Paulo Constrangida Sobrinha 7 

Alcides 
Medo, raiva, nojo, revolta, desejo 

de matar 
Desconhecidos

37
 Abaixo de 10 

Amigo Batista Desgosto na vida Enteada 12 

Val Não tem ideia Enteada 9 

Jonathan Raiva Filha 6 

Armandio Sofrimento, dor, raiva Enteada 10
38

 

João C. Raiva Enteado 7 

Gabriel Medo, ódio, raiva - - 

Leonardo B. Pensa que não violentou Desconhecida 10 

Dudu Pensa que não violentou Enteada - 

Gaúcho A pior coisa do mundo Enteada 13 

Rodrigo Pensa que não violentou - - 

Leandro Medo, desejo de atacar Enteada 13 

Pedro Henrique Medo Enteada 4 

Adriano Se sente muito ruim Enteada 12 

Fonte: Própria autora (2019). 

                                                           
34

 João A. - Menciona que a VS foi cometida com uma adolescente. 
35

 Avatar - Indica que a VS foi praticada contra uma adolescente. 
36

 Davi - Mencionou alguns eventos temporais que indicam que sua filha ainda era criança na ocasião. 
37

 Alcides - Condenado por 4 crimes sexuais contra crianças, entre elas, meninos e meninas. 
38

 Armandio se relacionou sexualmente com duas enteadas, e foi condenado por crime hediondo ao 

violentar sexualmente sua enteada de 10 anos. A enteada mais velha tinha mais de 14 anos na época em 

que se relacionou sexualmente com ela. O AVS comenta que o pai de suas enteadas está preso por 

também ter violentado sexualmente as filhas. 
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Por meio da Tabela 6, é possível observar que dos 31 sujeitos da amostra, 

apenas 4 acreditam que não cometeram violência sexual. Estes relatos estão 

fundamentados na premissa de que não foi um ato violento, forçado! Mas de que as 

vítimas teriam consentido com a relação sexual e que por este motivo não 

caracterizaria violência sexual. 

Para exemplificarmos, apresentamos a fala de José, que afirmou:  “Olha, 

graças a Deus que eu, essas parte aí não me representa” (sic). De semelhante modo, 

Leonardo B. expressou: “Nossa! Se eu tivesse violentado realmente eu acredito que 

muita raiva né?” (sic). 

Conforme já apontado por nós, a dificuldade em reconhecer seu 

comportamento como violência sexual está relacionada ao fato de o AVS não ter 

utilizado uso da força para praticar a VS contra a criança e o adolescente. 

Esta situação reforça a discussão feita por nós no capítulo 2, antes mesmo da 

realização da pesquisa de campo, em que descartamos a utilização de termos 

comumente utilizados para se referir ao AVS e que possuem caráter pejorativo. Entre os 

termos não utilizados, discutimos sobre o termo “estuprador”, que se encontra vinculado 

ao Artigo 213 do Código Penal Brasileiro que define como estupro o ato de 

“constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a 

praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”. 

Na ocasião, e mais ainda agora, discordamos da utilização do termo tendo em 

vista a nossa experiência no NEDDIJ, no qual atendíamos crianças que relatavam a VS 

sofrida, e os relatos dos casos nos quais os AVS apontam que não se utilizavam de 

violência ou grave ameaça, mas sim da sedução, convencendo-as a satisfazerem seus 

desejos sexuais. 

A tabela acima também nos proporciona observar o vínculo entre AVS e vítima 

na época em que a VS foi praticada. Dos 31 entrevistados, 12 eram padrastos das 

vítimas, 4 eram pais biológicos, 3 eram tios, 3 desconheciam as vítimas, 3 eram 

conhecidos das vítimas e 1 namorava a vítima, que totalizaram 26 sujeitos. 

Entre as vítimas, 10 eram adolescentes e 9 eram crianças, que totalizaram 17 

sujeitos relatados durante a entrevista. Sobre as demais vítimas os outros AVS não 

mencionaram nenhuma informação. 
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Gostaríamos ainda de citar outra forma de violência praticada contra o AVS, a 

violência institucional, manifestada na conduta de alguns Agentes, mas que não 

representam a totalidade. 

Segundo Alcides a penitenciária contempla “uma meia dúzia de maus 

profissionais, porque a maioria são pessoas capacitadas, que ganham dinheiro com o 

serviço deles, e tão aqui dentro pra ganhar o pão de cada dia, são pessoas honestas, 

são pessoas que tratam o preso com educação, com decência, procurando ajudar o 

preso pra que ele possa se reabilitar, se recuperar. Mas tem uma minoria que é só por 

Deus! Que deveria passar por uma avaliação psicológica a cada, a cada 30 dias na 

verdade. Porque o preso não vai se recuperar sendo mal tratado, ele já tem a mente 

virada pro lado do avesso, aí as pessoas que estão aqui pra ajudar começar a: “Você é 

isso! Não sei o que, não sei que lá. Seu lixo! Seu verme! Lixo se recicla e você não 

serve nem pra reciclar! Tem que se fazer uma fogueira, queimar!”. Daí não vai se 

recuperar! Mas nunca! Vai se revoltar cada vez mais, e quando sair daqui a tendência 

é fazer pior do que fez” (sic). 

Por meio da fala de Alcides, percebemos que alguns agentes cometem 

violência psicológica contra os AVS, ao afirmarem que os mesmos são lixos e que 

deveriam ser queimados. 

Também observamos no discurso de João A. a violência praticada entre os 

próprios presos, uma vez que os sujeitos condenados por outros crimes sentem-se no 

direito de violentarem sexualmente os AVS. Para nós, tal conduta transmite a ideia de 

que tais sujeitos sentem que seus crimes são menos graves que o dos AVS.  

João A. relatou que “Aqui mesmo quantos eles zoam aqui, colocam cabo de 

vassoura no anus, dão choque. Eles colocam os ladrão no meio do pessoal do seguro. 

Pegam o fio de luz aqui, e colocam nas parte íntima do preso, daí com choque dele 

berrar e coice entendeu, na parte íntima do cara entendeu. De colocar de joelho em 

tampa de litro de coca, e deixar o cara o dia inteiro assim, e... várias coisas entendeu. 

Tem uns ladrão que eles trouxeram, um tal de “M”. Esse “M” pegou o outro cara do 

artigo e matou ele com uma sacola na cabeça o ano passado, matou aqui no bloco dois, 

matou o cara dentro da sala. O piazão ia até na APAE na rua. Não! Primeiro eles 

mataram um com 30 facadas, e não viram, deixaram dois que eles achavam que tinham 

matado né? Daí pagaram um gordinho e matou. Mas não pode dar moleza não, eles 

vão nos mais coitado. Que nem esse outro que eles mataram, era um piazão novo, tava 
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indo embora, daí colocaram os cara
39

 junto com ele, daí dois ou três dias mataram o 

cara com 30 facadas” (sic). 

Aqui podemos observar a pratica da lei de Talião: “olho por olho, dente por 

dente”, cuja qual observamos ser aplicável somente aos AVS, sujeitos, aos olhos dos 

outros presos, merecedores deste tipo de punição. De outra maneira, se praticado fosse à 

lei de Talião com os demais presos, talvez tivéssemos uma chacina dentro do contexto 

prisional, tendo em vista que os homicidas, ao entrarem na penitenciária seriam mortos.  

Em um contexto tão adverso, a Bíblia e a fé cristã foram identificadas como 

elementos que contribuem no equilíbrio emocional dos sujeitos, bem como ao convívio 

social entre os presos. 

Edson relatou: “por que a Biblía hoje aqui, eles falam que todo preso vira 

católico, vira evangélico, mas o meio de nós manter a cabeça boa é a Bíblia, entendeu? 

Se você sair de fora da Bíblia, se você... você não consegue aqui dentro! É muita... nós 

moremo em sete dentro de praticamente um banheiro, um banheiro que lá fora nós 

usava, o cara ficava sozinho na banheira. Aqui o vaso é aqui e nós fiquemo pra cá.
40

 

Então você tem que ter a cabeça boa, se não tiver a cabeça boa tu não... tu já começa a 

fazer falta e você vai ficando cada vez mais na cadeia e não sai mais. Falta é você 

brigar, xingar guarda, ter contenda entre nós dentro do barraco né? Então a Bíblia 

aqui é o nosso remédio aqui dentro sabe? Nós aprendemos muito com isso daí, eu 

principalmente quero levar pra fora” (sic). 

Este AVS relata que a Bíblia se trata de um remédio para que o preso disponha 

de saúde mental dentro da penitenciária. O mesmo acrescenta: “mas Graças a Deus que 

eu tenho vida e vou, vou aguentar o tirão, só que aí eu vou sair daqui bem forte de 

mente, que é a mente, o nosso corpo nós temo que esquecer os prazer de comer uma 

coisa boa, o prazer de sexo, e coisa, aqui dentro pro nosso corpo nós temo que 

esquecer entendeu, os prazer dele, nós temo que manter a nossa cabeça boa, se nós não 

manter a cabeça boa, nós... eles começam a dar golpe aqui dentro, a andar tudo torto, 

daí tu vai lá pro CMP, é um centro de recuperação lá de gente louco, lá em Curitiba né, 

daí tu não sai mais” (sic). 

Edson afirma que ao sair da penitenciária sairá forte de mente, expressão 

utilizada por ele para fazer referência ao equilíbrio necessário para todo ser humano. 

Nas palavras de Edson “a cabeça da pessoa aqui é tudo! E tudo isso aí tu vai conseguir 

                                                           
39

 João ao mencionar “os cara”, refere-se aos presos que não foram condenados por crimes sexuais. 
40

 Neste momento Edson apontou para uma distância de aproximadamente um metro. 
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com Deus junto contigo, se não tu não... porque tem muito aqui, na cadeia você 

aprende tudo. Você não pensa que a cadeia vai te deixar melhor, a cadeia você vai 

chegar aqui com cara de cento e poucos ano, com cara de trezentos ano. Cara que 

matou, cara que põe dentro da mala, né? Cara com quinze, dezesseis crime né? Uma 

coisa que eu achei que nunca ia ver na minha vida, vim ver uma coisa dessa! A cadeia 

te ensina a matar, te ensina a roubar, te ensina tudo que é de mal, e só se for de Deus, 

se tiver com Deus junto pra não sair daqui pior. Por que que volta setenta por cento 

das pessoa? Por que é isso aí que é! Por que nenhum é igual, o nosso dedo nenhum é 

igual ao outro, todo mundo tem uma personalidade diferente, e se você não... e se você 

chegar de dedo aqui num irmão, você não dura um dia aqui dentro, sem chance, e é 

isso que o inimigo quer, quer contenda. Daí tu já vai sair de dentro do barraco, já vai 

ver lá que tem um opressor lá, então tudo você tem que pensar. Tem aquela história lá 

que você tem que contar do um até dez, e isso vale muito aqui dentro! É muito bom! Eu 

acho assim óh, eu não sei, mas nós vamos conversar ainda, eu acho que eu vivia numa 

prisão lá fora , lá eu tava preso” (sic). 

Edson descreve as dificuldades que enfrenta no dia a dia dentro da 

penitenciária, e defende que Deus lhe ajuda a regular suas emoções, a ter paciência. 

Nesse sentido Durkheim (2000) salienta que: 

 

Mas os crentes, isto é, os homens que vivendo a vida religiosa, têm a 

sensação direta do que a constitui, objetam que esta maneira de ver 

não corresponde à experiência cotidiana. Sentem, com efeito, que a 

verdadeira função da religião não é nos fazer pensar, enriquecer nosso 

conhecimento, acrescentar às representações que devemos à ciência, 

representações de outra origem e de outro caráter, mas nos fazer agir, 

nos ajudar a viver (DURKHEIM, 2000, p. 493, grifo nosso). 

 

 

A citação a acima nos mostra que para os homens que vivem a vida religiosa, 

não importa o pensamento crítico, reflexivo sobre a experiência religiosa, mas sim de 

este promove nos sujeitos a ação e lhes ajuda, portanto, a viver. Entendemos que, em 

um contexto tão precário, a fé de Edson contribui para que este viva melhor.  

Ao final da fala de Edson, ele afirma: “eu acho que eu vivia numa prisão lá 

fora, lá eu tava preso” (sic). Esta afirmação nos permite compreender que lá fora, o 

mesmo não dispunha da moral cristã religiosa, mas que ao se aproximar dela observou 

sua importância, apesar de encontrar-se no contexto prisional. 
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Sob nossa análise, entendemos que a afirmação de Edson ao mencionar: 

“preso lá fora” (sic), faz referência aos textos bíblicos que embasam o cristianismo: “E 

conhecereis a verdade, e a verdade os libertará” (Bíblia – João 8:32). Portanto, Edson 

desta forma estaria livre por meio da fé, mesmo que agora se encontre preso. 

Sobre esta questão, Durkheim (2000) salienta que: 

 

O fiel que comungou com o seu deus não é apenas o homem que pode 

mais. Ele sente em si força maior para suportar as dificuldades da 

existência e para vencê-las. Está como que elevado acima das 

misérias humanas, porque está elevado acima de sua condição de 

homem; acredita-se salvo do mal, aliás, sob qualquer forma que se 

conceba o mal. O primeiro artigo de qualquer fé é a crença na 

salvação pela fé. Ora, não se vê como uma simples ideia poderia ter 

essa eficácia (DURKHEIM, 2000, p.493). 

 

Por meio das postulações de Durkheim podemos observar que o ser humano, 

ao interagir com Deus por meio da fé, sente que pode suportar as dificuldades da vida, 

sente-se fortalecido, salvo, acima de toda miséria. Este é o caso de Edson. 

Também Alcides, nos revela seu apreço pela fé cristã, e salienta: “Aqui eu leio 

a Bíblia, leio livro de Edir Macedo, Silas Malafaia, Marcos Feliciano e assim por 

diante, pastor Tacaiama né? [...] a gente vai levando, mas que o lugar aqui é terrível, é 

terrível! Não é fácil! Privado da liberdade, privado de tudo aquilo que é de bom, você 

passa necessidades aqui, né? por exemplo, meu caso, nas outras vezes eu tinha o apoio 

da minha família, nesses quinze ano agora eu tô sem ninguém, então não é fácil, mas tô 

aí, tô suportando, graças a Deus. Deus tem me dado uma mente boa né, tem me dado 

paciência, tem me apoiado nos momentos mais difícil da minha vida, tenho me apegado 

com Deus e Deus tem me dado um retorno, muito bom né? E... a gente tá aí 

caminhando” (sic). 

Desta maneira, podemos observar do ponto de vista da fala dos sujeitos 

entrevistados, que a Bíblia, base da fé católica e protestante, trata-se de um instrumento 

que compõe uma moral própria e que regula as ações entre os indivíduos que se 

encontram no contexto prisional, a partir dessa moralidade. Para nós, trata-se de um 

mecanismo satisfatório, uma vez que proporciona uma melhoria nas relações 

interpessoais e intrapsíquicas dos sujeitos, em um ambiente em que se encontram 

privados de liberdade. 

No entanto, ressaltamos que muito embora tenhamos identificado que tal fé 

apresente características positivas para a convivência dos indivíduos nesse contexto, 
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também observamos nos relatos transcritos e analisados, aspectos da vida dos AVS que 

dificultaram sua vivencia da sexualidade de modo consciente. 

Observamos a omissão da escola para com estes sujeitos na ausência de 

formação em Educação Sexual, falta de acesso e de condições de permanência na escola 

(ambiente que lhes permitiria a formação do pensamento intelectual), informações 

reducionistas quanto à sexualidade repassadas pela igreja, a família e o não dito sobre 

sexualidade. São estes alguns fatores contribuintes para uma visão limitada da 

sexualidade. 

Por este motivo, destacamos as leis do movimento da realidade, as 

contradições identificadas: 

1) Na legislação, entre ECA, CPB e a OMS, quanto à ausência de consenso 

sobre quem é o adolescente, o vulnerável, o sujeito em desenvolvimento. 

2) No Estado, que ao mesmo tempo em que criou escolas e afirmou que 

crianças e adolescentes deveriam frequentar este ambiente, fez com que 

estas se submetessem a condição de alienação no trabalho, por não lhes 

fornecer condições básicas de alimentação, abrigo e segurança. 

3) Da escola, por ser um espaço que defende a construção do pensamento 

intelectual, mas que promoveu uma visão reducionista da sexualidade 

humana para aqueles que, pelo menos por um tempo, puderam frequentá-la. 

4) De algumas famílias, que deveriam ter promovido o bem estar e o cuidado 

para o bom desenvolvimento físico e psicológico da criança e do 

adolescente, mas que, como já mencionado, por vezes promoveu a 

violência e os maus tratos. 

 

Os sujeitos que viveram em situações de precarização foram imersos em 

condições sociais que limitaram seu acesso e permanência na educação formal, posto 

que alguns relatos evidenciem o abandono da escola para trabalhar e assim, auxiliar no 

sustento da casa e subsídio da alimentação. Ressaltamos que não negamos o papel ativo 

de todo sujeito, mas consideramos em nossa análise a dialética indivíduo x sociedade. 

Entendemos que as condições básicas de sobrevivência da vida dos sujeitos 

comprometem a essência do ser, que são as necessidades espirituais, não só no sentido 

religioso, mas de humanidade. O ser humano que não tiver, ou perder o acesso aos 

aspectos básicos de sobrevivência, poderá também perder sua humanidade, tornando-se 
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puro instinto, o que acaba por comprometer seu desenvolvimento afetivo, sua 

capacidade de empatia. 

Dessa forma, faz-se necessário que todo sujeito tenha primariamente, 

condições adequadas de vida, dispondo de acesso a comer, beber, vestir-se e abrigar-se, 

em um ambiente que não apresente traços de violência. Secundariamente, entendemos e 

defendemos a importância da educação formal, em especial, da formação em Educação 

Sexual por meio da escola, uma vez que, em um mundo ideal, os sujeitos que 

constituirão famílias, igrejas e outras instituições, terão antes passado por ela. A seguir 

apresentaremos as considerações finais desta obra. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

"Nasceu homem, nasceu humano. 

Determinado pelos sonhos de seus genitores a ser belo, a ser profícuo. 

Hoje, observado monstro, permeado por dúvidas sobre a quimera que carrega, 

não sabe se realmente nasceu humano ou se esqueceram de lhe ensinar a ser". 

 

Nestor Santos de Lucas 

Psicólogo da Penitenciária Estadual 

de Francisco Beltrão - PR 

 

 

 

Nossa pesquisa pautou-se na investigação sobre os fatores contribuintes no 

processo de Educação Sexual formal/informal dos Autores de Violência Sexual (AVS) 

contra crianças e adolescentes, que se encontram presos na Penitenciária Estadual de 

Francisco Beltrão – PR. O nosso interesse esteve em desvelar por meio de entrevista 

semiestruturada aplicada com estes sujeitos, as instituições sociais que fizeram parte da 

sua infância e adolescência e os conhecimentos que contribuíram na Educação Sexual 

dos mesmos, bem como, a influência da mídia neste processo. 

Desta forma, por meio dos autores citados no segundo capítulo, constatamos 

que não há entre os saberes uma concordância quanto a definição sobre quando inicia e 

quando termina o período da adolescência, o que dificulta a universalidade na 

compreensão de quem são os sujeitos vulneráveis.  

Do mesmo modo, encontramos diversos termos utilizados para referenciar o 

sujeito que violenta sexualmente crianças e adolescentes; entre eles, palavras 

pejorativas. No entanto, defendemos no percurso da nossa escrita, e mais ainda agora, o 

termo escolhido por nós – Autor de Violência Sexual, uma vez que este sujeito é autor 

do(s) crime(s) pelo qual fora condenado. 

Desta forma, aplicamos o materialismo histórico dialético, na medida em que 

analisamos os relatos dos AVS, considerando seu contexto histórico e social, 

entendendo este indivíduo como ser social. 

Em nossa jornada, identificamos que, ao contrário do que imaginávamos 

quando nos dispusemos a pesquisar sobre a Educação Sexual dos AVS, a maioria dos 
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sujeitos da amostra relatou ter crescido em famílias constituídas por pai, mãe e irmãos, 

um modelo nuclear, e afirmaram que o relacionamento familiar era bom. 

Identificamos um caso, no entanto, que destoou da realidade vivida pela 

maioria dos entrevistados no âmbito familiar. É este o caso de Alcides, um homem 

acima de 60 anos que se encontra preso há mais de 15 anos. Este relatou que durante sua 

infância e adolescência seu pai praticava violências bárbaras, e para lhe corrigir se 

utilizava de objetos destinados para adestrar animais, e ainda, que após machucar seu 

corpo, ordenava a esposa, mãe de Alcides, que passasse vinagre com sal em suas 

chagas. Posteriormente, o pai justificava sua conduta afirmando que assim agia pelo fato 

de lhe amar. Segundo Alcides, sua família era, frequentemente, conflituosa, mas aos 

sujeitos externos a ela mantinham práticas altruístas. 

Para nós, a discrepância entre o dito e o vivido pelos pais pode acarretar na 

dificuldade de internalização de regras na criança, assim como a ausência de um pai que 

promova, não só a segurança e provisão das necessidades básicas da criança, mas 

também as adequadas frustrações que devem ser impostas pela função paterna. 

Também a ausência de uma mãe suficientemente boa, que segundo a teoria 

psicanalítica é que aquela que provê ao filho sua sobrevivência física e psíquica, por 

meio do alimento, agasalho, amor, calor, contato físico, e ainda, que não frustre nem 

gratifique o filho de maneira excessiva (WINNICOTT, 1971). 

Debruçamo-nos por um breve momento sobre o caso de Alcides, por 

observarmos que este desenvolveu o transtorno pedofílico, que o levou a condenação 

por quatro crimes sexuais direcionados a crianças do sexo masculino e feminino. Entre 

suas vítimas, além do estupro, também cometeu homicídio. 

Diferentemente de todas as demais histórias de vida, este entrevistado relatou 

aspectos que evidenciam os excessos cometidos por seu pai e a omissão praticada pela 

mãe. Por este motivo, ressaltamos: não estamos estabelecendo uma relação causal, no 

sentido de afirmar que as violências física e psicológica sofridas o fizeram desenvolver 

a pedofilia, mas sim, efetuando a seguinte correlação: no único caso entrevistado com 

histórico de tortura, também observamos o desenvolvimento do transtorno pedofílico. 

Vale ressaltar que Alcides relatou não ter sofrido VS durante a infância ou 

adolescência. Entendemos que o impacto de qualquer violência na história de vida de 

cada sujeito, muito depende do significado que este irá atribuir ao evento, ou da 

capacidade que terá de ressignificá-lo. 
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Constatamos que, a maioria das famílias, não dialogava com os filhos sobre 

assuntos voltados para o sexo e a sexualidade, contexto em que o não dito predominava 

a respeito destas temáticas. Também a escola, não debatia a sexualidade humana em sua 

complexidade, mas reduzia-a à mecânica do corpo, promovendo ensinamentos sobre o 

funcionamento do corpo do homem e da mulher, bem como sobre os métodos de 

prevenção de gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. 

Nas instituições religiosas, igrejas católicas e evangélicas, identificamos o 

silêncio quanto à sexualidade dos sujeitos, no sentindo de discussões que abrangessem a 

totalidade dos aspectos envolvidos na sexualidade e ao mesmo tempo, verificamos o 

estabelecimento de normas para a prática do sexo. 

Quanto às mídias, constatamos que estas não influenciaram a sexualidade dos 

AVS, uma vez que a maioria dos entrevistados não teve acesso a elas durante a infância 

e a adolescência. No entanto, na vida adulta, dentro do contexto prisional, a televisão 

vem atuando como instrumento, no processo de Educação Sexual dos AVS, que tem 

aprendido sobre o que é VS contra mulher, contra crianças e adolescentes e sobre as leis 

que regulamentam a proteção a estes grupos. 

Averiguamos que, na verdade, a mídia vem executando um papel que é 

responsabilidade do Estado - o de promover o acesso a informações por meio de uma 

educação formal que contribuiria para a formação intelectual dos AVS. A TV aparece 

no contexto prisional educando esses indivíduos sexualmente, internalizando uma 

concepção sobre certo e errado e estabelecendo uma moralidade nesses sujeitos. 

Vale ressaltar que identificamos a ausência de uma instituição que lhes 

fornecesse informações sobre sexualidade em sua complexidade, o que contribuiu para 

que na vida adulta, estes sujeitos não soubessem o que é sexualidade, nem mesmo que 

VS não se trata apenas de forçar uma pessoa a fazer sexo, mas que ao se relacionar com 

sujeitos considerados vulneráveis pela legislação, ainda que o mesmo consinta, não é 

algo permitido pelas leis que regem nosso país. 

Neste percurso, notamos que, a maioria dos entrevistados, não possuem 

histórico de nenhum tipo de violência, dentre elas a sexual, e que dos 31 sujeitos 

entrevistados, apenas 4 sofreram VS na infância ou adolescência. Na maioria dos casos, 

o crime de VS cometido, se tratou de um comportamento em que, com uma consciência 

diminuída no momento do crime, seja pelo uso de álcool ou outras drogas, ou pela 

incapacidade do ego de encontrar o equilíbrio entre forças contrárias, pessoas sem 
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histórico de crimes sexuais cometeram a VS contra a população vulnerável, o que, 

portanto, lhe constitui um Autor de Violência Sexual. 

Nesse sentido, entendemos que, antes de se tornarem sujeitos que violentaram 

sexualmente a outros, foram, assim como nós, bebês, desprovidos de condutas desta 

natureza, deste crime. Todo AVS não nasceu AVS, mas se constituiu em AVS, visto 

que isto não está descrito em seu DNA, em seu código genético. Se assim fosse, 

validado estaria o ditado “filho de peixe, peixinho é!”, ou em outras palavras, dizer: 

“filho de AVS, AVS é!”, mesmo porque há pessoas que sofreram violência sexual na 

infância e não cometem VS na vida adulta. 

Sabemos que, no entanto, todo ser humano, para o bom convívio social deve, 

necessariamente, se constituir em autocontrole, consciente de que alcançar a satisfação 

de todos os seus impulsos poderá causar dano a outros e estabelecer o caos social. No 

entanto, observamos que este entendimento emerge de uma capacidade reflexiva e 

provida de conhecimentos mínimos que promovam a empatia. 

Por este motivo, defendemos que a legislação atribui toda responsabilidade ao 

indivíduo, que em última instância de fato lhe pertence, uma vez que foi ele quem 

cometeu o crime. No entanto, este indivíduo é também um ser social, que é socializado 

pelas instituições em que esteve inserido desde o seu nascimento, entre elas, a família, a 

igreja e a escola. Estas, por sua vez, não conseguiram dar-lhe uma formação capaz de 

introjetar-lhe as normas sociais, de modo que, não houve na sua história, uma 

instituição que promovesse uma formação moral que abordasse a sexualidade. 

Desta forma, se há uma responsabilidade individual, e há! Há uma maior ainda 

com viés social, em que as instituições sociais, todas, falharam no sentido de fornecer o 

acesso à informação que contribuiria para sua formação, e que, portanto, auxiliariam na 

construção de uma moralidade capaz de freiá-lo. 

Sabemos, portanto, da responsabilidade individual do AVS, porém 

questionamos: e a responsabilidade maior, a social, quem a julga? Quem a condena? 

Quem a pune? Uma vez que esta não proporcionou aos AVS o mínimo necessário para 

que se constituíssem em cidadãos que funcionassem socialmente de modo satisfatório, 

com condutas aceitáveis e que não causassem repulsa na população, nos cidadãos que se 

encontram inseridos na sociedade. 

Em nossa análise, constatamos que ter sofrido VS não é uma variável comum 

entre os sujeitos da amostra, porém a ausência de informações sobre sexualidade 
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constituiu-se em uma. Em alguma medida, estes sujeitos até receberam de uma ou outra 

instituição, algumas informações reducionistas sobre sexualidade. No entanto, 

defendemos que informação não é formação, e que por meio da formação o indivíduo 

pode ser emancipado. 

Estes sujeitos foram privados de conhecimento, de valores morais que 

abarcassem a sexualidade, de Educação Sexual formal, de noções que o permitiriam não 

ver o outro como objeto. Mas a questão é: Porque eles não tiveram acesso a esses 

mecanismos? 

Desta forma, salientamos que todo ser humano é um ser social, é histórico, o 

que não exime, de modo algum, sua responsabilidade enquanto indivíduo, em seu papel 

ativo frente à sociedade. Todos os seres humanos são o que são, porque interagem com 

outros. Outros que, assim como ele, integraram instituições sociais, com regras e 

normas próprias a elas. 

De fato, a sociedade mudou, e aqueles que no passado praticavam livremente 

relações sexuais com crianças e adolescentes, hoje são denominados violentadores, 

criminosos sexuais, pedófilos, estupradores, e por nós: AVS.  

Desta forma, observamos a comprovação de nossa hipótese de pesquisa, qual 

seja, de que a Educação Sexual que os AVS receberam das instituições que mediaram 

este processo, dentre elas: família, igreja e escola, influenciaram no modo como 

vivenciaram sua sexualidade na vida adulta. A falta de uma Educação Sexual formal, a 

ausência de acesso ao conhecimento científico sobre sexualidade, durante a infância e 

adolescência, contribuiu para que tão somente a norma social do silêncio, do velado, do 

oculto, da visão reducionista da sexualidade fosse estabelecida. 

Assim, permaneceu a sexualidade para estes sujeitos envolta em tabus, sem 

clareza quanto aos limites estabelecidos pelas leis vigentes em nosso país, aspectos estes 

que contribuíram no modo como interagiram com outros sujeitos e que limitaram sua 

atividade consciente na vivência da sexualidade, envolvendo, neste caso, um 

comportamento violador direcionado para criança e/ou adolescente. 

Também mostramos ao longo do texto a relação entre os problemas sociais, 

dentre eles, pobreza, violência e drogas com os comportamentos dos AVS, sem, 

contudo, efetuarmos generalizações, uma vez que não se trata de relações de causa e 

efeito, posto que o problema da violência sexual é complexo e passa por várias 

mediações.  
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Reconhecemos, no entanto, que há um problema estrutural na sociedade, falta 

de emprego, miséria, falta de políticas públicas educacionais e de proteção social, mas 

isso não exime o papel ativo do sujeito, uma vez que estes não se constituem em 

produto do meio, mas em sujeitos que reagem. Por meio do materialismo histórico 

dialético, entendemos que os sujeitos da pesquisa se tornaram AVS, ou seja, foram 

educados por instituições que mediaram este processo, dentre elas família, igreja e 

escola; pela sociedade. 

Reconhecemos, no entanto, nossas limitações em analisar os dados, bem como 

da tentativa de repassar ao leitor, a medida exata da intencionalidade da fala do 

entrevistado, uma vez que, as citações dos seus relatos, durante o texto, não nos 

permitem repassar as emoções evocadas, as expressões não verbais, o silêncio e o choro, 

muitas vezes revelando o sentimento de culpa, nem nenhum outro aspecto que vá além 

da verbalização do sujeito. 

Nossa pesquisa de modo algum encerra os questionamentos que envolvem a 

sexualidade dos AVS, nem mesmo apresenta respostas a todas as variáveis a que estão 

submetidos no contexto prisional. Esperamos com o nosso trabalho, apontar caminhos 

para que, outros pesquisadores, deem continuidade no olhar direcionado a uma 

população estigmatizada, a dos AVS. 

Entre as possibilidades para novas pesquisas, pontuamos a ação da religião, 

nesse contexto representado pelas igrejas católica e evangélica, como mecanismo que 

promove entre os AVS a saúde mental, o autocontrole e que regula as ações entre os 

sujeitos. Ainda, outro caminho que poderá ser percorrido é o da investigação sobre a 

percepção dos agentes penitenciários sobre os AVS, sobre sua conduta e tratamento 

com os mesmos, uma vez que estes atuam no processo de reabilitação destes indivíduos 

para a reinserção na sociedade. 

Entendemos que o caminho para se alcançar a emancipação que desejamos é 

árduo e há necessidade de intervenções do Estado por meio de políticas educacionais, 

no sentido de promover a professores e a alunos, uma formação que abarque a 

sexualidade humana, por meio da Educação Sexual formal e ainda, que promova aos 

indivíduos que integram a sociedade, condições mínimas para permanecerem no 

contexto escolar a fim de conceber sua formação intelectual; isto é, por meio do acesso 

ao conhecimento científico. Consideramos que se os sujeitos entrevistados tivessem tido 
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acesso a condições dignas de trabalho, uma educação de qualidade por meio das 

instituições mediadoras, talvez, muitos deles não tivessem se tornado AVS. 

Por este motivo, torna-se necessário que políticas públicas sejam criadas com a 

finalidade de fornecer a toda criança e adolescente, por meio da escola, uma educação 

sexual que discuta as temáticas da sexualidade e da VS, assim como o respeito ao outro, 

a legislação, os limites e possibilidades aceitáveis socialmente para a vivência da 

sexualidade e sobre a relação adulto x criança/adolescente. Uma política pública de bem 

estar social. 

Por fim, entendemos que, por meio da nossa pesquisa, apenas mais um passo 

foi dado e que há a necessidade de que outros pesquisadores deem sequência nesta 

caminhada, cuja jornada é árdua e também da maior importância, a fim de que o 

fenômeno da VS não mais seja algo tão comum nos dias atuais, e por fim, na 

continuação da história da humanidade. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

167 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais - DSM-V. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

 

ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara, 1986. 

 

AZEVEDO, Maria Amélia; GUERRA. Infância e violência doméstica: fronteiras do 

conhecimento. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

 

AZEVEDO, Maria Amélia; GUERRA, Viviane Nogueira de Azevedo (Org.). Crianças 

vitimizadas: a síndrome do pequeno poder. São Paulo: Iglu, 2007. 

 

BARBOSA, Francirosy Campos; PAIVA, Camila Motta. Sex/pleasure in Islam is 

devotion.Religião & Sociedade, v. 37, n. 3, p. 198-223, 2017. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rs/v37n3/0100-8587-rs-37-3-00198.pdf  Acesso em: Agosto de 

2018. 

 

BERNARDI, Marcello. A deseducação sexual. São Paulo: Sumus, 1985. 

 

BRAUN, Suzana. A violência sexual infantil na família. Porto Alegre: AGE, 2002. 

 

BRASIL, Lei nª 8069 de 13 de Julho de 1990. Sítio da Presidência da República. 

1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm> Acesso 

em: Agosto de 2018.  

 

________, Lei nº 12.015 de 07 de agosto de 2009. Sítio da Presidência da República. 

2009. Disponível em: 

<http//www.planalto.gov.br/ccvil_03/Ato20072010/2009/Lei/L12015.html> Acesso 

em: Junho de 2018.    

 

_______. Ministério dos Direitos Humanos. (2018a). Disponível em: 

<http://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/ouvidoria/balanco-disque-100> 

Acesso em: Agosto de 2018 

 

_______. Boletim Epidemiológico. Análise epidemiológica da violência sexual 

contra crianças e adolescentes no Brasil, 2011 a 2017. Brasília: Ministério da Saúde, 

Secretaria de Vigilância em Saúde, nº 27, Volume 49, Jun/2018b.  

 

CARREIRO, Adriana Aparecida Garbin. Perfil dos Criminosos Sexuais de um 

Presídio do Estado do Paraná. 2012. 86f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós 

Graduação em Psicologia Forense, Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2012. 

 

CHAUÍ, Marilena. Repressão sexual: essa nossa (des)conhecida. 6. ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1984.  

 

http://www.scielo.br/pdf/rs/v37n3/0100-8587-rs-37-3-00198.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/ouvidoria/balanco-disque-100


 
 

168 

 

DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do 

trabalho. 5ªed. São Paulo: Editora Cortez, 1988. 

 

DICIONÁRIO LINGUEE ONLINE. Disponível em: 

https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/grooming.html. Acesso em: 

Novembro de 2018. 

 

DICIONÁRIO PRIBERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA, Online, 2018. 

Disponível em: <https://dicionario.priberam.org/fratric%C3%ADdio> Acesso em: 

Novembro de 2018.  

 

DURKEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa: O sistema totêmico na 

Austrália. São Paulo: Martim Fontes, 2000. 

 

ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 9ª 

ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1984. 

 

ESBER, Karen Michel. Autores de Violência Sexual Contra Crianças e 

adolescentes. 1ªed. Gioânia: Cârone Editorial, 2009. 

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio da língua portuguesa. 

5ªEd.  Editora Positivo, 2014. 

 

FIGUEIRÓ, Mary Neide Damico. Educação sexual: como ensinar no espaço da escola.  

Linhas, Santa Catarina, v.7, n.1, p.1-21, 2006a. 

 

__________. Educação Sexual: Retomando uma proposta, um desafio. Londrina: 

Eduel, 2010. 

 

__________. Educação Sexual no dia a dia. Londrina: Eduel, 2013. 

 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 20ªed. Petrópoles: 

Editora Vozes, 1987. 

 

___________l. A história da sexualidade I: A vontade de saber. 5ªed. Rio de Janeiro: 

Paz & Terra, 2017. 

 

FREUD Sigmund, 1940. Moisés e o monoteísmo, Esboço de psicanálise e outros 

trabalhos. Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund 

Freud. v. 13. Rio de Janeiro: Imago, 1990. 

 

________. O futuro de uma ilusão, o mal-estar na civilização e outros trabalhos (1927-

1931). In: O futuro de uma ilusão, o mal-estar na civilização e outros trabalhos 

(1927-1931). 1996. 

 

________. (1913). Totem e Tabu. In: FREUD, S. Edição standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud. v. 13. Rio de Janeiro: Imago, 1990. 

 

https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/grooming.html
https://dicionario.priberam.org/fratric%C3%ADdio


 
 

169 

 

GAGLIOTTO, Giseli Monteiro. A Educação Sexual na Escola e a Pedagogia da 

Infância: matrizes institucionais, disposições culturais, potencialidades e perspectivas 

emancipatórias. Tese (Doutorado). – Campinas, SP, 2009. 

 

______.Jundiaí, Paco Editorial: 2014. 

 

HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor. W. Temas básicos da sociologia. São 

Paulo: Cutrix, 1973.   

 

JONES, Sherry. A joia de Medina. Rio de Janeiro: Record, 2009. Disponível em: 

http://www.record.com.br/images/livros/capitulo_QN79Pp.pdf Acesso em: Agosto de 

2018. 

 

JOSEFO, Flávio. História dos hebreus. 8ª Edição. Rio de Janeiro: CPAD, 2004. 

 

LORENZI, Franciele. A educação sexual na formação do/a pedagogo/a no estado do 

Paraná. Dissertação de Mestrado, 2017.  Disponível em: 

<http://tede.unioeste.br/handle/tede/3326> Acesso em: Agosto de 2019, 

 

MAIA, Clarissa Nunes. Et al. História das prisões no Brasil. 2009. 

 

MARX. Karl. O capital: crítica da economia politica. Livro primeiro - o processo de 

produção do capital - Tomo 2 - (capítulos XIII a XXV). São Paulo. Editora Nova 

Cultural. 1996.  

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Violência contra crianças e adolescentes: questão 

social, questão de saúde. In: Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil. vol.1 no.2 

Recife May/Aug. 2001. Disponível em: <http://migre.me/jDSuv>. Acesso em: Outubro 

de 2018. 

 

______. Violência: um problema para a saúde dos Brasileiros. IN: Impactos da 

Violência na Vida dos Brasileiros. Ministério da Saúde / Secretaria de Vigilância em 

Saúde. Brasília-DF. 2005. Disponível em: h 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/impacto_violencia.pdf> Acesso em: 

Outubro de 2018. 

 

______. O desafio do Conhecimento: Pesquisa qualitativa em saúde. 14ª Edição. 

São Paulo. Hucitec, 2014. 

 

NETTO, José Paulo. Introdução ao estudo do método de Marx. São Paulo: Expressão 

Popular, 2011.  

 

NUNES, César Aparecido. Desvendando a sexualidade. Campinas, SP: Papirus, 1987. 

 

OLIVEIRA, Maria Marli. Como fazer pesquisa qualitativa. 7ª Edição. Rio de Janeiro. 

Editora Vozes, 2016.  

 

PEREIRA, M. C. F. Violência sexual contra crianças e adolescentes: um olhar sobre 

aquele que violenta. Cad. Psicanál.-CPRJ, Rio de Janeiro, v. 33, n. 25, p. 222-237, 

2011. Disponível em: 

http://www.record.com.br/images/livros/capitulo_QN79Pp.pdf
http://tede.unioeste.br/handle/tede/3326
http://migre.me/jDSuv
http://www.mdh.gov.br/biblioteca/consultorias/conada/violencia-contra-criancas-e-adolescentes-analise-de-cenarios-e-propostas-de-politicas-publicas.pdf
http://www.mdh.gov.br/biblioteca/consultorias/conada/violencia-contra-criancas-e-adolescentes-analise-de-cenarios-e-propostas-de-politicas-publicas.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/impacto_violencia.pdf


 
 

170 

 

http://cprj.com.br/imagenscadernos/caderno25_pdf/18_CP_25_VIOLENCIA_SEXUAL

_CONTRA_CRIANCAS.pdf Acesso em: 15 de Junho de 2017.  

 

PIRES, Marília Freitas de Campos. O materialismo histórico-dialético e a Educação. In: 

Interface — Comunicação, Saúde, Educação, v.1, n.1, 1997. 

 

PRIORI, May Del. A história das crianças do Brasil. São Paulo: Contexto, 2010.  

 

RANGEL, Lúcia Helena. Da infância ao amadurecimento: uma reflexão sobre 

rituais de iniciação. 1999. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32831999000200019> 

Acesso em: Novembro de 2019. 

 

RODRIGUES, Herbert. A pedofilia e suas narrativas: uma genealogia do processo 

de criminalização da pedofilia no Brasil. 2014. Tese de Doutorado. Universidade de 

São Paulo. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8132/tde-

15042015-152015/pt-br.php> Acesso em: Fevereiro de 2018. 

 

ROUDINESCO, Elisabeth. Dicionário de psicanálise. Zahar, 1998. 

 

SAFERNET. O prazer e o perigo do sexting. Disnponível em: 

<https://new.safernet.org.br/content/o-prazer-e-o-perigo-do-sexting> Acesso em: 

Agosto de 2018.  

 

SANFELICE, J. L. Dialética e Pesquisa em Educação. In: LOMBARDI, J.C.; 

SAVIANI, D. (Orgs.). Marxismo e Educação: debates contemporâneos. 2ªed. Campinas, 

SP: Autores Associados: Histedbr, 2008. 

 

SANTOS, Benedito Rodrigues dos; ESBER, Karen Michel; SANTOS, Izabela Barbosa 

de C. Autores de Violência Sexual contra crianças e adolescentes: 

responsabilização e atendimento terapêutico. 1ª ed. Gioânia: Cârone Editorial, 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

SERAFIM,
 
Antonio de Pádua, et al. Dados demográficos, psicológicos e 

comportamentais de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. 2011. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

60832011000400006>  Acesso em: Setembro de 2018. 

 

SOUZA, Luara Neres de. A pederastia em Atenas no período clássico: relendo as 

obras de Platão e Aristófanes. 2008. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal 

de Goiás. Disponível em: 

<https://pos.historia.ufg.br/up/113/o/SOUSA__Luana_Neres_de.pdf> Acesso em: 

Agosto de 2018. 

 

THOMPSON, Augusto. A questão penitenciária: De acordo com a constituição de 

1988. 5ª ed. Rio de janeiro: Forense, 2002. 

 

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a 

pesquisa qualitativa em educação.1ªed: São Paulo: Atlas, 2006. 

 

http://cprj.com.br/imagenscadernos/caderno25_pdf/18_CP_25_VIOLENCIA_SEXUAL_CONTRA_CRIANCAS.pdf
http://cprj.com.br/imagenscadernos/caderno25_pdf/18_CP_25_VIOLENCIA_SEXUAL_CONTRA_CRIANCAS.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32831999000200019
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8132/tde-15042015-152015/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8132/tde-15042015-152015/pt-br.php
https://new.safernet.org.br/content/o-prazer-e-o-perigo-do-sexting
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-60832011000400006
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-60832011000400006
https://pos.historia.ufg.br/up/113/o/SOUSA__Luana_Neres_de.pdf


 
 

171 

 

VAGLIATI, Ana Carla. Gritos do Silêncio: o professor frente à violência sexual contra 

crianças e adolescentes no espaço escolar. Dissertação de mestrado. Ano. 2014. 

Disponível em: <http://tede.unioeste.br/handle/tede/961> Acesso Maio de 2019. 

 

ZIMERMAN, David E. Fundamentos Psicanalíticos: Teoria e Técnica – Uma 

Abordagem Didática: Uma Abordagem Didática. Artmed Editora, 2010. 

 

ZUQUETE, José Gonçalo Estrela. NORONHA, Ceci Vilar. Pedófilos e agressores 

sexuais de crianças e adolescentes: narrativas a partir do cárcere. In: COELHO, 

M.T.Á.D., and CARVALHO FILHO, M.J., orgs. Prisões numa abordagem 

interdisciplinar [online]. Salvador: EDUFBA, 2012, pp. 145-160. Disponível em: 

<http://books.scielo.org/id/7mkg8/pdf/coelhos-9788523217358-10.pdf> Acesso em: 

Novembro de 2018. 

 

WINNICOTT, Donald Woods. Consultas terapêuticas em psiquiatria infantil. Rio de 

Janeiro: Imago. 1971. 

 

http://tede.unioeste.br/handle/tede/961
http://books.scielo.org/id/7mkg8/pdf/coelhos-9788523217358-10.pdf


 
 

172 

 

  

Aprovado na  Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

CONEP em 04/08/2000  

 

APÊNDICE I 

 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE  

  

Título do Projeto: A Educação Sexual formal/informal dos Autores de Violência 

Sexual contra crianças e adolescentes: Contribuições da teoria psicanalítica 
 

Nome do pesquisador responsável: Sabrina A. G. Silva (46) 35204841 

 

Convidamos você a participar de nossa pesquisa que tem o objetivo de compreender 

como foram os ensinamentos que você recebeu durante sua infância e adolescência 

de sua família, escola, igreja e mídia, sobre sexo e sexualidade. 

Esperamos, com este estudo, proporcionar um espaço para que você possa contar 

sua história de vida, e também, contribuir com a ciência através das informações 

coletadas. Para tanto, será necessário realizar uma entrevista com você que será 

gravada.  

Durante a execução do projeto é possível que em algum momento você se sinta 

constrangido com alguma pergunta, ou ao contar situações que você tenha passado 

ao longo da sua vida.  

No caso de ocorrer mal estar físico/emocional durante a entrevista o pesquisador 

comunicará aos agentes penitenciários. 

Sua identidade não será divulgada e seus dados serão tratados de maneira sigilosa, 

sendo utilizados apenas para fins científicos. Você também não pagará nem receberá 

para participar do estudo. Além disso, você poderá cancelar sua participação na 

pesquisa a qualquer momento. No caso de dúvidas ou da necessidade de relatar 

algum acontecimento, você pode contatar os pesquisadores pelos telefones 

mencionados acima ou o Comitê de Ética pelo número (45) 3220-3092.  

Este documento será assinado em duas vias, sendo uma delas entregue ao sujeito da 

pesquisa.  

  

Declaro estar ciente do exposto e desejo participar do projeto. 

 

    

_____________________________ 

(Assinatura)  
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Nome do sujeito: 

  

Eu, Sabrina A. G. Silva, declaro que forneci todas as informações do projeto ao participante 

e/ou responsável.  

  

Francisco Beltrão, _____ de _______________ de 2019.  
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APÊNDICE 2 

 

 

PERFIL DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO 

 

ASPECTO PESSOAIS E FAMILIARES DO SUJEITO 

1.Como você gostaria de ser chamado na pesquisa? _____________________________ 

 

2. Naturalidade (cidade e estado): ________________________________________ 

 

3. Idade: (  ) 18 a 25 (  ) 26 a 40 (  ) 41 a 60 (  ) 61 a 80 

 

4. Cor: (  ) Branca (  ) Negro (  ) Parda (  ) Amarela (  ) Outra: _______ 

 

5. Orientação sexual: 

 (  ) Homossexual (  ) Heterossexual (  ) Bissexual (  ) Assexual 

 (  ) Transexual  (  ) Pansexual  (  ) Outra _______________   

 

6. Estado civil: (  ) Casado    (  ) Solteiro    (  ) Viúvo    (  ) Separado    (  ) União Estável 

                         (  ) Amasiado (  ) Divorciado 

 

a) Qual a idade da(o) sua/seu companheira(o)? 

(  ) 10 a 17 (  ) 18 a 25 (  ) 26 a 40 (  ) 41 a 60 (  ) 61 a 80  

 

8. Número de pessoas que moram na sua casa, incluindo você: 

(  ) Morava sozinho (  ) Duas (  ) Três (  ) Quatro (  ) Cinco (  ) Seis (  ) Mais de seis 

 

9. Essas pessoas são: 

(  ) Mãe   (  ) Pai   (  ) Irmãos   (  ) Avô   (  ) Avó   (  ) Tio   (  ) Tia   (  ) Primo(a) 

(  ) Esposa  (  ) Enteado(a)  (  ) Filhos. Quantos?__________________ 

(  )outro___________ 

 

10. Filhos/as: (  ) Sim. 

a) Moram com você? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) N/A
41

 

                                                           
41

 N/A: Sigla utilizada para NÃO SE APLICA. 
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11. Renda Familiar: 

(  ) Não sei 

(  ) Menos que um salário-mínimo - R$ 998,00 

(  ) Um salário-mínimo - R$ 998,00 

(  ) Entre um salário-mínimo - R$ 998,00 e dois salário-mínimo - R$ 1.996,00 

(  ) Entre dois salários-mínimos - R$ 1.996,00 e três salários-mínimos - R$ 2.994,00 

(  ) Três salários-mínimos - R$ 2.994,00 

(  ) Entre três salários-mínimos - R$ 2.994,00 e quatro salários-mínimos - R$ 3.992,00 

(  ) Quatro salários-mínimos - R$ 3.992,00 

(  ) Mais de quatro salários-mínimos - R$ 3.992,00 Quanto? ____________ 

 

12. Segue alguma religião? (  ) Evangélico     (  ) Católico      (  ) Muçulmano        (  ) Espírita    

(  ) Umbanda      (  ) Acredita em Deus, mas não tem uma religião      (  ) Ateu         (  ) Judeu 

(  ) Outra: _______________ 

 

HISTÓRICO DA ESCOLARIDADE E ATIVIDADE TRABALHISTA 

13. Escolaridade (  ) Fundamental Incompleto    (  ) Fundamental Completo 

(  ) Ensino Médio Incompleto  (  ) Ensino Médio Completo 

(  ) Superior incompleto           (  ) Superior Completo 

(  ) Pós graduado                      (  ) Analfabeto 

 

15. Você estava trabalhando na época em que foi preso? 

(  ) Sim (  ) Não       (  )Aposentado       (  )Outro______ 

 

a) Qual era a atividade de trabalho que você exercia? _________________________ 

 

16. Qual turno você trabalhava? (  ) Manhã  (  ) Tarde   (  ) Noite    (  ) Manhã e tarde 

(  ) N/A     (  ) Outro________ 

 

17. Já foi preso outras vezes?  

(  ) Sim   Por qual motivo?__________________________  (  ) Não 

 

16. Você é réu confesso?  

(  ) Sim  (  ) Não 
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APÊNDICE 3 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

 

1. Qual era a composição (pai, mãe, irmãos, avós, etc.) da família em que você 

cresceu? 

 

2. Como era o relacionamento entre você e sua família durante sua infância e 

adolescência? 

 

3. O que você entende por sexualidade? 

 

Chamamos de sexo a nossa condição biológica que nos define como “macho” e 

“fêmea”. Também usamos a palavra “sexo” para nos referirmos aos nossos órgãos 

sexuais/genitais e ao ato sexual. Diferente do sexo, a sexualidade é a nossa condição 

humana, que é influenciada desde a nossa infância e adolescência pelo meio em que 

fomos inseridos, meio este que nos transmitiu sentimentos, valores, crenças sobre o 

certo e o errado em relação ao sexo, e que nos ensinou quanto à maneira que 

deveríamos nos comportar. Tudo isso fez com que dentro de nós fossem criadas 

regras que influenciaram nossa forma de ver o mundo, as pessoas e as interações 

entre elas. 

 

4. O que sua família lhe ensinou sobre assuntos relacionados ao sexo e sexualidade 

quando você era criança ou adolescente? De que maneira estas informações 

eram repassadas a você? 

 

5. Com que frequência sua família falava com você sobre estes assuntos? Quem era 

a pessoa que conversava com você e o que ela dizia? 

 

6. Se sua família não falava com você sobre estes assuntos, o que você acha que 

eles pensavam sobre sexo e sexualidade? 

 

7.  Sua família seguia alguma religião? Qual?  

 

8. Você também seguiu esta religião? 

 

9.  Quais eram as regras e valores morais que sua família absorveu desta religião? 

 

10. O que esta religião ensinava sobre sexo e sexualidade? No que você acreditava? 

 

11. Houve alguma situação em que você fez algo diferente do que esta religião 

ensinava sobre sexo e sexualidade? Que falar sobre isto? Houve alguma 

consequência? 
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12.  Quando você frequentava a escola, os professores ensinavam sobre sexo e 

sexualidade? O que eles falavam? De que maneira estas aulas aconteciam? 

 

13.  Como era demonstrado na mídia (TV, internet) daquela época os 

comportamentos das pessoas sobre sexo e sexualidade? Você acha que sofreu 

alguma influência destes meios de comunicação no modo de você vivenciar sua 

sexualidade? 

 

14.  Alguma pessoa da sua família, sua escola e/ou sua igreja (ou outra religião) 

cometeu algum tipo de violência (física, psicológica, sexual, negligência de suas 

necessidades básicas) contra você? Você poderia falar sobre isso? 

 

15.  Você sofreu algum tipo de violência por outra pessoa que não fazia parte destes 

grupos? Você poderia falar sobre isso? 

 

16.  Como você acha que os ensinamentos que você recebeu sobre sexo e 

sexualidade podem ter influenciado a maneira como você vivenciou sua 

sexualidade até agora? 

 

17. Você sabe o que é violência sexual? 

 

18. Na escola, na família ou outro lugar já teve a oportunidade de falar ou ouvir 

sobre violência sexual e o que significa na vida de quem é violentado(a)? 

 

19. Na sua avaliação, o que faz com que homens violentem sexualmente mulheres e 

crianças? 

 

20. Você considera que mulheres possam ser capazes de violentar crianças 

sexualmente? 

 

21. O que você pensa que a pessoa violentada sexualmente por você sentiu na hora 

da violência? 

 

22. Há algo mais sobre sua infância e adolescência que você gostaria de falar? 
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