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RESUMO 

Abuso sexual infantil: o lado do abusador. 

Grande Área: 7.00.00.00 - 0 – Ciências Humanas 

Área: 7.07.00.00 - 1 – Psicologia 

           7.07.10.00-7 - Tratamento e Prevenção Psicológica 

Orientador: Prof. Dr. Plínio de Almeida Maciel Júnior / Departamento de Psicologia do 

Desenvolvimento/ Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde (FACHS)/ 

p_macieljr@pucsp.br 

Orientando: Bárbara Haddad Junqueira/ Psicologia/ barbarahjunqueira@hotmail.com 

 

A violência sexual infantil é considerada um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil; 

seus impactos para a vítima, para os envolvidos no ato e para a sociedade no geral são 

desconcertantes.  Atualmente questiona-se a intervenção apenas para com a vítima, 

compreendendo que a mesma ocorre por se tratar de uma relação de poder, prejudicando a 

criança ou o adolescente em diversos aspectos, já que se trata das vítimas desta relação. A 

problemática sobre o autor do crime mostra-se extremamente complexa e presente, sendo assim 

imprescindível de ser discutida e trabalhada quando se almeja uma melhor forma de combate e 

prevenção ao abuso sexual infantil. A pesquisa em questão baseou-se em compreender os 

estudos e programas em vigência no que diz respeito ao abusador, bem como à vítima e aos 

demais envolvidos (familiares). O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de revisão 

bibliográfica. A reflexão acerca da temática baseou-se no entendimento de que a intervenção 

para com a vítima é imprescindível e indiscutível, contudo, evidencia-se a importância de se 

trabalhar juntamente com o autor do crime em questão e também com a família da vítima e 

eventualmente com outras pessoas que possam contribuir no processo interventivo, como 

vizinhos, amigos e professores. Nota-se que no que diz respeito ao combate e a prevenção do 

abuso sexual, o trabalho junto ao abusador torna-se necessário, visando à diminuição da 

reincidência do abuso e a não ocorrência de um possível crime, e que isto não significa eximir 

de responsabilidade ou punição aqueles que o cometem. A literatura evidencia que tais estudos 

e projetos se encontram em construção e, portanto, pouco pode-se dizer a respeito. O que foi 

constatado quanto à eficácia das intervenções que envolvem os abusadores é que ainda não há 

dados consistentes que permitam avaliar o impacto deste tipo de trabalho na prevenção e 

combate de novos abusos ou na reincidência de abusos já ocorridos. Como conclusão, constata-

se a importância de pesquisas e discussões que tenham como foco o trabalho sobre o tratamento 

e a prevenção do abuso sexual, visto que a temática, apesar de mais discutida atualmente, ainda 

é alarmante no que diz respeito às estatísticas. 

palavras-chaves: abuso sexual infantil; pedofilia; pedófilo; abusador; programas interventivos; 

prevenção; combate ao abuso sexual infantil. 
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INTRODUÇÃO  

 

O termo pedofilia pode ser considerado um transtorno de preferência sexual, também 

denominado de parafilia, e este corresponde ao comportamento de apresentar fantasias, 

vontades sexuais, comportamentos repetitivos e excitantes que evolvem crianças e 

adolescentes, sem o consentimento das mesmas (GOSLING e ABDO, 2011). Ainda sobre o 

tema em questão, Figueiredo (2009) afirma que tais comportamentos são marcados por 

acarretarem em sofrimentos significativos ou prejudicarem a vida social e as funções cotidianas, 

abrangendo ainda outras esferas da vida da pessoa. 

Apesar da possibilidade de associação a certas patologias, os agressores sexuais não 

necessariamente apresentam algum tipo de distúrbio psquiátrico, sendo possível serem apenas 

pessoas que cometeram um crime (TELLES, TEITELBAUM e DAY, 2011) e, mesmo quando 

ha um diagnóstico, as características que aparecem igualmente não são definidoras de um 

possível perfil (TELLES, TEITELBAUM e DAY, 2011).  Os autores ainda ressaltam haver 

discussão acerca de características típicas que possibilitem a criação de um perfil do agressor 

sexual, constando tratar-se de uma formulação não existente. 

Os agressores sexuais podem vir a demonstrar sentimentos de culpa, vergonha e sentirem-

se deprimidos, levando-os à procura de ajuda para lidarem com tais comportamentos. Contudo, 

podem relatar que tal tipo de conduta não os fazem se sentirem mal, sendo o julgamento das 

pessoas a única questão que os incomoda (TELLES, TEITELBAUM e DAY, 2011) 

Segundo Spizzirri (2010), existem pedófilos que se interessam por crianças e/ou 

adolescentes de ambos os sexos, e outros que se interessam apenas por meninas ou meninos. 

Ressalta ainda que a pedofilia é considerada uma condição crônica e que esta, na maioria das 

vezes, aparece na adolescência e continua até o resto da vida do sujeito, sendo mais frequente 

de manifestação entre homens do que entre mulheres. Spizzirri (2010) também se refere ao 

diagnóstico do agressor sexual, apontando que o mesmo se baseia no relato da história de vida 

e do exame psíquico deste sujeito, colocando em evidência os aspectos de sua vida sexual. 

Pesquisas recentes levantam a discussão de que o fato de o sujeito usar pornografia infantil 

pode vir a ser uma forte evidência de que o mesmo molesta sexualmente crianças e 

adolescentes. Assim, a pedofilia é entendida por: 

(…) uma preferência sexual por crianças, usualmente de idade pré-puberal ou 

no início da puberdade. Alguns pedófilos são atraídos apenas por meninas, 

outros apenas por meninos e outros ainda estão interessados em ambos os 

sexos. A pedofilia raramente é identificada em mulheres. Contatos entre 

adultos e adolescentes sexualmente maduros são socialmente reprovados, 

sobretudo se os participantes são do mesmo sexo, mas não estão 

necessariamente associados à pedofilia. Um incidente isolado, especialmente 
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se quem o comete é ele próprio um adolescente, não estabelece as presença da 

tendência persistente ou predominante requerida para o diagnóstico. Incluídos 

entre os pedófilos, entretanto, estão homens que mantêm uma preferência por 

parceiros sexuais adultos, mas que, por serem cronicamente frustrados em 

conseguir contatos apropriados, habitualmente voltam-se para crianças como 

substitutos. Homens que molestam sexualmente seus próprios filhos pré-

púberes, ocasionalmente seduzem outras crianças também, mas em qualquer 

caso seu comportamento é indicativo de pedofilia” (OMS, 1993, p. 215). 

Segundo Fuller (1989 apud Telles, Teitelbaum e Day, 2011), é de extrema importância 

ressaltar que o fato de um indivíduo ser categorizado como pedófilo não exclui e diminui sua 

penalidade. A questão diagnóstica de um abusador não deve ser usada a seu favor, de maneira 

que possa vir a ser usada como fator decisivo judicialmente. Essa situação torna-se possível 

apenas diante de uma psicose. 

A pedofilia vem se mostrando um problema extremamente presente no Brasil e no 

mundo. Existe em todas as camadas sociais e ultrapassa barreiras étnicas e culturais. A presença  

da internet na sociedade atual surge como um facilitador da ocorrência de tais abusos 

(FIGUEIREDO, 2009). 

A violência sexual infantil é considerada  um dos maiores problemas de saúde pública, 

e o impacto que a pedofilia causa na população é desconcertante (FIGUEIREDO, 2009). Este 

autor pontua que os casos de pedofilia que são notificados causam diversos tipos de impactos 

nas pessoas, diversos sentimentos são evidenciados, resumindo-os em expressões de ódio e 

repulsa. Ainda ressalta que, com a explosão dos meios de comunicação de massa, a pedofilia 

tornou-se mais visível, levantando uma discussão sobre o fato de que, apesar de ser um 

problema antigo, devido a essa maior divulgação, tem sido alvo de discussão e preocupação 

mais recentemente. 

Antigamente a temática era tratada de forma extremamente delicada e escondida, pois 

é de conhecimento geral que tal assunto causa certo impacto ema quem toma conhecimento 

delaescuta e também permite o surgimento de campanhas contra a violência sexual. Fora isso, 

escuta muitas famílias acabam por esconder casos de abuso sexual de crianças e adolescentes 

por medo do julgamento da sociedade. É de extrema importância levantar a discussão sobre as 

consequências sofridas por uma criança abusada sexualmente. Existem diferentes graus de 

perturbações sofridas, que podem vir a ser percebidas ou não (FIGUEIREDO, 2009). 

Os casos de pedofilia não passaram a acontecer mais ou menos, e este também não é 

uma assunto novo. Entretanto, de acordo com Pinto (2009), com o passar dos anos ela passou 

a ser mais percebida e a aversão a tal ato aumentou. Segundo Figueiredo (2009), em sua 

originalidade, o termo pedofilia era designado para definir o amor de um adulto por crianças; 
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vindo do grego, o termo refere-se tanto a crianças e pais quanto a amar. O autor ainda ressalta 

que com o passar do tempo a palavra passou a assumir outros sentidos, sendo esta usada nos 

dias atuais para definir pessoas que apresentem comportamentos desprezíveis para com as 

crianças e adolescentes, fazendo com que a distância com o termo original torne-se cada vez 

maior. 

Os desfechos de uma vivência de abuso são os mais variados; dentre eles encontram-se 

alterações psicológicas, biológicas, funcionais e anatômicas, tendo impacto no 

desenvolvimento da criança ou adolescente como um todo. Esses desfechos baseiam-se em 

diversos  tipos de sintomas e transtornos que aparecem posteriormente a esse abuso, tornando 

o campo das consequências geradas mais amplo, pois as mesmas não se restringem à doenças 

sexualmente transmissíveis ou gravidez e sim a sérios problemas de saúde mental a longo e 

curto prazos  (GOLSING e ABDO, 2011). 

Quando a criança ou o adolescente sofrem abuso e contam o ocorrido para alguém de 

sua confiança, o fenômeno da retração pode ocorrer, pois a vítima passa a avaliar o que esse 

relato pode causar em seu contexto familair ou social e desenvolve sentimentos de medo quanto 

ao que irá acontecer. O sofrimento de pessoas que ama entre outros aspectos fazem com que a 

vítima mude sua fala, tendo como objetivo evitar que conflitos, sofrimentos e ameaças ocorram 

(SATTLER, 1996). 

1.1. Prevenção 

Segundo Marinho-Casanova e Moura (2009), no Brasil e ao redor do mundo, existe, uma 

movimentação por parte dos governos e de organizações internacionais que visamm a 

prevenção do abuso sexual, assim como da violência sexual. A ligação da internet com os 

assédios também é uma questão atual para estas instâncias. As autoras ainda ressaltam ainda  a 

importância da orientação da família, dos cuidadores, dos professores, das crianças e dos 

adolescentes sobre a temática em questão, visando evitar a ocorrência do abuso e permitindo a 

identificação de uma situação de possível risco.  

A orientação deve conter informações o suficiente e específicas para que a criança seja 

capaz de entender o que seria uma situação de risco, o que fazer e a quem recorrer, criando 

situações em que as crianças aprendam a identificar o risco e a se autodefender (MARINHO-

CASANOVA e MOURA, 2009). Outra forma de orientação ressaltada pelas autoras baseia-se 

na ideia de pais ou responsáveis aprenderem a dectar situações de risco e alterações de 

comportamento e então questionarem ou estimularem a criança ou o adolescente a relatar o que 

está ocorrendo. 
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Estudos relacionados ao tema mostram inúmeras formas de se pensar em prevenção e 

orientação junto às crianças/adolescentes e seus responsáveis, sejam eles familiares ou 

educacionais. Todavia, os estudos em questão não apresentam discussão acerca da prevenção 

no que diz respeito aos abusadores, algo que entendemos ser fundamental em quaisquer 

estratégias de prevenção e promoção de saúde. Oferecer oportunidades de intervenção 

profissional especializada para atender o abusador nos momentos em que este identifique uma 

possível vontade ou impulso para cometer um novo abuso se torna um imperativo, a despeito 

de todo o julgamento moral que se possa fazer da situação, pois pode contribuir para a 

prevenção do cometimento de futuros atos abusivos. 

É importante esclarecer que a discussão acerca da intervenção profissional junto aos 

abusadores não tem como objetivo isentá-los das consequências legais do crime que 

cometeram, e sim contribuir com ações preventivas,  buscando cada vez mais a diminuição da 

ocorrência de abusos sexuais infantis no Brasil e no mundo. 

1.2. Histórico 

Os autores pontuam que a pedofilia apresenta uma grande relação com casos de abusos 

sofridos na infância. Acredita-se que um número significativo de pedófilos sofreu abuso sexual 

quando criança. Além da grande frequência de abuso sexual infantil na vida desses pedófilos, 

nota-se também a ocorrência precoce de experiências sexuais (GOSLING & ABDO, 2011). Os 

autores pontuam que a relação entre o número de vítimas e o abuso sofrido na infância também 

é constatada através de pesquisa, afirmando que quanto maior o número de vítimas, mais 

frequente foi o abuso em suas vidas quando crianças. Ressaltam ainda o fato de que levando 

em conta a literatura realizada nos últimos 20 anos, podemos notar uma forte relação  entre 

abuso sexual sofrido na infância e desenvolvimento da pedofilia. A necessidade de acolhimento 

de tais vivências são de extrema importância para que as mesmas não sejam repetidas por 

possíveis agressores que se identifiquem com a história destes que já cometerem o abuso sexual 

(TELLES, TEITELBAUM e DAY, 2011). Diante de tais constatações, a justificativa de meu 

tema fundamenta-se em tais dados torna-se inevitável não se voltar para o estudo deste assunto. 

Em conformidade com Morilha (2010), pesquisas realizadas em conjunto com o 

Ministério da Justiça evidenciam o fato de que a cada 8 minutos uma criança no Brasil sofre 

algum tipo de abuso, totalizando o número de 60 mil crianças abusadas anualmente. Em sua 

maioria , os abusos acontecem contra meninas e também em maior parte entre crianças de 2 a 

10 anos, e grande parte dos abusos acontece por parte de familiares próximos. 

Os dados não são totalmente precisos. Contudo, segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) , 30% das crianças ao redor de todo o mundo passaram por uma situação de abuso 

e vão passar por ou estão vivendo tal situação (TILIO e ASSUNÇÃO, 2015). Pode-se 



13 

 

 

considerar que de 80% a 95% dos casos de abuso infantil são realizados por pessoas próximas, 

que, na maioria das vezes, desempenham um papel de proteção, cuidado e responsabilidade em 

suas vidas (FURLAN, et al., 2011). 

Os autores ainda ressaltam que, segundo pesquisas realizadas ao redor do mundo, torna-

se evidente que 7-36% das meninas e 3-29% dos meninos já foram vítimas de abuso sexual. No 

Brasil, 12% dos 55,6 milhões de crianças com idade inferior a 14 anos são vítimas por ano de 

alguma forma de violência doméstica; totalizando 6,6 milhões de crianças agredidas, sendo 

dessas 18 mil vítimas por dia , 750 por hora e a cada uma hora morre uma criança vítima de 

algum tipo de violência; e 12 crianças são vítimas de algum tipo de agressão por minuto 

(MORILHA, 2010). 

A relevância do tema consiste na desconfortável análise de tais dados, além de um 

interesse pessoal na temática acerca do abusador, pois acredito que inúmeros avanços em 

pesquisas são feitos sobre o abusado e pouco se estuda no sentido preventivo e causal. Além 

disso, torna-se necessário colocar a temática dentro de nossa realidade, já que algumas camadas 

sociais da sociedade a pedofilia acaba sendo naturalizada devido à sua alta frequência. 

Acerca disso, acredito também que enquanto não forem feitas intervenções de trabalho 

para com o abusador estaremos apenas efetuando um tratamento paliativo com as vítimas de 

abuso e não indo de fato ao fundo da questão, que seria então uma prevenção e intervenções 

mais efetivas com os pedófilos, conforme descrito a seguir: 

Antes de tudo é preciso ter presente que o abusador, o pedófilo, é uma pessoa 

doente. A vítima, criança ou adolescente, geralmente se torna doente em 

função dessa experiência. Ambos, abusador e vítima, merecem e devem ser 

cuidados, isto é, a primeira alternativa que deve ser oferecida a essas pessoas 

é um tratamento adequado de suas doenças. Um tratamento sério e bem 

orientado que lhes possibilite voltar a crescer, o abusador através do 

amadurecimento e da mudança de objeto sexual, o abusado através da 

possibilidade de superação da terrível vivência e transformação do sofrimento 

em sabedoria. Somente alguns poucos abusadores são mais casos judiciários 

que psicológicos, ao contrário do que pensa o senso comum.  (PINTO , 2010 

, p.7). 

Diante de nossa aversão frequente diante do abusador, torna-se necessário o combate a 

tal ato, pois o entendimento de que o abusador não se torna abusador porque quer é de extrema 

importância para seu atendimento; algum tipo de violência seja psicológica, física ou sexual o 

abusador sofreu em sua vida, e devido a isso forma-se um ciclo de abusos de violências sendo 

elas quais forem ao longo da vida de um abusador ( SATTLER, 1996). 

A relevância do tema se amplia a vários campos devido a sua tamanha importância. 

Diante da maior abertura para sua discussão nos dias de hoje, evidencia-se cada vez mais um 
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problema que afeta diversos segmentos de nossa sociedade, e que necessita não só ser estudado 

por uma esfera de conhecimento, mas sim por diversas, que tenham como foco o conhecimento 

sobre sua etiologia, problemas que podem surgir e também tratamentos preventivos ou 

posteriores (SPIZZIRRI , 2010). 

Tendo em vista a intensa frequência de tais atos, torna-se imediato o combate; levando 

em conta também as falsas interpretações que costumam ocorrer acerca da temática. Uma falsa 

interpretação frequente é a crença de que as crianças vítimas de abuso irão por si só procurar 

algum tipo de ajuda, ou até mesmo denunciar seu agressor, e isso não ocorre, justamente o 

contrário é feito , por uma série de receios (FURLAN, et al., 2005). 

Tendo em vista a frequência, urgência e sofrimento dos envolvidos, isso inclui a vítima 

de abuso, o abusador, familiares e pessoas próximos, torna-se extremamente relevante estudar 

tal tema, com a finalidade de aprimorar conhecimentos e propiciar intervenções mais efetivas 

em nossa sociedade, dado que cada vez mais torna-se natural a ocorrência de tais fatos. 

1.3. Violência: expressão de dominação 

A violência tem como sua principal expressão as estruturas de dominação, sendo essas 

as mais diversas, como grupos, etnias, classes, indivíduos, gênero, culturas elas quais forem; 

tornando possível o surgimento de manutenção de quem quer ser privilegiado e revolta daquele 

que é oprimido (MINAYO e SOUZA, 1998).  

 A naturalização desta questão é um dado alarmante, pois acaba por naturalizar também 

o sentimento dessas crianças, ignorando de certa forma a gravidade , sofrimento e 

consequências que isso acarreta em suas vidas, e também na vida dos abusadores. E a falta de 

prevenção e intervenção focadas nesses abusadores corroboram com o sofrimento e 

perpetuação deste para todos os envolvidos; além de tirar um possível espaço de pedido de 

ajuda diante da constatação de algumas evidências primárias de um possível surgimento de 

sintomas ou características de uma parafilia, que se trabalhada no momento certo e primário 

pode vir a ajudar a  cortar esse ciclo de abusos , em que todos os dias crianças vítimas de abusos 

são submetidas a tratamentos, enquanto os abusadores são muitas vezes deixados de lado no 

que diz respeito a intervenção e acabam por ficar apenas por serem intitulados como monstros. 

1.4. Políticas públicas - denúncia: panorama atual 

O Disque-Denúncia (disque -100) baseia-se em um sistema de telefone que permite a 

qualquer um fazer uma denúncia visando o combate a qualquer tipo de maus-tratos, violência 

ou exploração sexual infanto-juvenil no Brasil. Quando feitas, as denúncias passam a ser 

conhecimento de autoridades ou organizações que têm como responsabilidade a proteção de 
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tais crianças a adolescentes. A proteção da vítima acontece por meio de um canal em que a 

polícia é acionada e passa a denúncia ao Ministério Público, que, por sua vez, tem a função de 

avisar o Poder Judiciário, culpabilizando o agressor e protegendo a vítima (VERAS , 2010). 

O autor ainda salienta que, quando uma denúncia é realizada, existe a opção de ser 

encaminhada para a Comissão Estadual Interinstitucional de Enfrentamento da Violência 

Sexual de Crianças e Adolescentes, seguindo para o Conselho Tutelar da Criança e do 

Adolescente. É de extrema importância salientar que o disque-100 não é o único meio de ajuda 

disponível para as pessoas; a denúncia pode ser feita diretamente ao Conselho Tutelar da 

Criança e do Adolescente; a pessoa que vai realizar a denúncia também pode recorrer 

diretamente à polícia civil. Além dessas opções, ainda existe a possibilidade da realização da 

denúncia por meio de delegacias destinadas à proteção desses jovens, nos conselhos tutelares e 

nas instâncias pela Justiça. 

 Ainda segundo Veras (2010), é crucial ressaltar que a denúncia é totalmente anônima, 

pois muitas vezes a mesma é feita por um parente ou pessoa próxima, e o mesmo tem o receio 

de que tal denúncia acarrete em outros abusos para com outros membros da família. Sobre este 

receio , entende-se que: 

No caso do abuso sexual, o silêncio das vítimas muitas vezes prevalece e 

denúncias deixam de ser registradas. Isso acontece em consequência do tabu 

de lidar com um fenômeno que tem origem, na grande maioria dos casos, no 

seio da família. Por esse mesmo motivo, identificar a ocorrência do abuso por 

meio de pesquisa em domicílios é tecnicamente inviável. Já em relação à 

exploração sexual, a clandestinidade, a mobilidade dos exploradores e a 

coerção velada do crime organizado são as principais barreiras para traçar a 

abrangência do problema (BRASIL, 2006, p.11). 

Tendo em vista essa problemática acerca do abusador muitas vezes estar dentro da 

família ou fazer parte do círculo social da pessoa, deve-se levar em consideração a 

conscientização da população, pois por meio desta pode-se obter mais ajuda e resultados 

esperados no combate a tais abusos (VERAS, 2010). A autora evidencia ainda que a realização 

de programas que somente tenham como foco prevenção ou atendimento não são tão 

engrandecedores como programas que visem uma integração entre esses campos, e ainda inclua 

outros serviços como, por exemplo, o abrigamento de vítimas. 

Ainda sobre os programas que acontecem ao redor do mundo e visem uma intervenção 

que abranja a todos os envolvidos, Furlan, Tank, Schnell e Cyrino (2011, p. 205) corroboram 

com a ideia de que: 

Esta abordagem preventiva mostra-se de grande interesse para a comunidade, 

necessitando apenas de algumas modificações nas estruturas dos programas 
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brasileiros, como treinamento dos profissionais e campanhas publicitárias que 

estimulem a busca de auxílio das pessoas com inclinações sexuais por 

crianças. 

Apesar de alguns programas já existirem e terem como foco a ajuda não só para os 

abusados, acredito que ainda nos deparemos com muitas questões que precisam ser 

problematizadas, levando em conta também os familiares e os ambientes sociais que a criança 

frequenta, sempre visando uma intervenção que consiga abarcar a todos os envolvidos em uma 

situação de abuso. 

Segundo Paixão e Deslandes (2010), diante da análise de documentos e pesquisas, pode-

se dizer que os progressos em relação aos programas de enfrentamento e prevenção de violência 

sexual infanto-juvenil são muito bons. Segundo Sattler (1996), no decorrer dos anos o psicólogo 

passou a substituir a questão do sigilo profissional por uma preocupação profissional para com 

as vítimas de abusos sexuais. Contudo, essa problemática não é totalmente contemplada nestes 

programas, o que permite concluir que estes ainda estão em construção, tornando-se 

imprescindível um maior comprometimento de todas as instituições envolvidas nessa temática. 

Historicamente a sociedade deseja que o abusador seja apenas punido judicialmente e 

hostilizado pela população. No entanto, quando assumimos apenas essa postura estamos 

contribuindo para que os abusadores não procurem os serviços de ajuda profissional e portanto 

, que ações de prevenção mais amplas possam ocorrer (SATTLER, 1996).  

Esse estudo apresenta dois importantes aspectos: um assenta-se na concepção de uma 

sociedade que passou a naturalizar o abuso sexual infantil devido à sua intensa ocorrência, 

variando de acordo com regiões e níveis socioeconômicos; e o outro, problema central desta 

pesquisa, apoia-se na ideia de que a falta de intervenção e prevenção para com os abusadores 

acaba por acarretar em um ciclo em que apenas as crianças abusadas passam por um processo 

de intervenção, e o abusador acaba sendo alvo somente de ações judiciais, o que não contribui 

para um trabalho efetivo de prevenção de novos abusos. 

Esta falta de prevenção e intervenção para com os abusadores acaba por alimentar a 

existência desse ciclo, quando na verdade o objetivo é sempre evitar que o mesmo aconteça. O 

foco interventivo para com o abusador não tem como objetivo defendê-lo e sim prevenir a 

reincidência de abusos. 

Diante de tal constatação, a pesquisa em questão foi feita por meio de uma revisão 

bibliográfica, em que pesquisas de literatura específica no tema e científicas foram procuradas 

para a pesquisa. A procura pela temática de abuso sexual infantil, atendimento para com 

abusadores  e programas já existentes são o foco, independendo do tipo de pesquisa ou modo 
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de trabalho. Sendo assim, ocorreu um estudo de tais pesquisas visando uma reflexão sobre o 

trabalho que é realizado e que pode ser realizado com abusadores. 

As bases de dados que foram consultadas são: Scielo, Lilacs e Google Acadêmico e 

também foram feitas pesquisas em livros. As palavras chave que foram utilizadas são: abuso 

sexual infantil, pedofilia, pedófilo, abusadores, violência, agressividade. E no total foram 

selecionados 17 artigos nas bases de dados utilizadas, todos em português. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Conhecer os programas de atenção aos abusadores de crianças, denominados pedófilos, 

e as medidas de prevenção para enfrentamento do  abuso sexual infantil no âmbito das políticas 

públicas. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar como os programas de intervenções no Brasil vem tratando das questões 

referentes ao abusador e ao abusado. 

Reconhecer as estratégias adotadas para a prevenção de abuso sexual infantil. 
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3. CAPÍTULO 1- ABUSO SEXUAL INFANTIL 

Antes de uma possível compreensão das definições acerca do que é abuso sexual, torna-

se necessário entender que, independentemente da definição ou especificação do ato, o abuso 

sexual baseia-se na falta de respeito para com um indivíduo, invadindo seus limites corporais e 

emocionais. Entende-se também por abuso sexual a inversão do papel de pessoa para o de 

objeto e/ou desejo de outro. Toda proposta de definição tem como objetivo apreender o ato e 

sua responsabilidade frente aos possíveis danos para com a criança forçada a participar de 

práticas eróticas (CARAVIERI e MAIO, 2007 apud AVOGLIA, CUSTÓDIO e FANANI, 

2011).  

As autoras ainda ressaltam que abuso sexual pode ser entendido também por todo e 

qualquer ato sexual, relação homossexual ou heterossexual e jogo sexual entre um adulto e uma 

pessoa com menos de dezoito anos de idade, sendo a finalidade de tais ações a satisfação pessoal 

do adulto e o estímulo sexual do menor de idade. De acordo com Fernandes (2014), tais atos 

podem acontecer com certa frequência ou podem ser caracterizados por episódios únicos ou 

ocasionais. Segundo Borges e Aglio (2008), o abuso sexual infantil é um evento traumático que 

apresenta riscos para o desenvolvimento da criança, decorrentes de sequelas emocionais, 

físicas, comportamentais e sociais provocadas pela ocorrência do mesmo. As autoras ainda 

ressaltam que para ser considerado abuso sexual não necessariamente precisa da ocorrência de 

um contato sexual que envolva penetrações, toques, masturbação, carícias, penetração vaginal, 

anal e oral. Outros atos em que não se apresenta o contato sexual mas nos quais há intenção do 

mesmo também são considerados como abuso.  

Cabe ressaltar que as sequelas advindas de um abuso podem não ser visíveis, tornando 

a dificuldade de identificação de sequelas emocionais um desafio presente no enfrentamento 

das questões de abuso e fazendo com que o trauma não se restrinja ao ato propriamente dito. 

Misaka (2014) discute sobre as variadas consequências advindas de um abuso. Para este autor, 

fatores de cunho interno/pessoal e externos à vítima podem ser facilitadores no processo de 

elaboração do trauma, mas podem também fazer com que este trauma se acentue. Sob o ponto 

de vista psicológico, as vítimas de abuso sexual infantil podem apresentar uma boa capacidade 

de elaboração do trauma em questão ou certa dificuldade. Não se discute a importância de um 

serviço adequado de apoio à família como um fator que pode contribuir para a elaboração deste 

trauma. 

Cabe ressaltar que não há necessariamente uma única forma de abuso infantil, e sim 

variadas formas que acabam por acarretar em consequências traumáticas. 
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Uma relação não deixa de ser abusiva apenas pelo fato de uma criança permitir que um 

adulto a toque sexualmente, uma vez que ela não tem discernimento sobre tal ato e, além disso, 

a relação que se estabelece neste caso envolve duas pessoas em condições físicas e psicológicas 

absolutamente desiguais (AVOGLIA, CUSTÓDIO e FANANI, 2011). 

A sociedade contemporânea e o desenvolvimento da tecnologia acabaram por facilitar 

uma nova modalidade de crimes sexuais contra crianças. A internet acaba por facilitar o acesso 

de crianças a eventuais abusadores. O acesso dessas crianças por meio da internet acaba por 

facilitar a missão dos abusadores, uma vez que demonstra-se menos arriscada a descoberta de 

seus atos, que as crianças mantêm extrema presença nas redes sociais e que a exposição de 

informações importantes sobre tais crianças favorecem ao abusador sua localização e 

possibilidade de contato (FERNANDES, 2014). 

Ainda segundo a autora, a ocorrência do abuso sexual infantil independe de sua etnia, 

crença religiosa e condição socioeconômica. Tal ato abarca dois elementos principais: 

atividades de cunho sexual envolvendo crianças e adultos e a natureza abusiva dos mesmos.  

O abuso sexual traduz-se no envolvimento do menor em práticas que visam a 

gratificação e satisfação do adulto ou jovem mais velho, numa posição de 

poder ou de autoridade sobre aquele. Trata-se de práticas que o menor, dado 

o seu estágio de desenvolvimento, não consegue compreender a para as quais 

não está preparado, às quais é incapaz de dar os eu consentimento informado 

e que violam a lei, os tabus sociais e normas familiares (Magalhães, 2002, 

p.34 e 35).  

Magalhães (2002) ressalta ainda que devido à idade da vítima do abuso sexual a mesma 

apresenta uma imaturidade natural que acaba por impossibilitar que esta tome frente de se 

proteger de tais atos sexuais ou até mesmo de usufruir de um discernimento sobre o que está 

acontecendo, o que a deixa totalmente desprotegida frente a tal violência. 

A submissão de uma pessoa a algo que é feito contra a sua vontade com auxílio do uso 

da força é uma expressão de violência. Uma das formas em que esta violência se expressa é 

dada pelo abuso sexual infantil. A violência em questão pode ser entendida como uma interação 

entre uma dominação indigna partida de um adulto ou de um jovem  e a coisificação de uma 

criança (MISAKA, 2014). Segundo Avoglia, Custódio e Fanani (2011), este tipo de violência 

pode vir a ser repetida caso não ocorra um tratamento em que a elaboração dessa experiência 

traumática ocorra.  

As autoras frisam ainda que na grande maioria das vezes o abuso sexual infantil é 

cometido por pessoas que em seu passado foram submetidas a situações abusivas. Logo, 

pressupõe-se que crianças que sofreram abuso apresentam uma tendência preocupante em 
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reproduzir futuramente, na adolescência e/ou na vida adulta, o comportamento do qual foram 

vítimas (AVOGLIA, CUSTÓDIO e FANANI, 2011). 

De acordo com Gosling e Abdo (2011), os dados apresentados em estudos chamam a 

atenção para o fato de que muitos adultos que cometeram crimes referentes ao abuso sexual 

infantil apresentam histórias de abusos no decorrer de suas infâncias. Tais sinalizações 

demonstram uma relação entre abusos sofridos na infância e repetição de tal ato na vida adulta. 

Os autores ainda salientam o desenvolvimento de estudos que visam entender a origem de tal 

relação, seja ela psicológica ou não. 

Tendo em vista a problemática em questão e o que ela pode acarretar se não for 

devidamente acolhida pelo tratamento adequado, o estudo do tema em pauta se faz 

extremamente presente e necessário em nossa sociedade atual. O abuso sexual é visto por nossa 

sociedade como uma questão importante, preocupante e de grande impacto social, além de ser 

um grande tabu em diversas situações. Nos últimos anos podemos notar um maior 

reconhecimento social do tema e maior espaço para debate e trabalho. Entretanto, isso não se 

deve ao aumento no número de casos e sim à facilidade da informação por meio da mídia e suas 

diferentes formas de exposição. Apresenta-se uma dificuldade em dimensionar as estatísticas 

dos casos, pois sabe-se que apenas uma parcela é registrada (BARRA DA COSA, 2003 apud 

FERNANDES, 2014). 

Na década de 90, a temática sobre o abuso sexual infantil foi colocada como foco para 

a sociedade civil, levantando uma luta de cunho nacional e internacional pelos direitos das 

crianças e dos adolescentes, pela Constituição Federal Brasileira, no Estatuto da Criança e do 

Adolescente – Lei nº 8.069/90 (BRASIL, 1990). Esta época foi um marco para o enfrentamento 

do abuso sexual infantil, pois assumiu-se a denúncia como forma de combate à temática, assim 

como a instalação de programas que tinham como objetivo corroborar com essa causa 

(AVOGLIA, CUSTÓDIO e FANANI, 2011). 

O tema da violência contra crianças suscita incômodo e sentimento de impotência em 

nossa sociedade. Diante de tal desconforto com a temática, podemos notar atualmente um 

investimento no combate a este tipo de ocorrência, e isso evidencia-se em programas estaduais 

e federais que visam o acolhimento das vítimas, familiares e abusadores; e leis que têm como 

objetivo amparar tais crianças e instituições que oferecem esse auxílio acerca da temática. A 

Organização Não-Governamental “Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos à Infância e a 

Adolescência” (CRAMI) apresenta um trabalho considerado referência no assunto (AVOGLIA, 

CUSTÓDIO e FANANI, 2011). 
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Assim como o CRAMI, o Disque-Denúncia (Disque 100) também é uma estratégia que 

visa o combate a tais práticas de maneira anônima, tendo em vista o objetivo de denunciar 

qualquer forma de exploração ou violência para com os jovens e crianças (VERAS, 2010). 

Como mencionado anteriormente, tais programas buscam oferecer algum tipo de 

tratamento não somente à vítima, mas também à sua família e ao seu abusador, tendo em conta 

a importância de compreender que não se trata de apenas uma vítima quando uma situação de 

abuso ocorre. 

De acordo com Misaka (2014), diante de uma delicada situação familiar instalada pela 

ocorrência do abuso, todas as pessoas, incluindo família e o abusador, merecem atenção no que 

diz respeito a um tratamento que busque por uma resolução, enfrentamento e prevenção, sendo 

assim mais eficiente. O comprometimento da família nesses casos é capaz de abalar toda a sua 

estrutura, assim como o desenvolvimento e a saúde geral dos componentes dessa família.  

Fernandes (2014) salienta que o abuso pode ser caracterizado como intrafamiliar ou 

extrafamiliar, sendo o primeiro uma modalidade em que o crime é cometido por qualquer 

pessoa da família da vítima e o segundo corresponde ao ato cometido por qualquer pessoa que 

não faça parte da família da vítima e que pode ou não ter proximidade com a criança. 

A grande maioria da ocorrência de tais abusos acontece dentro do contexto familiar, 

sendo efetuados por pessoas próximas à vítima, e muito frequentemente o pai ou o padrasto. 

Nota-se também maior ocorrência de violência praticada por homens e contra meninas ou 

mulheres adolescentes. Diante de estudos internacionais em comparação com nacionais, nota-

se que mesmo com as diferenças culturas e econômicas a questão do abuso sexual é 

visivelmente também uma questão de gênero (MISAKA, 2014). 

Ainda sobre o quesito familiar, o autor destaca a questão do segredo familiar e seu 

impacto na vítima, elucidando o esquecimento presente em muitos casos, como forma 

inconsciente de alívio de sofrimento. Vale ressaltar que tal fenômeno acaba por dificultar a 

interpretação do que foi real e do que é imaginário. Em suma, nota-se que o papel da família é 

de extrema importância durante todo o processo, seja no que diz respeito a prevenção e/ou no 

enfrentamento de um abuso sofrido. A importância da família fazer parte do processo e ser 

submetida ao tratamento evidencia-se, uma vez que todos são impactados pela situação 

traumática, sendo que uma abordagem que vise ser satisfatória e eficiente não pode ignorar este 

fato (MISAKA, 2014). 

Segundo Avoglia, Custódio e Fanani (2011), o atendimento em conjunto de todos os 

envolvidos na situação, direta ou indiretamente, mostrou-se mais eficaz no que diz respeito a 
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proteção, prevenção e possibilidade de elaboração e acolhimento. Assim como o atendimento 

ao envolvidos, o atendimento psicossocial e/ou terapêutico deve ser oferecido também à rede 

de apoio dessa criança/família, sendo essa composta pela família, vizinhos, amigos, etc, pois é 

com essas pessoas que os envolvidos irão contar com a ajuda antes, durante e depois dos 

atendimentos oferecidos pelos programas de enfrentamento, combate e prevenção (COSTA, 

PENSO, RUFINI, MENDES e BORBA, 2007). 

No que diz respeito a prática, Costa et al. (2007) salientam que um dos grandes desafios 

encontrados nestes serviços destinados a todos os envolvidos no cenário de violência sexual é 

a dificuldade em trabalhar com essas famílias seus direitos nesse momento delicado. O Estado 

não apresenta serviços o suficiente para enfrentamento da problemática, o que acaba por 

acarretar em um retraimento da população na reivindicação de seus direitos nesse momento. 

Essa falha do sistema acaba por acarretar uma desmotivação da população que o procura, 

contribuindo com um ciclo vicioso no qual quem já está sofrendo acaba por sofrer mais ainda 

por procurar e não conseguir a ajuda necessária (COSTA et al., 2007). 

Mesmo tendo em conta tamanha importância de todos os envolvidos nos atendimentos 

psicossociais e terapêuticos e na implementação de programas que combatam e previnam a 

ocorrência de abusos sexuais infantis, e apesar da preocupação para com esses atendimentos ter 

crescido nos últimos anos no Brasil, ainda nota-se que o foco de atenção desses serviços são 

apenas a vítima. Acredita-se que isso se deva ao fato de que tais políticas estão sendo pensadas, 

estudadas e implementadas progressivamente ao longo dos últimos anos (AGLIO, MOURA e 

SANTOS, 2011). 

Conforme estes mesmos autores, as políticas públicas referentes ao atendimento a 

vítimas de abuso sexual vêm evoluindo ao longo dos anos no Brasil, destacando o Plano 

Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil. Este plano estabeleceu um 

campo de ação política e financeira para lidar com a problemática. Tendo como base esse plano 

nacional, foi instituído também o Programa de Ações Integradas e Referenciais de 

Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil no Território Brasileiro (PAIR), que se 

baseia em uma intervenção política e de redes na sua forma de operar.  

Acentuam ainda a importância do trabalho com os homens que praticaram os atos 

abusivos, pois assim contribui-se para a prevenção e diminuição da persistência em tal prática. 

Contudo, no Brasil as políticas públicas ainda estão caminhando para essa forma de trabalho, 

assim como o interesse dos pesquisadores em tais formas de atuação com a família e o abusador 

como público-alvo desses estudos e serviços vem crescendo gradualmente ao longo dos anos. 

Nota-se também que o tempo de espera destes serviços acaba por prejudicar seu objetivo, pois 
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o momento de crise em questão não é acolhido, interferindo na formação do vínculo com os 

profissionais. Outro obstáculo enfrentado por esses programas é o fato de não serem avaliados, 

e, assim, não mostrarem sua eventual eficácia, o que acaba por acarretar no corte do 

recebimento da verba pública(AGLIO, MOURA e SANTOS, 2011). 

Em conclusão, os autores ressaltam a importância de um olhar de maior atenção para a 

temática do abuso sexual infantil, manifestando a importância da participação da sociedade 

como um todo no que diz respeito ao tema, e não apenas vítimas, familiares, redes de apoio e 

abusadores. Trata-se de uma expressão de violência que pode ter ligação com outras expressões 

de violências presentes em nossa sociedade, e para trabalharmos com a questão precisamos nos 

debruçar sobre estes fatores que atravessam este tipo de expressão de violência, a fim de melhor 

compreendê-la e formar hipóteses possíveis sobre suas causas. Para um eficaz enfrentamento 

dessa questão, torna-se imprescindível um trabalho que englobe segurança pública, saúde, 

educação, justiça, entre outros setores, todos eles trabalhando em rede. Compreender que este 

problema não diz respeito apenas às vítimas e aos envolvidos e sim a todos os profissionais e 

pesquisadores debruçados sobre a questão, é de fundamental importância para os que visam 

compreender e combater o abuso sexual infantil. 

Apesar de muito estar sendo pesquisado e implantado, os serviços de atenção a essas 

vítimas e seus envolvidos ainda constituem um campo em construção no Brasil. Todavia, 

bastante se discute em várias esferas da sociedade sobre como combater a temática de uma 

forma mais preparada e eficaz. Essa construção parece utópica e inalcançável. Entretanto, a 

trajetória já vem sendo construída por muitos. 
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4. CAPÍTULO 2 - O ABUSADOR - NOVAS FORMAS DE PREVENÇÃO 

De acordo com Misaka (2014), abusador ou pedófilo é aquele que pratica atos sexuais 

ou apresenta intenções sexuais para com crianças. Embora o mal causado às suas vítimas seja 

muito parecido, a literatura faz distinções entre um e outro.   

A sociedade passou a denominar de pedófilo aquele indivíduo que sente atração sexual 

por crianças. Este sentido baseia-se na origem do termo. Sob o ponto de vista etimológico, o 

termo é originalmente formado por dois vocábulos gregos que juntos têm o sentido de 

amor/amizade pelas/pelos crianças/garotos. Portanto, baseia-se na concepção de uma pessoa 

adulta que nutre amor por crianças (MISAKA, 2014). Por sua vez, a psiquiatria considera 

pedófilo o indivíduo que manifesta desejos sexuais referentes a crianças, sendo assim uma 

parafilia, um transtorno sexual. Dentre os critérios utilizados para caracterizar o denominado 

transtorno pedofílico, temos os seguintes: 

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; 

Nota: não incluir um indivíduo no fim da adolescência envolvido em 

relacionamento sexual contínuo com pessoa de 12 ou 13 anos de idade. (APA, 

2014, p. 698) 

Senso assim, Misaka (2014) ressalta que nem toda pessoa considerada pedófila é um 

abusador e vice e versa, visto que uma pessoa pode desejar sexualmente uma criança e no 

entanto não fazer nada referente a isso, permanecendo o desejo apenas no plano da fantasia. 

Isto o caracteriza como um pedófilo e não um abusador. Todavia, o fato de apresentar esse 

desejo aponta para a importância de observação e acompanhamento de tal indivíduo, visto que 

o mesmo pode eventualmente tornar-se um abusador a partir do momento que colocar em 

prática suas fantasias sexuais.  

Um abusador não necessariamente se enquadra no diagnóstico de pedofilia. O pedófilo 

tende a repetir seu ato de maneira compulsiva, enquanto o abusador pode vir a praticá-lo apenas 

uma vez ou ocasionalmente, visando aliviar algumas de suas tensões e não manifestando a 

compulsividade da prática de atos sexuais com crianças que é própria do pedófilo (MISAKA, 
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2014). Essa diferenciação é de extrema importância, pois irá nortear a identificação do perfil 

psicológico da pessoa em julgamento, visando a melhor maneira de puni-la e/ou tratá-la. 

o uso do termo ‘pedófilo’ para descrever criminosos que cometem atos sexuais 

com crianças é utilizado inúmeras vezes de forma errônea. A maior parte dos 

crimes envolvendo atos sexuais contra crianças é realizada por pessoas que 

não são consideradas clinicamente pedófilas, pois não tem atração sexual 

primária por crianças. Da mesma forma, indivíduos pedófilos podem jamais 

chegar a cometer crime devido a contenção de seus impulsos sexuais.  

Abdalla-Filho e Moreira, 2012, p. 392 apud Misaka, 2014). 

Ainda segundo Misaka (2014), sendo o indivíduo um pedófilo ou um abusador, ambos 

apresentam um comportamento centrado em si mesmos, colocando seus desejos/necessidades 

à frente da vontade/sofrimento do outro e demonstrando uma falta de importância para com o 

sofrimento e segurança de crianças.  

A psicologia se empenha em explicar em suas diferentes teorias a forma de 

funcionamento ou as condutas de um pedófilo.  

A psicanálise explica tal funcionamento como próprio de uma pessoa imatura cujo 

desenvolvimento psicossexual fixou-se na infância, mostrando-se incapaz de se relacionar com 

pessoas de sua idade.  

Por outro lado, no que diz respeito à explicação sobre o abusador, surgem inúmeras 

tentativas de explicação e elaboração de um perfil biológico e psicológico deste. Contudo, a 

complexidade deste perfil torna tal tarefa muito difícil. A explicação mais plausível para o fato 

se dá por meio de uma junção de fatores que passam a contribuir para a ocorrência do abuso. 

São encontrados fatores de risco nestes estudos, como ter tido pai e/ou mãe abusados ou 

negligenciados, ter abusado de álcool e outras drogas, execução de papéis sexuais inadequados 

para determinada fase da vida , comunicação familiar inadequada, autoritarismo, estresse, 

presença de novos membros na família, isolamento social, ter pais doentes e/ou com transtornos 

psiquiátricos, ter apresentado baixo rendimento escolar, ter fugido do lar, ter apresentado 

conduta delinquente, morte ou separação de algum familiar, apresentar conduta diferenciada e 

apresentar comportamento hipersexualizado (MISAKA, 2014). Ainda assim, não se pode 

afirmar que alguém que apresente tais características (ou algumas delas) seja necessariamente 

propenso a cometer abuso sexual. 

Avoglia, Custódio e Fanani (2011) citam Vecina (2002) ao problematizarem a 

formulação deste último autor ao conceito de abuso, alegando que ela limita a pessoa apenas a 

essa atuação, corroborando com um preconceito e estigma do mesmo, limitando sua existência 

a tal conduta.  A importância dessa discussão também diz respeito a Psicologia, uma vez que 
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tal limitação terminológica acaba por prejudicar as possíveis mudanças e evoluções na 

intervenção terapêutica do mesmo. 

Fatores de risco aparecem como uma possível explicação psicossocial acerca do cenário 

em que a violência sexual infantil ocorre, e não como justificativa, sendo estes considerados 

também uma forma de alerta para a sociedade, para os profissionais envolvidos e autoridades 

dispostas a investir nesse campo. A situação econômica familiar aparece com um fator 

facilitador quando o abusador é um membro da família, uma vez que este geralmente é o 

principal provedor do lar, o que acaba por submeter todos a um silêncio diante de seus atos e 

suas exigências em troca de continuar provendo financeiramente a família. No que diz respeito 

ao abusador, seja ele alguém da família ou de fora, a prevenção mostra-se bastante eficiente. 

Contudo, no caso da pedofilia, o ideal seria que o autor em questão procurasse ajuda ou fosse 

submetido a tratamento (MISAKA, 2014). 

Conforme discutido anteriormente e de acordo com as ideias de Fernandes (2014), os 

agressores sexuais são caracterizados de variadas maneiras, e isso se deve também ao tipo de 

crime que realizam. Estes agressores podem apresentar um grau de parentesco com a vítima ou 

não. Quando se trata de um abuso intrafamiliar, o trabalho deve ter um caráter multidisciplinar, 

visto que a complexidade é alta devido ao fato de abusador e vítima poderem vir a conviver 

novamente, mantendo sentimentos e laços familiares. Estudos demonstram a maior ocorrência 

desses crimes cometidos por pessoas do âmbito familiar em famílias pobres. Contudo, tal dado 

não é capaz de caracterizar essa questão como uma fiel estatística na ocorrência do abuso sexual 

infantil. Tal estatística se deve ao fato de que as famílias menos abastecidas recorrem às 

instâncias públicas responsáveis por combate tais crimes, de maneira que esses acabam sendo 

registrados, enquanto as famílias mais abastadas tendem a resolver tais questões de outra forma, 

como, por exemplo, procurando auxílio de médicos e psicólogos na rede particular, o que 

muitas vezes impossibilita um maior registro dos casos1, tornando a estatística incerta quanto 

às ocorrências como estas. A maneira ideal de se trabalhar com casos de violência sexual 

intrafamiliar é priorizar ações preventivas, evitando assim os possíveis danos advindos do abuso 

sexual (MISAKA, 2014). 

Seja no que diz respeito aos pedófilos ou abusadores, ou qualquer terminologia que caiba 

à pessoa que tem a intenção, ação ou desejo de realizar atos sexuais com crianças, a questão da 

intervenção é de imprescindível importância e entende-se que essa intervenção deve englobar 

a cultura da sociedade, a economia e fatores psicossociais da mesma, garantindo assim o 

atendimento das vítimas, o combate aos danos causados a todos os envolvidos, as mudanças 

                                                 
1 A despeito do fato de que tais profissionais têm o compromisso ético de fazer a denúncia formal quando diante 
de casos de abuso de crianças. 
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dos fatores de risco que tendem a favorecer a ocorrência do abuso, e o direito ao trabalho, à 

educação, renda e saúde, de maneira que se previna a ocorrência e reincidência da problemática 

em questão (AVOGLIA, CUSTÓDIO e FANANI, 2011). 

Estas autoras salientam ainda a importância do entendimento de que, quando se fala em 

prevenção, trata-se também da preocupação de um trabalho com a pessoa que pratica o ato, o 

conhecimento sobre a pessoa que o realiza. Portanto, a distinção entre um abusador ou um 

portador de uma parafilia é de extrema importância nesse momento, pois essas informações 

irão guiar a melhor e mais adequada forma de se lidar com aquela pessoa, tanto judicialmente 

quanto no que diz respeito a uma intervenção psicológica. 

Como forma de combate a esta expressão de violência, faz se necessária a compreensão 

de que apenas a punição daquele que comete o crime não basta quando se busca um combate 

efetivo ao abuso sexual infantil, embora tal punição seja inquestionável. No entanto, limitar-se 

à punição de nada contribui para a diminuição da reincidência desses casos, sendo o foco da 

intervenção com os abusadores a contribuição para a diminuição da repetição de tais atos e até, 

quem sabe, a cessação deles. Um aspecto bastante importante é de que o tratamento com jovens 

abusadores é de extrema importância, pois o número de abusadores que ainda não atingiram a 

idade adulta é preocupante. Para além disso, se forem submetidos a boas medidas interventivas, 

as chances de repetição da ocorrência de casos de violência na vida adulta são menores. No 

tratamento com jovens agressores torna-se imprescindível entender os fatores de risco presentes 

em seu contexto de vida e tentar se atentar a isso, tentando modificar suas formas de agir diante 

de suas questões de vida (AGLIO, MOURA e SANTOS, 2011). 

Tais autoras chamam também a atenção para as variadas formas de intervenção vigentes 

que visam a diminuição da reincidência de tais abusos: tratamentos medicamentosos utilizados 

isoladamente ou juntamente com psicoterapia; apenas psicoterapia sem a combinação dos 

medicamentos; e a castração, que também é encontrada na literatura como forma de 

intervenção. Os medicamentos podem ser da categoria dos psicofármacos ou hormônios. No 

que diz respeito à psicoterapia, os principais aspectos trabalhados são aceitação da 

responsabilidade, vergonha, empatia, capacidade de compreender o sofrimento que 

causa/causou ao outro, contato com a vítima e precaução de contato com possíveis vítimas 

diante de um desejo sexual pelas mesmas. As terapias de base psicodinâmicas não mostram 

resultados tão positivos quanto as técnicas comportamentais e cognitivo-comportamentais 

nesses casos, sendo o principal critério de avaliação de eficácia a diminuição da reincidência 

(AGLIO, MOURA e SANTOS, 2011). 

Ainda em discussão, as autoras destacam que os resultados diante de tais intervenções 

não permitem uma base para boas conclusões. No Brasil, o tratamento psicoterápico para essa 
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parcela da população ainda é um campo em construção, que enfrenta dificuldades terapêuticas 

(VECINA, 2002 apud AGLIO, MOURA e SANTOS, 2011). Os pacientes em questão 

apresentam conduta de teste para com a equipe ou o/a psicoterapeuta, deslegitimando seus 

crimes. Além disso, quase sempre são forçados pela Poder Judiciário a se submeterem ao 

atendimento, sem nenhum desejo de estar ali. Por isso é que a equipe ou a/o psicoterapeuta tem 

um importante papel no sentindo de esclarecer os objetivos, as regras e ainda legitimar o 

sentimento dos pacientes, deixando de lado preconceitos e posturas aversivas e/ou acusatórias, 

o que nem sempre conseguem desempenhar com sucesso. Os profissionais devem ser 

capacitados e preparados para esse tipo de atendimento, deixando de lado possíveis rótulos e 

possibilidade do paciente descumprir com as  regras  pré-determinadas.  

Uma das grandes dificuldades na implementação desses serviços e no interesse de estudo 

sobre o atendimento dos autores de abuso sexual infantil baseia-se no fato de que lidar com 

essas pessoas é difícil, pois tais atos são encarados como inaceitáveis e repugnantes pela 

sociedade em geral. Por conta disso, faltam profissionais que estejam capacitados para trabalhar 

com tal problemática e a falta de investimento financeiro por parte do governo também é uma 

dificuldade encontrada, pois, como tais serviços apresentam dificuldade para justificar a 

eficiência do tratamento, o governo deixa de investir verba pública. Ainda sobre as dificuldades 

encontradas no processo, destaca-se o fato de o processo terapêutico muitas vezes ser imposto 

ao sujeito pela lei. Se é verdade que isto pode ser benéfico, aproximando o paciente do trabalho 

terapêutico, também pode ser um grande obstáculo, pois o autor da violência passa a interpretar 

o processo terapêutico como algo aversivo e coercitivo.  Avoglia, Custódio e Fanani (2011) 

ressaltam ainda o fato de que o atendimento imposto pelo Conselho Tutelar e pelo Judiciário 

podem vir a prejudicar o vínculo com o terapeuta e, assim, não permitir a aderência ao 

tratamento, inviabilizando um trabalho que vise a prevenção de uma possível reincidência do 

crime.  

Avoglia, Custódio e Fanani (2011) salientam que estudos, pesquisas e testes com 

programas interventivos desta natureza podem ajudam a Psicologia a trabalhar de uma forma 

menos coercitiva e aversiva, de maneira que a aderência ao tratamento e seus resultados sejam 

mais positivos.  Misaka (2014) chama a atenção para a questão da dificuldade do indivíduo em 

reconhecer seus desejos e/ou seu transtorno e procurar por ajuda. Além disso, ele teme a 

punição criminal e o julgamento de amigos e pessoas próximas, o que acabam por afastá-lo de 

uma possível busca por tratamento/ajuda.  Ao perceber que tem esses desejos, mesmo sem 

colocá-los em prática, a pessoa em questão tem medo de não ser compreendida pelas pessoas e 

acaba por se fechar em seu problema. Com medo, vergonha e preocupação de ser abandonada 

por aqueles que preza, a pessoa se desencoraja a procurar ajuda. 
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Em suma, Misaka (2014) afirma que o ideal seria que aquele indivíduo que percebesse 

certo desejo sexual por crianças fosse em busca de ajuda especializada por livre e espontânea 

vontade. Todavia, a própria autora reconhece que o medo de ser julgado por amigos, familiares 

e judicialmente acaba por impossibilitar que isso ocorra, ou até mesmo que o ato em si seja 

feito por ele não ter procurado ajuda enquanto ainda se tratava de uma vontade e não da 

concretização da mesma. 

Entretanto, Misaka (2014) indica a importância de uma determinada cautela do 

profissional diante da primeira procura deste indivíduo por ajuda, pois ele pode estar indo em 

busca de tal ajuda como forma de se abster de sua responsabilidade mediante o cometimento 

do crime.  No que diz respeito à compulsão do sujeito que apresenta desejo sexual por crianças, 

deve-se compreender que este passa a querer cada vez mais realizar atos sexuais com menores 

de idade, da mesma forma como o funcionamento de um alcoolista e sua relação de vício com 

a bebida alcoólica. 

Tal como destaca Fernandes (2014), o abuso sexual infantil é crime. Tais programas, 

serviços, atendimentos, propostas, estudos, pesquisas e o presente estudo não têm como 

objetivo discutir a impunidade de tais atos. Contudo, entende-se que tais propostas estão 

inteiramente relacionadas com a ideia de prevenção, tendo como foco sempre e 

indiscutivelmente o combate à violência sexual infantil. 
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5. REFLEXÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A temática do abuso sexual é estudada por muitos, das mais variadas formas. Entretanto, 

nota-se que sua ocorrência não parece diminuir no decorrer dos anos. Sabe-se que o tema vem 

sendo discutido e colocado em evidência com maior frequência durante esse tempo, mas as 

propostas interventivas e os estudos não registram uma queda nos crimes sexuais contra 

crianças, nem tampouco uma curva decrescente em relação aos números dos atos em questão. 

O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica de artigos que 

discutissem programas de intervenção de abuso sexual infantil no Brasil, buscando identificar 

as principais estratégias adotadas para a sua prevenção. Como objetivo específico, buscou-se 

selecionar trabalhos que discutissem tanto ações juntos às crianças abusadas e suas famílias 

quanto com o abusador. Isto decorre de uma hipótese de que se mudarmos o foco do estudo dos 

programas e a forma como pensamos a prevenção, o combate de abusos sexuais infantis pode 

ser mais efetivo. 

Qualquer situação de abuso sexual infantil implica uma relação entre duas pessoas, 

sendo uma delas jovem adulto ou adulto e a outra uma criança. Portanto, a relação que se 

estabelece é, por princípio, hierárquica, sendo que a criança sempre estará numa condição 

inferior e não terá como se proteger deste adulto. É exatamente por conta disso que a grande 

maioria das pesquisas e estudos trata da criança, a vítima destas situações. No entanto, cabe 

perguntar por que a discussão sobre os abusadores está quase sempre ausente nestes trabalhos. 

Não é possível pensar que ações interventivas com o abusador podem contribuir de algum modo 

para a prevenção de novos abusos?  

Os poucos trabalhos em psicologia encontrados acerca da temática do abuso sexual 

infantil têm seu foco voltado para a vítima e se baseiam nas teorias psicodinâmicas, 

especialmente na psicanálise, e isso leva ao questionamento das razões pelas quais outras 

abordagens teóricas não se aprofundam em temas que dizem respeito à sexualidade no geral. 

Em contraponto, os estudos sobre intervenções realizadas com abusadores são desenvolvidos 

em sua maioria por pesquisadores da vertente teórica cognitivo-comportamental. Essa divisão 

de saberes entre a vítima e o abusador, assim como o domínio historicamente conhecido do 

tema da sexualidade pela Psicanálise, acabam por levantar muitos questionamentos sobre o 

porquê desta divisão e também os motivos pelos quais outras vertentes teóricas da psicologia 

pouco se debruçam sobre o tema. 

No entanto, a questão do domínio teórico é a única polêmica que circunda o tema do 

abuso sexual infantil. Sabe-se que o tema é visto como um grande tabu em diversas esferas da 
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sociedade. Mesmo que isto esteja se transformando nos últimos tempos, ainda encontramos 

muita dificuldade em discutir a temática nos mais diversos espaços. Estes tabus acerca da 

temática acabam por favorecer a construção de um raciocínio circular: a questão do tabu acerca 

do tema acaba por provocar diversos questionamentos, e estes, por sua vez, acabam por serem 

justificados por este tabu. 

Os questionamentos se desdobram e acabam por se entrelaçar de forma bastante 

complexa, de modo que muitas das inquietações acerca do tema acabam sendo silenciadas 

diante da dificuldade que as pessoas apresentam em debatê-lo. É de conhecimento geral e 

comprovado estatisticamente que a questão de gênero atravessa vigorosamente a temática em 

estudo. Os crimes sexuais contra crianças são realizados em sua maioria por homens, o que 

levanta muitos questionamentos acerca dos espaços e dos papeis dos homens na sociedade, bem 

como do poder e do privilégio histórico masculino nas diferentes estruturas sociais. 

Sabe-se que, historicamente, em nossa sociedade, o homem é criado de forma a 

compreender que seu papel é superior ao da mulher nas mais variadas esferas de sua vida, 

enquanto a mulher quase sempre é educada e tratada para acreditar que deve obediência e 

submissão aos homens. Apesar do crescente movimento feminista atual, da presente discussão 

acerca das relações de gênero e das mais variadas formas de se pensar e construir novas formas 

de educar as crianças visando a equanimidade social dos gêneros, sabemos que mudanças de 

crenças, atitudes e comportamentos demandam muito tempo para acontecerem. 

 Apesar de se tratar de um estereótipo, sabemos que mundo afora o Brasil é conhecido 

por ser o país do samba, do carnaval e do futebol, e esta imagem acaba por se vincular à questão 

do corpo, da exaltação deste e de seu teor sexual. A mídia brasileira divulga muito a ideia do 

Brasil como um país extremamente liberal no que diz respeito ao sexo. Contudo, quando nos 

deparamos com a temática em questão no presente trabalho, esse suposto liberalismo em 

relação ao sexo dá lugar ao silêncio. 

A questão sobre por que se fala pouco sobre sexo, desejos sexuais e abuso sexual infantil 

permanece em aberto. Notamos que no campo da Psicologia pouco é estudado sobre o abusador, 

suas vontades e o que pode ser trabalhado em relação a ele. Os tabus relacionados ao tema da 

pesquisa não sustentam a argumentação sobre a falta de avanço neste campo de estudo. Assim, 

novos questionamentos surgem deixando em aberto as explicações para tal situação. 

Um exemplo de questionamento quanto a incipiente discussão sobre o abuso sexual 

infantil propõe que ela estaria travada porque quase sempre envolve a família, sendo esta 

bastante idealizada socialmente como uma instituição protetora e afetiva. Assim,  quando 
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ocorre um abuso infantil, a família e a própria sociedade são obrigadas a se confrontar com esta 

visão idealizada e lidar com o fato real de que a família também pode ser um lugar de maus 

tratos, negligência e violência. 

Além dos riscos para o desenvolvimento da criança, o  impacto que o abuso de uma 

criança pode causar em uma família é muito forte, muitas vezes deflagrando conflitos e 

acusações mútuas entre os adultos e promovendo mudanças bruscas na dinâmica e no 

funcionamento do sistema familiar. Além disso, família fica socialmente exposta a críticas e 

julgamentos quando o abuso de uma criança ocorre, uma vez que se mostra incapaz de zelar 

pela criança, algo que é visto como sua função primordial. 

Assim, fica claro que a construção da imagem idealizada da família unicamente como 

sistema de proteção e carinho é um entrave importante para o estudo do abuso sexual infantil. 

No Brasil, tanto as famílias quanto a sociedade no geral também resistem às tentativas 

empreendidas que visam a desconstrução desta imagem, particularmente por se tratar de um 

país em que as religiões cristãs têm importante papel social. Tudo isto interfere no movimento 

de procura dessas famílias pelos programas que se propõem a ajudá-las e ajudar as crianças sob 

suas responsabilidades. As famílias acabam por se sentir culpadas e têm medo de serem 

julgadas e condenadas pelas equipes profissionais destes serviços, algo que de fato acontece 

quando se trata de uma equipe que não foi preparada para este tipo de intervenção. 

Muitas mães se sentem inconformadas e culpadas por não terem notado algo diferente 

em seus filhos ou qualquer sinal que as levasse a perceber a ocorrência de um abuso, até porque 

é a elas que se atribui quase que exclusivamente a responsabilidade pelo cuidado das crianças. 

O que pouco se discute é que muitas vezes essas mães também se veem numa condição de 

submissão ao autor da violência. Enfrentar a situação implica se confrontar com questões do 

âmbito conjugal e até mesmo romper a união com o parceiro ou marido que abusou da/o filha/o. 

Porque na maioria das vezes dependem financeiramente deste parceiro e/ou por conta do 

vínculo afetivo mantido com eles, acabam não tomando nenhuma providência diante da 

ocorrência destes abusos, ou demoram a fazê-lo, algo que tem implicações para a saúde física 

e mental da criança envolvida diretamente na situação e das demais que também integram a 

família.   

A criança que cresce em um ambiente em que a prática do abuso sexual é frequente 

acaba por entender que violência e sexo estão interligados, podendo então vir a reproduzir este 
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tipo de prática no futuro. Isto só reitera a importância de um trabalho interventivo que envolva 

todos os integrantes da família, inclusive o abusador2. 

Durante a pesquisa surgiu um importante aspecto a ser discutido, pois a literatura 

apontou para uma diferenciação entre os termos “abusador” e “pedófilo”, ressaltando também 

a dificuldade em diferenciá-los. Esta dificuldade acaba por demonstrar a complexidade desta 

questão, pois o que ambos têm em comum é o centro da questão, tornando suas diferenças algo 

extremamente tênue e pouco preciso. Independentemente do termo usado, o indivíduo em 

questão é autor de um crime inadmissível. 

A importância dessa diferenciação diz respeito ao encaminhamento interventivo e/ou 

judicial daquele que cometeu o ato, assim como a forma de intervenção que será desenvolvida 

com o autor da violência. Entende-se a intervenção com estes indivíduos que abusaram de 

crianças como uma forma de combate, evitando a reincidência de abusos. O objetivo central é 

garantir que um indivíduo que apresente desejos sexuais com crianças possa receber algum tipo 

de intervenção antes da ocorrência do ato, evitando assim a realização de seu desejo e 

prevenindo as situações de abuso. O ideal utópico seria que aquele que sentisse algum tipo de 

desejo procurasse por ajuda. Entretanto, devido a receios pessoais e medo de julgamentos de 

pessoas próximas e profissionais, sabe-se que isso não ocorre. Por isso é de extrema importância 

que o serviço que se proponha a atender essas pessoas faça o seu acolhimento imediato e 

desenvolva ações pontuais que contribuam para elas identificarem as situações nas quais o 

desejo aflora, conseguindo controlá-lo e, quem sabe, canalizá-lo para condutas que sejam 

construtivas e contribuam para o rebaixamento da ansiedade.  

A literatura discute também a alta ocorrência de abusos feitos por pessoas que já foram 

abusadas anteriormente, reiterando a importância do trabalho com a vítima, de maneira que a 

mesma possa elaborar o trauma sofrido. Os estudos propõem que as vítimas de abuso que não 

forem devidamente assistidas podem se tornar autoras de abusos no futuro. Tais estudos buscam 

entender a relação entre o abuso sofrido e o abuso cometido, ressaltando que ela pode ser ou 

não de ordem psicológica. Nota-se a implementação de um ciclo na dinâmica de vítimas e 

autores do crime, muitas vezes confundindo os papéis destes. Ressaltando assim, a 

complexidade da temática em estudo. 

Muitas dessas complexidades envolvidas no tema, assim como as questões que o 

atravessam, acabam por explicar o porquê de alguns entraves e dificuldade na implementação 

                                                 
2 Cabe esclarecer que a intervenção aqui referida não significa atender num único grupo a criança, a família e o 
abusador, e sim de planejar uma intervenção que contenha em seu protocolo algum tipo de trabalho com o 
abusador.   
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de programas voltados para o combate e a prevenção do abuso sexual infantil. Alguns destes 

programas apresentam-se em fase de crescimento em nosso país, e, apesar de apresentarem 

dificuldades, no decorrer dos anos nota-se um maior investimento neles. 

As dificuldades que colocam estes programas no patamar de uma lenta construção se 

devem aos contratempos na implementação de um serviço que abarque uma atenção uniforme 

para a vítima, a família e o abusador e que ressaltem a compreensão de que quando um abuso 

ocorre não existe apenas uma vítima. 

No que diz respeito aos entraves encontrados na implementação de tais programas, é 

fato que muitas famílias desconhecem o que deve ser feito porque faltam programas de 

esclarecimento à população por parte do Estado, além da precária oferta de serviços 

especializados no âmbito da saúde pública. As pessoas que buscam tais serviços acabam se 

deparando com uma lista de espera, o que muitas vezes não favorece que a situação de crise 

seja prontamente acolhida. 

Estes programas acabam por não receber verbas públicas para o seu aperfeiçoamento e 

melhora na efetividade de suas ações. Como não são avaliados, não têm como demonstrar sua 

possível eficácia e, com isso, as verbas necessárias não chegam.  

A importância da inclusão das famílias nestes programas é indiscutível, visto que a 

mesma está diretamente implicada na situação. Estudos demonstram uma predominância de 

abusos de crianças dentro do próprio contexto familiar da vítima, ou tendo sido praticado por 

pessoa da rede de relações desta família.  

Outro aspecto ressaltado na revisão é que o abuso sexual ocorre tanto em famílias mais 

abastadas quanto nas famílias dos extratos sociais mais pobres. Entretanto, nota-se diferenças 

nas formas de se lidar com o ocorrido e isso acaba por influenciar nas estatísticas, devido aos 

registros efetuados. A literatura mostra que as famílias mais abastadas procuram por psicólogos 

e/ou médicos do serviço particular, e estes muitas vezes não efetuam um registro de tais 

ocorrências, a despeito da exigência prevista em seus respectivos códigos de ética. Quando o 

fazem, tais dados não são registrados no serviço de saúde nacional, o que permitiria a 

organização de um banco de dados mais preciso sobre a situação que, por sua vez, serviria de 

base para reivindicação de mais verbas para implementação de serviços semelhantes e para o 

aprimoramento daqueles já existentes. Já as famílias menos abastadas acabam procurando 

diretamente estes programas ou são encaminhados a eles pelos conselheiros tutelares, sendo 

que estes casos são devidamente notificados. No entanto, estas diferentes situações contribuem 

para uma organização falha dos dados estatísticos acerca do fenômeno do abuso sexual infantil. 
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Outro aspecto ressaltado neste trabalho de revisão é a necessidade da formação de uma 

rede de serviços envolvendo a segurança pública, saúde, educação, justiça e assistência social. 

Tais serviços organizados em rede contribuiriam para a formulação e implementação de um 

projeto de intervenção que integraria ações junto à vítima, família, rede de apoio e abusador. A 

necessidade de tantas frentes de trabalho se dá pela compreensão de que a temática do abuso 

sexual infantil é expressão da violência social mais ampla. Para aqueles que pretendem 

trabalhar com a temática e que visam uma eficácia em seu trabalho, torna-se necessário se 

debruçar sobre esses atravessamentos. 

O entendimento de que o crime sexual não se baseia em atos sexuais também é de 

extrema importância para quem se propõe a estudar ou trabalhar com a temática em questão. 

Qualquer ato que tenha intenção de satisfação de um desejo de um adulto por meio de uma 

criança pode ser compreendido como abuso, o que afasta a equivocada ideia de que para ser 

julgado como abusador o indivíduo precisa ter praticado atos sexuais como toques ou 

penetrações em uma criança. Há um entendimento de que atos que não se concretizam 

fisicamente mas apresentam uma intenção sexual também devem ser julgados como crimes 

sexuais. Contudo, essa discussão ainda é controversa nas instâncias judiciais, pois estas quase 

sempre se restringem às provas físicas. 

Os danos causados por um abuso sexual nem sempre são facilmente identificados, 

muitas vezes dificultando o processo de acusação contra um abusador. Novas modalidades de 

crime como aqueles praticados via internet são um exemplo bastante presente da complexidade 

da questão, uma vez que a internet acaba por facilitar o acesso às crianças por parte dos 

abusadores e dificultar a identificação dos mesmos. 

Ainda no que diz respeito aos danos causados diante da ocorrência de um abuso sexual, 

a criança que sofreu um abuso pode posteriormente apresentar um esquecimento de tal ato, 

acabando por confundir o que aconteceu de fato e o que é fruto de sua imaginação, e isso muitas 

vezes é resultado de processos inconscientes que visam aliviar o sofrimento resultante do 

trauma. 

Tal sofrimento é o norteador da presente pesquisa. Compreende-se que este sofrimento 

deve ser o motivo de todo e qualquer trabalho que se proponha para as vítimas e/ou envolvidos 

no crime de abuso sexual infantil.  

Além disso, algumas questões devem ser esclarecidas para maior compreensão da 

temática desta pesquisa. 
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Os fatores de risco que podem levar uma pessoa a cometer um abuso sexual infantil não 

aparecem como explicação, muito menos como justificativa. São tentativas de alertar 

profissionais, autoridades e a sociedade em geral de que para se combater esta forma de 

violência torna-se inevitável atentar-se também a estes fatores.  

A punição para quem comete este crime é inquestionável, mas entende-se que apenas 

esta não basta para combater e prevenir a reincidência do ato. Por isso a defesa de que vítima, 

família e abusador tenham acesso aos serviços especializados, compreendendo-se que tal 

condição pode contribuir sobremaneira para a minimização dos riscos de novas situações de 

abuso. 

Medicamentos também são usados nos tratamentos dos autores destes crimes, usados 

isoladamente ou em conjunto com outras formas de intervenção. No que diz respeito às 

intervenções avaliadas nos artigos revisados, ressalta-se que as propostas formuladas a partir 

de referenciais psicodinâmicos mostraram pouca eficácia nos casos avaliados, enquanto aquelas 

formuladas na perspectiva cognitivo-comportamental mostraram-se mais efetivas, sendo o 

critério principal de avaliação a diminuição de reincidência de abusos. Contudo, tais dados não 

podem ainda ser considerados conclusivos. 

O profissional que se propõe a trabalhar com estes abusadores deve fornecer os 

seguintes esclarecimentos: o objetivo do trabalho em questão; as regras que implicam na 

proibição de determinados comportamentos; como irá se dar o processo terapêutico, 

delimitando assim alguns quesitos que o indivíduo em questão terá de apresentar durante a 

intervenção. Entre outras coisas, tais esclarecimentos se fazem necessários porque muitos dos 

indivíduos inseridos no processo interventivo estão ali por determinação da justiça; outros na 

tentativa de se ausentarem da responsabilidade de seus atos; e outros que acabam por apresentar 

tentativas de testar ou trapacear os profissionais que estão trabalhando com eles. Estes fatores 

acabam por dificultar muito o trabalho dos profissionais. 

São muitos os desafios e as dificuldades enfrentadas por estes profissionais. Dentre eles, 

encontra-se a necessidade de um afastamento de julgamentos pessoais e um treinamento eficaz 

que acabe por capacitá-los a lidarem com um tema de tal complexidade. Não só a tarefa de 

capacitação de um profissional para este trabalho é difícil, mas a própria seleção de interessados 

para trabalharem num serviço com este propósito é árdua. 

Os investimentos para a capacitação destes profissionais, bem como para 

implementação de programas e serviços, e de estudos e pesquisas devem ter como norteador o 

entendimento de que o combate e a prevenção do abuso sexual infantil ainda não apresentam 
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resultados satisfatórios. Por isso vale ressaltar que toda esta discussão sobre o abusador, bem 

como sobre a importância de inseri-lo nos programas interventivos para favorecer a prevenção 

do abuso é que deve ser o foco. Embora tais ações possam acarretar em ganhos para o abusador, 

este não deverá ser isentado judicialmente pelo ato cometido, descartando qualquer hipótese de 

que tal proposta venha a contribuir para isentá-lo da responsabilidade de seu ato.  

O presente trabalho não pretendeu defender, justificar ou explicar a ação do autor do 

crime, mas entender com base numa revisão bibliográfica se trabalhos interventivos envolvendo 

também abusadores poderiam favorecer a prevenção de novos casos de abuso sexual infantil e 

a reincidência de tal abuso entre crianças anteriormente vitimizadas. 

Além disso, devemos ressaltar ainda importância de que os atravessamentos 

econômicos e culturais devem ser estudados e pesquisados por aqueles que se propõem a 

estudar tal temática.  

A discussão da literatura anteriormente apresentada demonstrou que inúmeras questões 

são problematizadas e discutidas, e muitas vezes novas questões resultam deste processo de 

discussão. O objetivo do trabalho aqui exposto foi exatamente apresentar um panorama atual 

desta discussão. Ela fornece elementos que atestam que as respostas e/ou soluções para estes 

questionamentos ainda não são possíveis porque as ações interventivas estão em processo de 

construção, processo que enfrenta avanços e retrocessos relacionados ao tabu social que 

envolve a temática. Portanto, conclusões assertivas sobre a temática tornam-se impossíveis 

neste momento. 

O caminho para a mudança efetiva deste quadro está na pesquisa, na construção de 

conhecimento e na experimentação prática, assim como na cobrança de incentivo por parte das 

autoridades e na luta da população por seus direitos. O ideal parece distante e complexo. Porém, 

muito tem sido feito, e feito por pessoas que são motivadas em suas ações pelos agravamentos 

e sofrimentos que uma situação de abuso sexual causa numa criança. 
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