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RESUMO  
A violência sexual intrafamiliar praticada contra crianças e adolescentes 
é um fenômeno complexo, histórico e presente na sociedade brasileira. 
A partir da compreensão sobre o abuso sexual infanto-juvenil no âmbito 
familiar como expressão das violações de direitos humanos, buscamos 
problematizar as formas de enfrentamento contra esse tipo de violência 
implementadas pelo Estado brasileiro. É resultado de uma pesquisa 
bibliográfica sobre a temática, por meio da análise de livros, artigos e 
documentos oficiais do Governo Federal. Assim, foi possível identificar 
aspectos da violência sexual contra crianças e adolescentes no âmbito 
familiar e as políticas públicas brasileiras de combate contra esse 
fenômeno. 

 
Palavras-chave: Criança e Adolescente; Violência Sexual Intrafamiliar; 

Políticas Públicas 

 

ABSTRACT 
Intrafamily sexual violence against children and adolescents is a 
complex, historical, and present phenomenon in Brazilian society. Based 
on the understanding of child and adolescent sexual abuse within the 
family environment as an expression of human rights violations, we seek 
to problematize the ways in which the Brazilian State can combat this 
type of violence. It is the result of a bibliographic research on the theme, 
through the analysis of books, articles, and official documents from the 
Federal Government. In this way, it was possible to identify aspects of 
sexual violence against children and adolescents in the family 

 
1 Estudante do 8º período do Curso de Serviço Social pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA); Bolsista de 

Iniciação Científica. E-mail: kristinmoura@hotmail.com 
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environment and the Brazilian public policies to combat this 
phenomenon. 

 
Keywords: Child and Adolescent; Intrafamily Sexual Violence; Public 

Policies 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A infância e a adolescência são conceitos historicamente construídos, de modo diferente 

em cada sociedade e contexto político-cultural. A partir dessas concepções os direitos e a forma 

de proteção da criança e do adolescente são definidos. Na contemporaneidade, são entendidas 

como estágios de desenvolvimento importantes para a formação do ser humano, visto que as 

experiências vividas durante essas fases podem refletir para sempre no indivíduo (FROTA, 

2007). Por isso, são caracterizadas também como períodos de vulnerabilidade psicológica e 

social, as quais demandam atenção, cuidado e proteção da família, do Estado e da sociedade.  

A família é entendida no imaginário social como uma instituição social de proteção 

primordial e fundamental no processo de humanização de seus membros e integração social, 

isto é, componente basilar na vida dos sujeitos. Ela se articula com outros âmbitos sociais, 

apresentando transformações e adquirindo significados a partir da conjuntura socioeconômica, 

política e cultural (SILVA, 2015). 

No entanto, é importante compreender que a família também pode ser um espaço de 

experiências violentas contra seus membros. A pesquisa aqui proposta contribui para o 

enriquecimento do debate sobre a ideologia da “família ideal”, trazendo à luz a necessidade de 

entender à família não só como instituição de caráter protetor, mas também como potencial 

agressora. Por esse motivo, estudar a violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes 

exige uma abordagem cuidadosa para não incidir na culpabilização da família e possibilitar a 

garantia de direitos das vítimas da forma correta.   

No contexto nacional, o índice da violência praticada contra crianças e adolescentes é 

alarmante. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (2021), no 

primeiro semestre de 2021 houve 50.098 denúncias de violência contra crianças e adolescentes 

e cerca de 40.822 (81%) ocorreram dentro da casa da vítima. A maioria das violações foram 

praticadas por indivíduos próximos ao convívio familiar: a mãe aparece como a principal 

violadora, com 15.285 denúncias; seguido pelo pai, com 5.861; padrasto/madrasta, com 2.664; 

e outros familiares, com 1.636 registros. 
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Tendo como base essa conjuntura, o presente artigo propõe uma discussão sobre a 

violência sexual intrafamiliar praticada contra crianças e adolescentes no Brasil, a partir de 

aspectos importantes para compreensão desse fenômeno e as suas formas de enfrentamento 

implementadas pelo poder público federal. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica sobre as 

características da violência sexual contra a população infanto-juvenil, os principais marcos 

legais-institucionais no campo dos direitos da criança e do adolescente, que reclama da 

necessidade da elaboração de políticas públicas de enfrentamento contra esse tipo de violência. 

 

2 INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA NO BRASIL:  MARCAS DE OPRESSÃO E MARCOS LEGISLATIVOS 

PARA OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

 

Os processos sociais da infância e adolescência no Brasil sempre foram marcados pela 

desigualdade social, exclusão e dominação. Essas marcas são próprias a essa dinâmica social, 

na compreensão dessas categorias e no tratamento legal e social desses indivíduos. Somente 

no século XX, uma assistência específica para a infância pelo poder público foi desenvolvida e 

materializada em um documento oficial no âmbito federal: o Código de Menores de 1927. 

Durante a República Velha (1889-1930), uma nova alcunha foi atribuída às crianças 

pertencentes à classe trabalhadora: menor. Este termo foi inicialmente utilizado para designar 

uma faixa etária associada, pelo primeiro Código de Menores de 1927, às crianças e 

adolescentes pobres, historicamente excluídos e em situação de vulnerabilidade e risco social 

(FROTA, 2007).  

 
O menor foi entregue à alçada do Estado, que tratou de cuidar dele, 
institucionalizando-o, submetendo-o a tratamentos e cuidados massificantes, cruéis e 
preconceituosos. Por entender o "menor" como uma situação de perigo social e 
individual, o primeiro código de menores, datado de 1927, acabou por construir uma 
categoria de crianças menos humanas, menos crianças do que as outras crianças, 
quase uma ameaça à sociedade. (FROTA, 2007, p. 150).  
 

Em 1941, durante o Estado Novo, foi instituído o Serviço de Assistência ao Menor (SAM), 

órgão vinculado ao Ministério da Justiça, que tinha como orientação às ações de correção e 

repressão e era direcionado para os menores infratores: na maioria das vezes, crianças e 

adolescentes pobres e subalternizados. O que balizou por muito tempo as ações voltadas para 

este segmento foi o reforço às desigualdades sociais e econômicas. Nesse sentido, os direitos 
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eram usufruídos pela criança e adolescente da classe burguesa, enquanto os menores da classe 

trabalhadora recebiam contenção e repressão (CASTRO; MACEDO, 2019) 

Entre os anos 1964 a 1985, o Estado Autoritário sucedeu ao Estado Democrático 

Populista. A ditadura instaurada no Brasil a partir do Golpe Militar de 1964 ensejou mudanças 

nas dimensões socioeconômica e político-administrativa. Neste mesmo ano, o SAM foi 

substituído pela Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM) e, em 1967, pela 

Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM)2. Ambas instituições possuíam caráter 

tecnicista e implementavam ações repressivas contra as crianças e adolescentes (SILVA, 2015). 

A reforma administrativa iniciada pelo governo Ernesto Geisel (1974-1979) marca o 

início controverso da abertura política, caracterizada pela racionalização burocrática e a 

predominância do poder técnico sobre a participação popular. Essa reforma tinha como 

objetivo potencializar a economia e ampliar as políticas sociais. Nesse contexto, foi instituído o 

Novo Código de Menores (1979), no qual as ações eram direcionadas para as crianças em 

situação irregular (MESTRINER, 2001). 

Diante dessa conjuntura, era urgente uma nova direção para os direitos da criança e do 

adolescente no país. Na década de 1980, no bojo do movimento de redemocratização, a luta 

em favor dos direitos da família, do idoso, das pessoas com deficiência e da criança e do 

adolescente estavam presentes nas deliberações sobre a nova Constituição (SILVA, 2015) 

Assim, em 1988, foi galgada uma conquista histórica para os direitos infanto-juvenis: a 

Constituição Cidadã de 1988, a qual consagrou a Proteção Integral à criança e ao adolescente 

em seu artigo 227º.  

 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, além de colocá-
los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. (BRASIL, 1988, p. 156). 
 

A perspectiva da proteção integral reconhece a criança e ao adolescente como sujeitos 

de direitos, indivíduos em condições de crescimento específicas, as quais demandam atenção 

especial que proporcionem um desenvolvimento físico e psicológico saudável e seguro. Nessa 

lógica, era importante a construção de documentos legais e regulatórios que consolidassem 

 
2 A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), promulgado em 1990, o FUNABEM e as FEBEM foram 
substituídas pelo novo sistema socioeducativo. 
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essa política e compreendessem as particularidades e vulnerabilidade características do 

momento da infância e da adolescência, de forma a garantir seus direitos fundamentais e 

protegê-los das diversas manifestações da violência.  

 Assim, em 13 de julho de 1990 foi promulgado a Lei nº 8.069, referente ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), o qual dispõe sobre a proteção integral e os direitos 

fundamentais da criança e do adolescente no Brasil. A Lei conseguiu superar a diferenciação 

entre as crianças e adolescentes pertencentes a classes subalternizadas e classes privilegiadas. 

Além disso, legitimou o processo de ruptura com a perspectiva assistencialista para a afirmação 

de direitos, a de delinquência para a de proteção integral (CASTRO; MACEDO, 2019).  

O ECA contribuiu para a construção de novas concepções de infância e adolescência no 

Brasil, entendidas como estágios de desenvolvimento fundamentais da vida humana, peculiares 

e que precisam ser protegidos. Assim, caracterizou etariamente a infância como o período até 

os doze anos incompletos, e a adolescência como o período que compreende de doze a dezoito 

anos completos (BRASIL, 1990).  “A mudança é radical, vai à raiz: o menor deixa de ser visto 

como menor e retoma seu lugar de criança” (FROTA, 2007, p. 150).  

O ECA também definiu em seu Art. 4° a família, a comunidade, a sociedade e o Estado 

como os participantes na proteção da criança e do adolescente, os quais devem “assegurar, 

com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990, p. 1) 

Em virtude disso, compreendemos que a concepção sobre a infância e a adolescência 

em cada momento histórico no Brasil incide na utilização de três doutrinas distintas para 

orientar as legislações dos direitos da criança e do adolescente, vigentes em cada época: 

Doutrina do Direito Penal do Menor; Doutrina Jurídica do Menor em Situação Irregular; e a 

Doutrina da Proteção Integral (ANDREUCCI, 2017). 

O período que compreende a República Velha até o início do Governo Ditatorial, é 

marcado pela Doutrina do Direito Penal do Menor. Essa doutrina tratava a questão 

infantojuvenil apenas sob o ângulo da delinquência, trazendo normas que previam a 

institucionalização e a tutela penal como resposta a essa demanda.  A partir de 1979, a Doutrina 

Jurídica do Menor em Situação Irregular foi adotada pelo Regime Militar e estabeleceu que a 

proteção social deveria ser voltara para a erradicação da irregularidade da situação em que 
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eventualmente se encontre o menor, sempre com a preocupação de assisti-lo, protegê-lo e 

vigiá-lo (ANDREUCCI, 2017).  

A partir da Constituição Federal de 1988, a Doutrina da Proteção Integral entrou em 

vigor como novo princípio para construção dos direitos infanto-juvenis, de modo que tornou as 

crianças e os adolescentes em sujeitos de direitos, “colocando-os em posição de igualdade em 

relação aos adultos, pois são vistos como pessoa humana, possuindo direitos subjetivos que 

podem ser exigidos judicialmente” (ANDREUCCI, 2017). 

Não obstante os avanços alcançados a partir da CF/1988 e do ECA (1990), as marcas 

históricas de desigualdade social, discriminação étnico-racial, violação de direitos, dominação 

e exclusão social ainda são presentes na realidade de muitas crianças e adolescentes no Brasil.  

 

3 A VIOLÊNCIA SEXUAL: CONCEITO E CARACTERÍSTICAS 

 

A violência é um fenômeno recorrente nas mais diversas sociedades capitalistas, cultura 

e períodos históricos, que perpassa por todos os segmentos e relações sociais. Entendida como 

uma problemática social e de saúde pública, é conceituada por Chauí (1999), como “ato de 

brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou psíquico contra alguém e caracteriza relações 

intersubjetivas e sociais definidas pela opressão e intimidação, pelo medo e o terror.” Nessa 

perspectiva, a violência é dinâmica, visível e invisível, exterior às relações sociais ou imbricada 

nas relações entre os indivíduos. 

Esse fenômeno possui múltiplas manifestações, complexas e por vezes articuladas entre 

si. A partir de aspectos como a intencionalidade, quem são os agressores, as vítimas, os riscos 

e consequências, esse fenômeno é classificado em categorias que facilitam o desenvolvimento 

de pesquisas, das quais destacamos: a violência física, violência psicológica, violência 

institucional e, foco desse artigo, a violência sexual.  

A violência sexual atinge pessoas de qualquer idade, gênero, etnia e classe social. Possui 

diversas formas de ser praticada e níveis de severidade, sendo o homicídio a sua manifestação 

mais extrema. De acordo com a Organização Panamericana de Saúde (OPAS), a violência sexual 

refere-se a: 

 
Qualquer ato sexual, tentativa de consumar um ato sexual ou outro ato dirigido contra 
a sexualidade de uma pessoa por meio de coerção, por outra pessoa, 
independentemente de sua relação com a vítima e em qualquer âmbito. Compreende 
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o estupro, definido como a penetração mediante coerção física ou de outra índole, da 
vulva ou ânus com um pênis, outra parte do corpo ou objeto. (OPAS, 2021, p. 1). 

 

Sendo assim, o abuso sexual3 pode ocorrer de duas maneiras distintas, porém não 

excludentes: com contato físico, que diz respeito a pornografia e prostituição, ao ato sexual 

com penetração oral, vaginal ou anal, carícias e toques em zonas erógenas da vítima, com ou 

sem violência física; e sem contato físico, que compreende o abuso sexual verbal, insinuação de 

gestos sexuais, telefonemas ou mensagens obscenas, voyeurismo4 ou exibicionismo5 (BRASIL, 

2002). 

A violência sexual pode ser classificada em extrafamiliar ou intrafamiliar a partir do tipo 

de vínculo entre o agressor e a vítima. No primeiro caso, as transgressões sexuais são realizadas 

por pessoas desconhecidas ou não, os quais não possuem vínculo afetivo ou consanguíneo com 

a vítima. O agressor é uma pessoa conhecida ou não da vítima, que busca obter vantagem 

psicoemocional dessa relação (BRASIL, 2021). 

Por sua vez, a violência sexual intrafamiliar consiste nas transgressões que ocorrem no 

contexto da família, no âmbito do afeto, perpetradas por aqueles que deveriam promover a 

proteção primordial para a vítima. O agressor está vinculado à vítima por diferentes formas de 

relacionamento: consanguinidade, referente a membros da família nuclear (mãe, pai, irmãos) 

e membros da família extensa (avós, tios (as), primos (as), etc.); afinidade, relativo ao padrasto, 

madrasta, cunhado, etc.; legalidade, que diz respeito a responsabilidade pela guarda, tutela, 

adoção, entre outros (BRASIL, 2021). 

Nesse sentido, o tipo de vínculo entre o agressor e a vítima também é aspecto 

importante para compreender a complexidade da situação do abuso sexual e quais são as 

políticas públicas de enfrentamento adequadas para cada situação. Além disso, essa violência 

atinge, em grande maioria, as crianças e os adolescentes, devido a sua condição de 

vulnerabilidade e desenvolvimento físico e psicológico.  

De acordo com dados do Relatório de Denúncias de Violações de Direitos de Crianças e 

Adolescentes em 2019, produzido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

 
3  Vale ressaltar a diferença entre abuso sexual e estupro. O primeiro se refere a violência sexual, o qual abrange 
diversas formas de transgressão. O segundo consiste em uma dessas formas de agressão, assim como o 
aliciamento, exploração e assédio sexual.  
4 Ação de observar atos sexuais ou órgãos genitais de outras pessoas, configurando uma violência quando elas não 
desejam ser vistas (ABRAPIA, 2002). 
5 Ato de exibir os órgãos genitais ou masturbar-se em frente a crianças ou adolescentes. A intenção pode ser a de 
excitar ou chocar a vítima (ABRAPIA, 2002). 
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Humanos (MMFDH), “dentre as 159.063 denúncias registradas no Disque Direitos Humanos no 

ano de 2019, houve o aumento em 15%, comparado com o exercício anterior. O grupo de 

Crianças e Adolescentes representou aproximadamente 55% do total, com 86.837 denúncias 

(BRASIL, 2020, p.18). 

 

3.1 VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: FORMAS 

INSTITUCIONAIS DE ENFRENTAMENTO NO BRASIL 

 

O abuso sexual intrafamiliar6 contra crianças e adolescentes é uma das manifestações 

mais perversas da violência. Azevedo e Guerra (2001, p. 33) contribuem para a conceituação da 

violência sexual contra criança e adolescente, aprofundando alguns aspectos importantes para 

sua compreensão: 

 

Consiste em todo ato ou jogo sexual, relação hetero ou homossexual cujo agressor 
está em estágio de desenvolvimento mais adiantado que a criança e o adolescente. 
Tem por intenção estimulá-la sexualmente ou utilizá-la para obter satisfação sexual. 
Apresenta-se sob a forma de práticas eróticas e sexuais impostas à criança ou ao 
adolescente pela violência física, ameaças ou indução da sua vontade. Esse fenômeno 
violento pode variar desde atos em que não se produz o contato sexual (voyeurismo, 
exibicionismo, produção de fotos), até diferentes tipos de ações que incluem contato 
sexual sem ou com penetração. 

 

Por acontecer no âmbito privado e de relações primárias, esse fenômeno pode ser difícil 

de ser identificado, perdurando por muito tempo. Além de atingir a família da vítima, o que 

pode acarretar na dificuldade de manter as suas funções protetivas íntegras. Sendo assim, “a 

vítima pode vivenciar, então, uma confusão nos papéis e funções familiares, porque a violência 

pode vir acompanhada por atos de sedução e carinho, que marcaram a conduta abusiva do 

agressor” (VICENTIN; VALLE, 2009, p. 180) 

 Em vista disso, as formas de enfrentamento nas estratégias de abordagens, 

investigação e também nas intervenções sociais junto às famílias exigem uma maior 

complexidade. Essas formas de enfrentamento devem promover proteção integral não só às 

vítimas, mas também as suas famílias.  

 
6 A violência sexual intrafamiliar se distingue da violência sexual doméstica, visto que esta inclui “outros membros 
do grupo, sem função parental, que convivam no espaço doméstico. As agressões domésticas incluem: abuso 
físico, sexual e psicológico, negligência e abandono” (BRASIL, 2018). 
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A partir dos marcos legais da CF/1988 e do ECA (1990), foi promulgada a Lei nº 

8.242/1991, que instituiu o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente - 

CONANDA. O CONANDA deve “deliberar e controlar as políticas públicas de promoção, defesa 

e garantia de direitos e zelar pelos princípios estabelecidos no ECA” (BRASIL, 2018, p. 139).  

Assim, para a materialização dessas políticas públicas foram elaborados Planos 

Nacionais e Programas de enfrentamento contra a violência sexual de crianças e adolescentes, 

dentre os quais ressaltamos: o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra 

Crianças e Adolescentes (EVSCA) e o Plano de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. 

O Plano Nacional de EVSCA foi iniciado em 2002, apresentando como principal 

estratégia o fortalecimento da rede de atendimento, cuja execução exige a viabilização de ações 

integradas entre o Governo e a sociedade civil, que permitam a intervenção técnica, política e 

financeira, no enfrentamento da violência sexual contra criança e adolescentes. Para a sua 

operacionalização, esse Plano foi estruturado em seis eixos estratégicos: análise da situação; 

mobilização e articulação; defesa e responsabilização; atendimento; prevenção; e 

protagonismo infanto-juvenil (BRASIL, 2018). 

Por sua vez, o Plano de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária foi aprovado em 2006 e tem como objeto 

promover a formulação de políticas públicas que garantam que a população infanto-juvenil 

tenha seus direitos assegurados e encontrem na família os elementos necessários para seu 

pleno desenvolvimento. Nesse sentido, dispõe de diretrizes sobre adoção, prestação de 

cuidados alternativos a crianças e adolescentes afastados do convívio com a família de origem, 

programa de famílias acolhedoras e acolhimento institucional (BRASIL, 2018). 

Não obstante as estratégias propostas pelos Planos Nacionais, o número de incidência 

de violência sexual contra crianças e adolescentes ainda permanece expressivo. De acordo com 

dados apresentados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no ano de 

2019 “foram realizadas 86.837 denúncias de violações de direitos humanos contra crianças e 

adolescentes, 14% a mais do que no ano de 2018” (BRASIL, 2020, p. 35). Dessa forma, foi 

possível observar que houveram 17.029 denúncias de violência sexual contra crianças e 

adolescentes, expressando 11% das denúncias realizadas. 
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Figura 1- Distribuição por tipo de violações denunciadas por crianças e adolescentes 

 
 

Fonte: gráfico elaborado pela autora a partir de dados coletados no Relatório de denúncias de violações de 
direitos de crianças e adolescentes em 2019 (BRASIL, 2020) 

 

A violência sexual contra crianças e adolescentes ocorre, na maioria dos casos, no 

âmbito da casa da própria vítima. Em 2019, 45% das denúncias tiveram como cenário do crime 

o lar onde morava a vítima, além de que essa violação tem como principais agressores o pai e 

o padrasto, que juntos somam 40% das denúncias (BRASIL, 2020).  

 

Figura 2- Local de ocorrência da violência sexual contra criança e adolescente 

 
Fonte: gráfico elaborado pela autora a partir de dados coletados no Relatório de denúncias de violações de 

direitos de crianças e adolescentes em 2019 (BRASIL, 2020) 
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Figura 3 - vítima e suspeito - violência sexual contra crianças e adolescentes 

 
Fonte: gráfico elaborado pela autora a partir de dados coletados no Relatório de denúncias de violações de 

direitos de crianças e adolescentes em 2019 (BRASIL, 2020) 
 

Isso demonstra que no contexto nacional, os familiares têm sido os principais suspeitos 

de violência sexual contra criança e adolescente, uma vez que totalizam o índice de 44% dos 

suspeitos nas denúncias realizadas em 2019.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir dos elementos que foram problematizados ao longo do trabalho, 

compreendemos que a violência sexual intrafamiliar contra criança e adolescente é uma 

manifestação complexa da violação dos direitos humanos e está presente na realidade 

brasileira. Apesar dos documentos legais que definem e protegem os direitos dessa população, 

tal como o ECA (1990), e a implementação de políticas públicas de enfrentamento desse tipo 

de violência, é necessário analisar quais os reais impactos dessas estratégias e ações de 

enfrentamento na vida das vítimas e de suas famílias.  

Por se tratar de transgressões contra indivíduos em situação de vulnerabilidade 

psicossocial e física, que são cometidas justamente por aqueles que deveriam cuidar e proteger 

a vítima, as análises acerca da família como violadora dos direitos dos seus membros devem ser 

cuidadosas e realizadas a partir de abordagens cuidadosas, visto que envolve outros fenômenos 

como o incesto e a pedofilia.  
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Nessa perspectiva, para a compreensão sobre o abuso sexual infanto-juvenil no âmbito 

familiar como expressão das violações dos direitos humanos, é essencial que se problematize 

as formas de enfrentamento contra esse tipo de violência implementadas pelo Estado 

brasileiro. Por isso, torna-se imprescindível o desenvolvimento de mais pesquisas e estudos 

sobre a temática, a fim de contribuir para o fortalecimento das formas de enfrentamento contra 

a violência sexual intrafamiliar, visando a construção de novas estratégias que possibilitem o 

acesso aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, bem como a promoção da sua 

proteção integral. 
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