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RESUMO

Na sociedade brasileira, a violência sexual doméstica/intrafamiliar contra crianças e adolescentes tem sido uma problemática bastante 
desafiadora, em que pese os estudos, enfrentamentos por parte do Estado, e de instituições não governamentais, a questão se perpetua e 
continua envolta num manto de preconceito, censura e silêncio e, nem sempre compreendida em sua multicausalidade, para alguns a pobreza é 
sua ‘causa’, já para outros, a culpa é do “pedófilo”. Será mesmo que essa lógica dicotômica dá conta de compreender uma prática tão complexa? 
Ou, elementos culturais, estruturais da sociedade contribuem para a reprodução desta problemática? Partindo destes pressupostos, o objetivo 
geral de nosso estudo é analisar as relações de poder que envolvem a prática da violência sexual doméstica/intrafamiliar contra crianças e 
adolescentes no Brasil. O percurso metodológico da pesquisa se deu em etapas: inicialmente realizamos um levantamento bibliográfico, sobre o 
tema, em plataformas online (scielo/universidades) de artigos científicos, dissertações e teses, utilizando descritores como: violência sexual; 
criança/adolescente; família; patriarcado. Em seguida, selecionamos (seis) 6 artigos, constituindo assim o nosso corpus de pesquisa. Realizamos 
leituras e sistematização do material coletado, com base no método da Análise de Conteúdo. Por fim, deu-se a análise e a interpretação dos 
dados com base nos objetivos da pesquisa esta que classifica-se como explicativa, do tipo bibliográfica, de natureza qualitativa. O método de 
análise é a teoria crítica, que possibilita situar o objeto de estudo a partir de suas construções sócio-históricas. A análise dos dados nos 
possibilitou desvelar que, as relações de poder envolvendo a prática da violência sexual doméstica/intrafamiliar contra crianças e adolescentes no 
Brasil possuem condicionantes de natureza estrutural, com dimensões de ordem objetiva e subjetiva. A primeira funda-se em questões históricas, 
socioeconômicas e jurídicas. A segunda, por sua vez, assenta-se em fatores relacionais, culturais e ideológicos, propiciando condições políticas, 
éticas e institucionais que asseguram a sua reprodução, materializando-se em ações/omissões que coisificam crianças e adolescentes, silenciados 
pela mordaça do medo, vergonha e culpa dentro de uma relação que os desumaniza, num ciclo perverso da subjugação/dominação/ exploração. 
Desdobra-se, ainda, em atitudes e discursos que retroalimentam esta prática, seja através de sua relativização, ou de sua naturalização; 
colocando às vítimas em condições de inferioridade. Observamos ainda, uma inter-relação de elementos diversos e complexo, suas conseqüências 
formam as raízes mais profundas desta prática no Brasil, dentre elas: a desigualdade social, geradora das relações de poder; a violência estrutural 
decorrente da desigualdade estrutural do modo de produção capitalista, que se reproduz nas relações sociais, além de fragmentar indivíduos e 
realidades, seja ao distanciar os sujeitos da compreensão crítica da realidade social, seja através da distorção/inversão desta mesma realidade; 
sistemas simbólicos, culturais e imaginários que legitima a violência, e, o padrão de convivência social assentado no autoritarismo e coisificação 
do outro. Neste sentido, o presente estudo nos permite afirmar que, na sociedade brasileira, a violência doméstica/intrafamiliar contra crianças e 
adolescentes se materializam e se reproduzem a partir de formas multifacetadas, multicausais, dentre estas apontamos a violência estrutural; a 
impunidade dos agressores; a ineficiência ou ausência de políticas públicas; ineficácia das práticas de intervenção e prevenção; e, silêncio dos 
envolvidos: da vítima (por ameaças e culpa) e, dos demais parentes não agressores. Portanto, neste contexto, essa realidade representa a carga 
histórica e social do poder patriarcal da sociedade brasileira, reproduzidas e silenciadas nos espaços familiares.
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