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Introdução: A violência sexual contra crianças e adolescentes tem sido algo de grande 

destaque nas discussões da mídia e de muitos órgãos competentes para o enfrentamento da 

mesma, considerando que este é um problema antigo, porém ainda é muito recorrente em 

nosso país. Dentre as diversas formas de maus tratos o abuso sexual é classificado como o 

segundo mais recorrente, no Brasil há uma estimativa de 165 crianças e adolescentes que 

todos os dias sofrem abuso sexual, isto pode ser comparado a 07 crianças por hora, a maior 

parte das vítimas do sexo feminino com entre 07 a 14 anos[1]. A violência sexual contra 

crianças e adolescentes é descrita como o envolvimento sexual de um adulto ou pessoas um 

pouco mais velha com crianças e adolescentes, em que os mesmos são usados como objeto 

sexual, devido serem incapaz de dar um consentimento consciente por causa do desequilíbrio 

no poder, ou de qualquer incapacidade mental ou física [2]. O abuso sexual infanto-juvenil, da 

mesma forma, não se restringe a uma prática realizada por um adulto em relação a uma 

criança, mas abrange qualquer prática sexual realizada por uma pessoa em relação à outra 

com menor nível de desenvolvimento psicossexual. Assim sendo, o contato sexual entre um 

adolescente e uma criança menor pode ser considerado abusivo quando há uma diferença 

significativa de idade, de desenvolvimento ou de tamanho, que não permita ao menor ter 

condições de dar consentimento consciente para o ato [3]. A violência causa transtornos não 

apenas físicos, mas também emocionais e psicológicos, afetando o bem-estar e a qualidade de 

vida. Vários estudos comprovam que os episódios de violência na infância e na adolescência 

afetam profundamente a vida das vítimas, deixando marcas negativas no desenvolvimento 

pessoal, social, sexual, escolar e no funcionamento psíquico, aumentando o risco de 

envolvimento com drogas, transtornos psicológicos, suicídio, reedição da violência, aumento 

da agressividade, entre outros efeitos [4,5]. Objetivos: Analisar os dados da violência sexual 

contra a criança e adolescente narrada pela mídia impressa paraense, no Estado do Pará no de 

2017. Métodos: Trata-se de um estudo documental, de natureza quantitativa e de carácter 

retrospectivo. O trabalho foi realizado na Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves 

(CENTUR), mediante um levantamento de casos de violência sexual contra crianças e 

adolescentes ocorridos nos municípios do Estado do Pará noticiado no jornal, O Liberal. 

Foram consultados exemplares de um jornal regional, publicado a partir de 01 janeiro a 31 de 

dezembro de 2017. Atenderam como critérios de inclusão, notas que narrassem casos de 

violência sexual contra crianças e adolescente residentes no Estado do Pará. Em 

compensação, foram excluídas notas que abordaram a outros tipos de violência, violência em 

outras cidades e países, e notas de violência sexual que não se adequem a faixa etária 

correspondente. Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva, com cálculos de 

dados absolutos e relativos, frequência simples e apresentados em forma de tabelas, gráfico e 

figuras. O conteúdo do jornal é considerado de domínio público no Brasil, onde não foi 

necessário o encaminhamento ao comitê de ética. Resultados e Discussão: De acordo com a 

coleta de dados realizada nos exemplares do jornal O Liberal, referentes ao ano de 2017, 

foram consultados 365 exemplares do jornal, sendo selecionadas 180 notas sobre violência 

sexual contra crianças e adolescentes ocorridas no período do estudo, destas, foram excluídas 
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26 notas por mencionarem a violência fora do Estado do Pará e em outros Países, restando 82 

(75.9%) notas que narravam a violência sexual contra crianças e adolescentes residentes no 

Pará, sendo excluídas 04 notas por não trazerem a idade das vítimas o que inviabiliza a 

aplicação do indicador. Sendo assim, restaram, para o corpo da análise, 78 (72.2%) notas que 

narravam à violência sexual contra crianças e adolescentes no Estado do Pará. Os dados da 

pesquisa revelam que 64.1% são crianças e 35.9% são adolescentes vítimas de violência 

sexual; destas 85,8% das agressões sexuais ocorreram predominantemente no sexo feminino e 

14,1% no sexo masculino; quanto à faixa etária mais prevalente, encontrou-se a de 9 a 12 

anos com 37.2%, seguido de 13 a 15 anos com 27.7%. Ressalta-se que a variável escolaridade 

não pode ser analisada, pois os exemplares do jornal omitiram a informação. A violência 

sexual atinge por excelência o sexo feminino em diversas faixas etárias quando comparado ao 

sexo masculino, onde a mulher é o alvo das agressões sexuais (90 a 95%) principalmente na 

faixa etária de 12 a 14 anos, fase da adolescência, e em crianças de 10 a 12 anos incompletos 

[5]. O resultado da pesquisa corrobora com um estudo realizado em 2016, onde Belém e 

demais municípios do interior do estado do Pará registraram um grande número de casos de 

violência sexual contra a população infanto-juvenil; não diferenciando do estudo, onde 

Barcarena apresentou 20,5% e Belém com 7,6% com os maiores casos da violência sexual, de 

acordo com a mídia impressa do ano de 2017. A violência sexual pode ser classificada em 

intrafamiliar, extrafamiliar e exploração sexual, destacando no estudo a extrafamiliar com 

maior número de casos (76,9%) e a intrafamiliar com 19,2%. Em relação quanto o vínculo 

entre agressor e vítima, notou-se que 28,2% dos violentadores sexuais são pessoas 

desconhecidas, seguido de pessoas conhecidas 24,3%. Tendo em consideração as formas de 

violência sexual mais incidente, constatou-se que 73,1% dos casos estão relacionados ao 

estupro de vulnerável, seguido de exploração sexual com 9% e atos libidinosos com 5,1%. As 

consequências da violência sexual mais evidente foi a psicológica com 33,3% e a física com 

23,1%. A violência sexual deixa sequelas e prejudicam o desenvolvimento biopsicossocial das 

crianças e adolescentes, em alguns casos, problemas de saúde mental variados são 

apresentados, a maioria com caráter depressivo [3,4]. Conclusão/Considerações Finais: As 

notas do jornal revelam o perfil de crianças e adolescentes em situação de violência sexual 

atingiram preferencialmente crianças na faixa etária de 9 a 12 anos, do sexo feminino, 

residentes no município de Barcarena, seguido de Belém; a maioria dos casos ocorreu 

predominantemente no ambiente extrafamiliar, realizada por pessoas desconhecidas, sendo o 

estupro de vulnerável a forma mais incidente da violência, e a consequência psicológica foi a 

mais prevalente. A mídia impressa paraense narrou os casos de violência sexual contra 

crianças e adolescente como um evento cruel e desumano, retratando os acontecimentos de 

maneira clara e concisa, apresentando a gravidade do problema para a população e mostrando 

sua relevância social. Deste modo, é fundamenta conhecer o perfil da violência, favorecendo a 

intervenção profissional e prevenção, bem como subsidiando a formulação de políticas 

públicas e práticas efetivas pelos diversos setores que atuam com a temática. 
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