
 
 

 

 

A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA-

PR: CARACTERIZANDO O PERFIL DAS VÍTIMAS E DOS AGRESSORES 
Tayná Schnepper Barche (PROVIC UEPG); Cleide Lavoratti (Orientador), e-mail: lavoratti@yahoo.com.br 

Universidade Estadual de Ponta Grossa/ Departamento de Serviço Social 

Ciências Sociais Aplicadas; Serviço Social. 
Palavras-Chave: criança e adolescente, violência sexual, vítima. 

Resumo 

A violência sexual pode se expressar de diferentes 
formas e atingir públicos distintos, sendo este fenômeno 
bastante “democrático”, pois atinge todas as raças, 
culturas, faixa etária e gêneros. Por ser uma violação de 
direitos que atinge milhares de crianças e adolescentes 
no Brasil, esta pesquisa teve como objetivo 
compreender como essa realidade se expressa no 
município de Ponta Grossa (PR), buscando identificar o 
perfil de vítimas e supostos agressores sexuais. Trata-se 
de uma pesquisa quali-quantitativa de natureza 
exploratória, que utilizou da revisão bibliográfica e 
documental para a coleta de dados. Foram coletados 
dados dos três Conselhos Tutelares do Município de 
Ponta Grossa. Além de registros de atendimento dos 
Centros de Referência Especializados de Assistência 
Social (CREAS) e da Delegacia de Proteção à Criança e 
ao Adolescente (NUCRIA). 

Introdução  

Ao estudarmos a violência sexual, observamos que atos 
violentos acompanharam a história da humanidade, 
desde as primeiras civilizações. No entanto, passaram a 
ser considerados violação de direitos humanos com o 
avanço do processo civilizador. Segundo o relatório do 
Disque 100, no ano de 2018 foram denunciados no 
Brasil 17.093 casos de violência sexual. Só no ano de 
2019, nos meses de janeiro a abril foram notificadas 
4.736 denúncias. (BRASIL, 2019). Partindo desta 
realidade, esta pesquisa teve como objetivo caracterizar 
a violência sexual contra crianças e adolescentes 
ocorrida no município de Ponta Grossa- PR no período 
de 2016-2019, traçando o perfil das vítimas e dos 
agressores sexuais. 

Material e Métodos 

A pesquisa, de caráter exploratória, quali-quantitativa, 
partiu da coleta de dados quantitativos junto aos 
Conselho Tutelares de Ponta Grossa (PR). Para tanto, 
foram empregados como metodologia de pesquisa, a 
saber: a Pesquisa Bibliográfica e Pesquisa Documental. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente tínhamos a intenção de realizar pesquisa 
documental nos Conselhos Tutelares, NUCRIA e 
CREAS, buscando mensurar o fenômeno da violência 
sexual contra crianças e adolescentes. No entanto, os 
dados de atendimento do NUCRIA e do CREAS são 
registrados todos em arquivos de papel. Por conta do 
pandemia da COVID 19, não foi possível o acesso às 
instituições para sistematizar os dados de atendimento.  

Quanto aos conselhos tutelares, foi coletado os dados 
abaixo que foram repassados por email: 
 
TABELA 1 - VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES, DOS CONSELHOS TUTELARES DE PONTA 
GROSSA-PR, 2016 a 2018 

 CONSELHO 
TUTELAR 
NORTE 

CONSELHO 
TUTELAR 
LESTE 

CONSELHO 
TUTELAR 
OESTE 

TOTAL 

2016 46 169 103 318 

2017 31 47 162 240 

2018 45 58 44 147 

2019 35 55 49 139 

TOTAL 157 329 358 844 

Fonte: Conselho Tutelar Norte, Conselho Tutelar Leste e Conselho Tutelar 
Oeste. Org: BARCHE, T.S. (2020) 

Pode-se observar que as denúncias não ocorrem de 
forma linear. Apesar dos dados quantitativos coletados 
através dos conselhos tutelares, não foi possível traçar o 
perfil da vítima e do agressor de violência sexual do 
município de Ponta Grossa pela ausência de 
detalhamento nos registros dos casos atendidos.  

Conclusão 

Ao resgatar o histórico da infância e a sua relação com a 
violência, observasse que práticas violadoras dos 
direitos humanos de crianças e adolescentes ocorrem há 
muito tempo na história do nosso país. A compreensão 
da infância como uma importante fase do 
desenvolvimento do ser humano foi uma longa 
construção que contou com a participação de diferentes 
atores sociais, culminando na aprovação de leis e 
políticas públicas que visam a garantia do direito das 
crianças e adolescentes. 
A pesquisa apresentou ainda alguns dados quantitativos 
sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes 
notificados ao Disque 100 do Governo Federal no 
âmbito nacional e estadual (PR). Além dos dados do 
município de Ponta Grossa, registrados nos Conselhos 
Tutelares, trazendo um pouco da dimensão concreta do 
fenômeno e contribuindo com a reflexão sobre a 
importância do tema e da necessidade de ações efetivas 
de enfrentamento dessa violação dos direitos humanos 
de crianças e adolescentes. 
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