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RESUMO: Tendo em vista que os crimes sexuais são um dos principais crimes que 
mais crescem, e acarretam prejuízos de ordem biopsicossocial no Brasil e no 
mundo, este trabalho teve como objetivo a partir de estudos bibliográficos, buscar 
informações quantitativas referentes aos números de ocorrências denunciadas, no 
estado do Paraná, e a partir disso, juntamente com algumas das leis de direito, 
conhecer quais são os crimes sexuais, a quem eles se dirigem, as principais penas 
que o sujeito abusador deve prestar, e como o psicólogo pode agir para a 
amenização do sofrimento das vítimas que passam por este infortúnio.   
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1 INTRODUÇÃO  

 

Quando falamos em crimes sexuais, logo se pensa em violação física e 

genital, sem consentimento por parte do agressor contra à vítima, porém, segundo a 

lei que discorre sobre os Crimes contra a Dignidade Sexual (Lei 12.015/2009), os 

crimes podem ser subdivididos em tais tópicos: Estupro; Violação sexual mediante 

fraude; Assédio Sexual; Induzir menores de 14 anos a lascívia; Favorecimento da 

prostituição ou outra forma de exploração sexual; Rufianismo; Estupro de vulnerável; 

Satisfação de Lascívia mediante presença de criança ou adolescente e 

Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, 

entre outras leis (NUCCI, 2010, p.45-165). 

Os crimes sexuais são um dos principais crimes que mais acarretam 

prejuízos de ordem biopsicossocial no ser humano, tanto em vítimas quanto em 

familiares, este trabalho buscou a partir de estudos bibliográficos, levantar 

informações quantitativas referentes aos números de ocorrências denunciadas no 

Estado do Paraná.  Existem inúmeras consequências decorrentes de uma situação 

em que a criança é abusada sexualmente. A experiência do abuso por si só produz 

efeitos prejudiciais para a pessoa vitimizada. Estes efeitos podem ser físicos como 

transmissão de DSTs, trauma físico, gravidez indesejada; psicológicos como 
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ansiedade, depressão, medo, etc. e ainda efeitos comportamentais como 

retraimento, comportamento sexual inapropriado, etc. (AMAZARRAY; KOLLER, 

1998). 

Visto que as formas de crimes contra a dignidade sexual são inúmeras. E 

que segundo dados apresentados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública 

do estado do Paraná (SESP, 2017), este é o crime que mais evoluiu no estado 

durante os anos de 2016 a 2017. Tornando-se assim imprescindível abordar tal 

reflexão sob como o psicólogo forense pode contribuir no auxilio e amenização da 

dor destas vítimas, proporcionando junto à justiça que as medidas cabíveis nestes 

casos em julgamento, sejam todas solucionadas de acordo com a lei. 

O objetivo deste trabalho foi através de pesquisa bibliográfica, buscar um 

conhecimento mais amplo mediante as leis que discorrem sobre os crimes sexuais, 

citando as principais penas acarretadas ao autor do delito e desta forma levantar 

através do estudo, meios de como o psicólogo pode trabalhar com as vítimas que 

sofreram tal abuso, conhecer o número de ocorrências denunciadas no estado 

paranaense, ressaltar que é um dos crimes que mais evoluíram nos últimos anos, 

buscar junto à psicologia formas de como um devido conforto e atendimento para 

essas padecentes, mostram-se eficazes na amenização do sofrimento ocasionado 

pelo crime contra elas, desenvolvendo a autoestima, autoconhecimento, 

empoderamento e a assertividade como forma fundamental de prevenção, para que 

o abuso não venha a reincidir.  Rangel (1998 apud PADILHA, 2002), ao falar em 

prevenção, destaca que é importante tornar as pessoas cientes de seus direitos, 

oferecendo-lhes mais segurança para que possam dizer não as propostas 

inconvenientes de abusadores. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

. 

De acordo com (ARAUJO et al. 2010, p 274), a violência constitui-se em 

um fenômeno social, transformando-se em um problema relevante de saúde. É 

possível refletir sobre este problema no seguinte quesito: além de gerar problemas 

físicos, gastos com saúde, a agressão provoca danos emocionais e sociais, tanto 

nas vítimas quanto nas famílias, com isso muitos optam por mudanças severas em 

seus estilos de vida, preocupados cada dia mais com a segurança, gastam mais na 

própria segurança e monitoramento, mudam completamente suas rotinas diárias, e 



                                                               

até mesmo, mudam de residência, vê se ai a importância do trabalho psicológico 

após estes eventos traumáticos. 

Sabe-se que de acordo com o código de ética do psicólogo, que, ele no 

uso de suas atribuições deve ser totalmente sigiloso em respeito ao seu cliente, em 

um atendimento clinico. Diante de uma intervenção em um local regido a justiça, 

fórum, por exemplo, ele deve desenvolver seu trabalho em benéfico à justiça porem 

sem deixar de lado o cumprimento do código de ética profissional podendo utilizar 

neste caso um registro documental, papel informatizado de caráter sigiloso. 

(RESOLUÇÃO CFP 001/2009). 

Segundo dados coletados pela (SESP & CAPE jan. 2018 p. 6), o estado 

teve um ao aumento de 14,75% em relação a crimes contra a dignidade sexual 

como mostra o gráfico a baixo, foram 6.660 casos no Estado do Paraná durante o 

ano de 2017, 284 ocorrências na cidade de Guarapuava: 

Dos crimes sexuais existentes na constituição de acordo com a obra: “Crimes 

Contra a Dignidade Sexual” de NUCCI, p 45-163. 2010, descrevemos os principais 

crimes da seguinte forma juntamente com anos de reclusão citados no Código Penal 

Brasileiro.  

• Estupro (art. 213, CP): Conjunção carnal mediante violência, lesão e 

ameaça grave. As penas podem aumentar se os danos a vítima 

acarretarem problemas maiores, tais como, gravidez, doenças, entre 

outros, a pena pode chegar em até 30 anos se acarretar em morte. 

Segundo Silva e Vagostello (2017), relatam que uma orientação psicológica 

com vítimas de estupro reduz sintomas de sofrimento que o abuso acarreta-as.  No 

entanto cabe a comunidade e ao psicólogo acolher quem sofre ou já sofreu algum 

tipo de crime sexual, é preciso dar voz a essas vítimas, para que tais sintomas sejam 

aos poucos dessensibilizados do trauma provocado pelo abuso. 

• Violação Sexual Segundo Fraude (art. 215, CP): Conjunção ou 

prática libidinal mediante fraude, mentira, modo que impede a 

manifestação da vontade da vítima, ato que através da ingenuidade do 

sofrente, engana-o. Pena de 2 a 6 anos e pode gerar multa. 

Segundo Glina e Camargo apud Serafim, Barros e Saffi (2013), violência 

sexual é qualquer forma de conduta não verbal de natureza sexual que conduz a um 

ambiente intimidador. É o ato onde houve o engano e a mentira para vitima, onde a 

mesma sem saber das reais intenções do abusador acaba sendo ludibriada, cabe ao 



                                                               

psicólogo após esses fatos buscar fortalecer os vínculos sociais da vítima para que 

ela futuramente não venha a ter dificuldades de confiança e isolamento social. 

• Assédio Sexual (art. 216-A, CP): Constranger, coagir, de forma direta 

ou indireta, de caráter moral e sexual, aproveitando-se de sua condição 

superioridade sobre a vítima, pena aumentada em até 1/3 se a vítima 

for menor, pena de 2 a 5 anos. 

Segundo Glina e Camargo apud Serafim, Barros e Saffi (2013), o assédio 

pode ser caracterizado também como violência psicológica, bullying. O assédio 

sexual no trabalho pode ser classificado como uma forma de assedio psicológico ou 

moral, (FREITAS, 2001). Se conduzido e finalizado a pratica sexual o trauma 

ocorrido é agravado. 

• Estupro de Vulnerável (art. 217-A, CP): vulnerável, todo aquele que é 

incapaz racionalmente, de exteriorizar seu consentimento com o ato 

são eles: enfermos, doentes, insanos, idosos e menores, pena de 8 a 

15 anos. 

Uma orientação de psicólogos com vítimas de estupro reduz sintomas de 

sofrimento que o abuso acarreta nas vítimas, sofrimentos que podem ser citados, 

tais como: ansiedade, estresse, insônia, desvalorização da imagem pessoal, 

depressão, timidez, isolamento, inseguranças, medos, entre outros. O trabalho 

psicológico neste caso pode ser trabalhado por meio das seguintes técnicas: 

Processo de reestruturação cognitiva por meio de técnicas de auto diálogo, 
dessensibilização sistemática, parada de pensamento, desempenho de 
papéis, respiração profunda para relaxamento, treino em solução de 
problemas, treino de habilidades sociais [...] (Vallejo Samudio e Córdoba 
Arévalo, 2012; Lucânia et al., 2008). 

 

• Indução de menor à satisfação da lascívia de outrem (art. 218, CP): 

O agente induz e exponha o menor a praticar conteúdos que 

satisfaçam uma terceira pessoa, não há contato direto e físico entre 

aliciadores pena de 2 a 5 anos. 

Devemos ainda citar neste caso o art. 240 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), onde relata que fabricar, por meios de aparelhos fotográficos e 

filmadoras cenas que envolvam crianças ou adolescentes a pena pode ser de até 8 

anos mais multa (Lei nº 11.829, de 2008). 

É importante que o psicólogo que venha a deparar-se com tais casos – em 

alguma política pública ou em consultórios particulares – tenha a 



                                                               

sensibilidade necessária e esteja capacitado para enfrentar essa situação 

extremamente complexa e desafiadora (FLORENTINO, 2015, p.144).  

Cada vítima é única, cada manifestação de dor é subjetiva, o enfrentamento e 

a busca de autonomia deve sempre ser atendida, de forma sensível e aberta pelo 

psicólogo. 

• Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 

adolescente (art. 218-A, CP): Neste caso o abusador advém da 

presença física do menor na observação da pratica sexual, para 

satisfação própria ou de outro individuo, pena de 2 a 5 anos. 

A mesma pena do art. 240, do ECA, se aplica nesse caso.  

Silva (2000) apud Florentino (2015), afirmam que o modo como a pessoa 

reage diante de uma situação traumática depende da capacidade que ela possui em 

regular os efeitos advindos da situação. Sendo assim, a criança ou adolescente 

após ser submetida a tal pratica abusiva, só irá conseguir retratar determinado fato 

ocorrido com ela, após a superação de suas dores as quais devem ser trabalhadas 

em atendimento psicológico. 

• Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração 

sexual. (art. 228, CP): Induzir facilitar, induzir ou dificultar que a 

pessoa abandone a prostituição, pena de 2 a 5 anos. 

Segundo Ballone (2005), algumas crianças podem ter dificuldades para 

estabelecer relações harmônicas com outras pessoas, podendo se inclinar para a 

prostituição. Pode-se dizer que o indivíduo, indiferentemente de idade que encontra-

se fragilizado, tem maior tendência em cair com maior facilidade nesta indução.  

Trabalhar o sofrimento da vítima, buscando o fortalecimento e o vínculo 

social, fazer com que esta vitima se observe como sobrevivente ao fato acometido 

contra ela, não apenas como vítima que constantemente sofre ao reviver os fatos. 

• Rufianismo (art. 230, CP): Tirar proveito, lucro da atividade alheia, 

pode ser cometido por qualquer pessoa que estiver sobre domínio da 

vítima, pai, tio, irmão cuidador etc., a pena pode ser de 2 a 8 anos. 

Em outras palavras podendo ser citado também como lenocínio, muitas das 

vezes pode-se dizer que este crime acorre quando a vítima já passou por abuso e o 

abusador ou criminoso tira proveito desta infelicidade da vítima para induzi-la a 

acometer tais práticas, essa indução é forçada e acometida sobre ameaça. O 



                                                               

psicólogo neste caso deve trabalhar a psicoeducação e empoderamento com à 

vítima, para que a própria tenha domínio sobre suas futuras escolhas, pois como 

consequências do abuso, podem ser percebidos na vítima sintomas de ansiedade, 

baixa autoestima, agressão, delinquência, pensamentos suicidas, instabilidade 

emocional, etc. (KAIRYS e JONHSON, 2002 apud PADILHA e WILLIAMS, 2002). 

• Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração 

sexual de vulnerável (art. 218-B, CP): Induzir ou atrair à prostituição 

ou qualquer forma de exploração sexual de menores, que não 

possuem o discernimento do ato, e impedi-los de abandonar, pena de 4 

a 10 anos.  

No art. 244-B, do ECA, ele alega que favorecer a corrupção de menor a 

reclusão é a mesma de 4 anos. 

Após passar por uma situação como essa a criança ou adolescente tente a 

isolar-se do meio social, como meio de, sentir-se protegida e segura, acabando que 

por si própria guarda segredo de suas vivencias a qualquer meio que tenha o 

objetivo de auxilia-la na superação do caso. 

Gabel (1997) afirma que quando uma criança tem oportunidade de revelar 

este segredo, recebendo crédito e ajuda de profissionais, por exemplo, as 

manifestações mais notórias desaparecem. Isso faz com que a criança ou o 

adolescente reencontre o interesse por si, pelos outros e pela brincadeira, 

ainda que a angústia possa se desdobrar em outras formas de neurose, 

incluindo diversas fobias: medo do escuro, da solidão; agorafobia; 

afastamento da família, dos amigos, das pessoas do mesmo sexo. 

(FLORENTINO, 2015, p.142). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Foi possível através deste estudo, observar pelos dados apresentados 

pela SESP & CAPE do Estado do Paraná que, os crimes sexuais são os crimes que 

mais aumentaram em relação ao ano de 2016 e 2017 no estado, cerca de 6.660 

vítimas ao ano, um aumento de 14,75%. Através disso foi possível conhecer um 

pouco mais sobre quais são os crimes sexuais, contra quem eles ocorrem e quais as 

penas sentenciadas em cada caso.  

O psicólogo forense no uso de suas atribuições e mediante a esses fatos, 

deve atuar sempre em prol da justiça, não se faz apenas atendimentos clínicos, 



                                                               

únicos e exclusivos as vítimas e familiares de tais abusos, faz-se sim atendimentos, 

mas, a todos os envolvidos no caso se preciso for, o psicólogo, analisa, estuda e 

pesquisa, deve sim priorizar a justiça sempre com muita ética e empatia. 

É possível afirmar que os danos destes abusos, são inúmeros, ferindo 

todo o contexto biopsicossocial do indivíduo vitimado e sua família, além dos danos 

físicos, geram gastos com a saúde, mudanças de hábitos, de rotinas muitas das 

vezes, algumas vezes mudanças residenciais, caso a família não tenha condições 

para arcar com gastos referentes à saúde do vitimado, o gasto advém ao próprio 

estado, que além de investir mais na saúde, para combater tais despesas, deverá 

investir mais na segurança, o que evitaria a sobrecarga no policiamento atual, a falta 

de investimento neste contexto gera uma desordem estadual que vai muito além de 

vítimas e familiares. Dá se aí a importância do psicólogo neste contexto, para o 

atendimento a essas vítimas, trabalhando na forma de prevenção levando-se ao 

enfoque de amenizar e evitar consequências futuras em decorrência do abuso 

sofrido. Os atendimentos podem ser realizados de formas individuais ou em forma 

de grupos, a partir de oficinas restaurativas que busquem o enfrentamento para a 

extinção gradual da revitimização.  
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