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• Saúde, ambiente e escola: a emergência da violência sexual
intrafamiliar no discurso de adolescentes1

Health, environment and school: the emergence of the sexual abuse within the
family according to the speech of teenagers

Salud, ambiente y escuela: emergencia de la violencia sexual intrafamiliar en
el discurso del adolescente

Kátia Ovídia José de Souza2

Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp)
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar uma discussão sobre a violência
sexual intrafamiliar com adolescentes do sexo masculino. Temática que emerge
de uma pesquisa direcionada ao estudo da percepção de estudantes entre 12 a
14 anos, de uma escola pública (ensino fundamental) da Capital de um Estado
do Sudeste brasileiro, sobre a interação entre saúde e ambiente no contexto
psicossocial. A metodologia pauta-se em uma abordagem qualitativa, com
realização de observação participante e grupos focais, envolvendo 41 alunos e
17 professores. Os resultados apontam que a violência sexual intrafamiliar é
sofrida ou praticada pelo adolescente do sexo masculino. Conclui-se que a
temática apresenta pouca visibilidade e silêncio, devido esse tipo de violência
poder representar humilhação, desonra e homofobia. Para que se tenha outro
olhar sobre essa situação faz-se necessário um preparo dos educadores,
psicólogos e outros profissionais de saúde para o cuidado, escuta e acolhimento
do adolescente, com atenção sobre suas dinâmicas familiares e, em especial, a
violência.

Palavras- chave: adolescência; violência sexual; gênero.

Abstract: This study aims to present a discussion about sexual violence within
families with adolescent males. Such thematic emerged from a research directed
at studying the perception of students between 12-14 years of a public school
(Elementary grade) in the capital of a state located in the southeast of  Brazil,
about the interaction between health and environment in a psychosocial context.
The methodology of this study was based on a qualitative approach, with participant

1 Manuscrito baseado na Dissertação de Mestrado com o título “Percepção de adolescentes
de escolas públicas sobre a interação em saúde e ambiente no contexto psicossocial”,
desenvolvida na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca – ENP/ Fundação Oswaldo
Cruz – Fiocruz/RJ, Brasil. O presente trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional
de Desenvolvimento científico e Tecnológico – CNPq – Brasil, a cuja entidade expressa
agradecimentos.
2 Psicóloga e Mestre em saúde pública pela ENSP/Fiocruz, RJ. Contato: Rua Imbul, 240, casa
17, Tanque – Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. cep 22730100. E-mail:
katiaovidia@uol.com.br
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observation and focal groups, involving 41 students and 17 teachers. The results
show that sexual violence within the family may be suffered or committed by a
male teenager. The conclusion is that the subject is presented with poor visibility
and silence, because such violence could represent humiliation, dishonor and
homophobia. In order to get another perspective on this situation, it is necessary
to prepare educators, psychologists and other health professionals to care for
and listen to the adolescents, focusing on their family dynamics and, especially,
on the violence.

Keywords: Adolescence; sexual violence; gender.

Resumen: Este articulo tiene como objetivo presenter una discusión sobre la
violencia sexual intrafamiliar com adolescentes de sexo masculino. Esta temática
emerge de la búsqueda enfocada de la percepción de estudiantes (12 a 14 años)
sobre salud y ambiente em el contexto psicosocial. Ellos son procedentes de
uma escuela pública ubicada em la capital de um Estado al sudeste de Brasil.
La metodologia empleada es de tipo cualitativa, a través de observación
perticipante y grupos focales com la participación total de 41 estudiantes. Los
resultados indican que la violencia sexual intrafamiliar es sufrida o practicada
por el adolescente masculino. Asi mismo, se concluye que la problematica
presenta poca visibilidad, siendo silenciada, debido a que este tipo de violência
pudiese producir humiliación, deshonra y homofóbia. Com la finalidad que se
pueda tener outra perspectiva sobre esta situación, se hace necesaria la
preparación y captación de los profesores y profesionales de la salud para el
cuidado, la escucha y la protección del adolescente, con especial atención a su
dinamica familiar y a la violencia.

Palabras clave: Adolescencia, violencia sexual, género.

1. Introdução
Segundo Minayo (1990, 1994, 2006), a violência é um tema constante

que afeta a qualidade de vida da população, um problema inserido nas
relações sociais. A autora descreve que “Nunca existiu uma sociedade
sem violência, mas sempre existiram sociedades mais violentas que
outras, cada uma com sua história” (Minayo, 2006, p.15). Portanto, a
violência deve ser analisada considerando as características culturais,
históricas, políticas e econômicas, peculiares de cada sociedade.

A violência e as lesões pertinentes têm sido causas proeminentes da
morbidade e mortalidade no Brasil, sendo notificada a partir da década de
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1980. A violência é um problema de saúde pública importante no Brasil, por
ser fonte de grande parcela das morbidades (sexta maior causa de
internações hospitalares e alta prevalência da violência doméstica) e
mortalidade (terceiro lugar em mortalidade). Isso resulta em altos custos
individuais e coletivos (Reichenheim e outros, 2011).

Assim, a violência encontrou espaço na agenda da Saúde Pública no
final da década de 1980, em decorrência do aumento da morbidade e
mortalidade por causas externas. Como conseqüência, as vítimas da
violência congestionam as emergências de hospitais gerais, centros
especializados e institutos médico-legais. No quadro da transição
epidemiológica, ao lado das doenças crônicas e degenerativas, a violência
configura o novo perfil dos problemas de saúde do brasileiro, não como
uma doença ou epidemia, mas como fenômeno social. Sua extensão no
setor saúde exige uma readequação dos serviços, em função das demandas
para o atendimento médico e a necessidade de uma atuação específica,
interdisciplinar, multiprofissional e intersetorial (Minayo, 2006).

Embora a violência doméstica não contribua muito para a mortalidade
nas causas externas, é um problema expressivo e que acarreta
conseqüências sérias e duradouras para os causadores ou receptores, as
famílias e a sociedade. O abuso sexual é um problema grave de saúde
pública no Brasil, sendo considerada como uma forma de violência
doméstica (Reichenheim e outros, 2011).

Atualmente, a violência sexual atinge indistintamente todos os
segmentos, etnias, culturas e religiões, como um risco para a saúde que
atinge 12 milhões de vítimas a cada ano e em todo o mundo (Drezett e
outros, 2001). Segundo Figueiredo e Bochi (2006), milhares de adolescentes
brasileiros sofrem com esse tipo de violência, disseminada tanto em cidades
grandes quanto em longínquos e pequenos municípios, como questão ainda
cerceada por tabus, medos, omissões e indiferença em vários segmentos
da sociedade. Os estudos epidemiológicos demonstram que não se trata
apenas de um fenômeno isolado na vida da vítima, mas pode ser sofrido
por uma pessoa durante anos e com o mesmo perpetrador (França Junior,
2003).

Este autor define a violência sexual como a utilização de adolescentes
por sujeitos, familiares ou não, para sua satisfação sexual, com a presença
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de formas variadas de exposição: exibicionismo (exposição de atos sexuais
e pornografia), molestação (toque de genitais e em áreas erógenas) ou
relações sexuais (oral, vaginal ou anal). O adolescente representa nesses
casos um meio para obtenção de prazer do agressor, com a utilização da
coerção verbal, posição hierárquica e/ou sedução.

A dificuldade de detecção é um fator que também oculta a expressão
da violência sexual. Estima-se que menos de 10% dos casos chegam às
delegacias, evidenciando a baixa notificação (Ribeiro, Ferriani & Reis, 2004).
Outro agravante no Brasil é a dificuldade de punição aos agressores, sendo
poucos os casos de violência sexual na adolescência que chegam à Justiça
e são penalizados, pois a minoria dos casos é objeto de inquérito policial.
E entre estes encontramos os mais severos, com evidências médico-legais
ou perpetrados por estranhos (França Junior, 2003).

2. Objetivo
Este artigo visa realizar uma discussão sobre a violência sexual

intrafamiliar com o adolescente do sexo masculino, temática que emergiu
em pesquisa de campo direcionada ao estudo da percepção de
adolescentes de uma escola pública (ensino fundamental), da Capital de
um Estado Brasileiro, na região sudeste, sobre a interação entre saúde e
ambiente no contexto psicossocial.

3. Considerações metodológicas
Aspectos éticos

O anonimato dos participantes foi respeitado a fim de preservar a
identidade dos mesmos, obedecendo aos princípios éticos, sendo o projeto
aprovado sob parecer de nº. 174/2008 pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca - Fundação Oswaldo Cruz.
Procedeu-se a coleta dos dados mediante a permissão do participante e
assinatura do “Termo de Compromisso Livre e Esclarecido - TCLE”, pelo
adolescente e seu responsável.

Tipo de estudo, instrumento de coleta de dados e critério de seleção dos
participantes

Pesquisa social em saúde com abordagem qualitativa, desenvolvida
em uma escola pública (ensino fundamental) da Capital de um Estado já
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referido. A escola foi selecionada por conveniência e sua participação,
voluntária. Contamos com o auxílio de uma professora de biologia e da
equipe pedagógica para aplicação do TCLE aos adolescentes. As turmas
participantes da pesquisa foram indicadas pela direção pedagógica da
escola. O estudo foi desenvolvido entre fevereiro a junho de 2009.

Utilizamos como instrumentos de coleta de dados com os
adolescentes: a) observação participante com anotações em um diário de
campo; b) quatro grupos focais com 41 adolescentes; com cada um destes
realizamos três encontros. Convidamos 60 estudantes para participar do
grupo focal, mas frequentaram, com assiduidade, 41 alunos. Cada grupo
focal era formado com entre 8 a 10 adolescentes, e com aproximadamente
duas a três horas de duração.

E com os professores adotamos: a) observação participante com
anotações em um diário de campo; b) dois grupos focais com 17 docentes;
com cada um destes dois grupos realizamos um encontro, com o objetivo
de discutir o tema previsto e ouvir suas opiniões e sugestões.

O grupo focal foi considerado como um instrumento de coleta de
informações de caráter qualitativo, cujo objetivo era obter as percepções
dos participantes adolescentes sobre a interação em saúde e ambiente.
Com esse grupo, foi lhes proporcionado um espaço para realizarem reflexões
sobre os problemas de saúde e sociais da comunidade e da escola. Usamos
o seguinte roteiro de orientação para o grupo focal: a) como os problemas
da comunidade e da escola podem influenciar na saúde; b) expectativas
para o futuro da saúde da comunidade e da escola; c) como contribuir para
a promoção da saúde do ambiente (compreendido como espaço físico e
social); d) como ser um cidadão responsável com a saúde da comunidade
e da escola.

Os critérios de inclusão no espaço criativo foram: a) aceitação
espontânea em participar; b) disponibilidade de horário dos alunos para ir
à escola no contra - turno ou ter horários vagos entre aulas para a realização
do grupo focal. Como critério de saturação para a finalização do trabalho
de campo foi considerado o cronograma da pesquisa e as atividades da
escola (período de provas, conselho de classe e termino do semestre)
(Fontanella, Ricas & Turato, 2008).
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Procedimento e análise dos dados
Para a realização da pesquisa, esta foi dividida em quatro momentos:

a) apresentação da pesquisa à equipe pedagógica de cada escola; b)
reunião com os responsáveis e os alunos, com aceitação espontânea destes
últimos, sendo firmada pelo responsável do TCLE; c) realização do grupo
focal com os estudantes; d) realização do grupo focal com os professores.

No tratamento dos dados foi realizada uma análise qualitativa temática
(Minayo, 2007a, 2007b). Tentamos identificar os núcleos de sentido, com
uma leitura com atenção flutuante das transcrições em áudio dos grupos
focais, conjuntamente com as anotações em um diário de campo da
observação participante in loco. Assim, o corpus de análise foi formado
por: a) transcrições dos grupos focais; b) anotações em um diário de campo.

A trajetória da análise seguiu as seguintes etapas: a) compreensão
geral das transcrições dos grupos focais e do diário de campo; b)
identificação das idéias centrais (núcleos de sentido); c) análise destes
núcleos para se construir categorias temáticas mais amplas ou eixos, em
torno dos quais podem ser discutidas as diferentes partes dos textos
analisadas; d) discussão dos resultados a partir de temáticas.

Assim, o caminho da interpretação do corpus de análise seguiu, como
primeira etapa, a leitura compreensiva do material selecionado, com a
finalidade de ser impregnado pelo conteúdo do material, ter uma visão do
conjunto e apreender as particularidades, isto com a capacidade de
descrever as falas, as ações e os fatos a partir da perspectiva dos atores
sociais, participantes do estudo. Na segunda etapa buscamos a elaboração
de estruturas para análise, identificação e problematização das idéias e
diálogos com outros estudos. Deste modo, realizamos a descrição, análise
e interpretação dos dados.

Os resultados da pesquisa foram divididos em quatro categorias para
efeito de análise, sendo que duas categorias descrevem o cuidado a saúde,
em especial a de nível primário: a) o cuidado à saúde e informação; b)
atenção à saúde pelo SUS. E as outras duas descrevem alguns
determinantes sociais no processo saúde-doença: c) pobreza e alimentação;
d) violência e os danos à saúde. Este artigo é parte da quarta categoria de
análise - violência e os danos à saúde.
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4. Resultado
Caracterização dos participantes adolescentes

A escola participante do estudo recebe alunos de várias comunidades
ou que moram no seu entorno e que, geralmente, sempre estudaram em
escolas públicas. Participaram do estudo 41 estudantes originados de seis
diferentes turmas, com as idades entre 12 a 14 anos. A maioria dos
participantes foram meninas com 12 anos.

A violência sexual
O propósito da pesquisa que originou este artigo não era um estudo

direcionado sobre a temática da violência, embora soubéssemos da
possibilidade de sua emersão. Os adolescentes ao refletirem sobre a
interação entre saúde e ambiente apresentaram a questão da violência e a
violência sexual intrafamiliar em um grupo focal. Essa temática foi discutida
só neste grupo focal, apresentando dificuldade de ser debatida pelos alunos
de outro grupo focal. Observamos que dados pouco freqüentes podem ser
mais importantes, pois são reveladores do cotidiano de um grupo que, às
vezes, não podem ser revelados.

Os adolescentes descreveram e construíram um cartaz, durante um
grupo focal sobre o assunto violência (temática escolhida pelos próprios
alunos), e entre as suas diversas formas de expressão, apresentou-se a
violência sexual intrafamiliar:

A violência é um assunto que nós brasileiros devemos acabar. Se
nós acabarmos com isso não teremos violência mais, mas não adianta,
todos falam na televisão e ninguém liga, pois os pais estupram seu próprios
filhos. Assim o Brasil não vai para frente! (comentário realizado por um
grupo de adolescentes)

A atenção recaiu sobre um tipo de violência que afeta os adolescentes,
no espaço privado, doméstico e intrafamiliar e que tem repercussões na
escola. Nos relatos, também surgiu o adolescente do sexo masculino como
perpetrador, que violenta através do estupro seu próprio familiar:

Hoje em dia no Brasil está cada vez mais perigoso. Por causa de
muitos ladrões. Crianças inocentes estão morrendo e estão sendo
agredidos pela própria mãe dentro de casa. Tem adolescente estuprando
também sua própria mãe dentro de casa. (comentário realizado por um
grupo de adolescentes)
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 A questão da violência sexual foi comentada pelos estudantes juntos
com outras formas deste comportamento, como a urbana e a escolar, mas
ao abordar a violência sexual houve um desconforto e constrangimento entre
os alunos que buscaram logo trocar de assunto.

Podemos observar a forma como os adolescentes abordam sua
própria sexualidade através das músicas que cantavam pela escola, cujas
letras eram palavrões e com uma forma agressiva de expressarem a sua
sexualidade. Consideramos essa situação como uma forma de violência,
pois algumas vezes eram cantadas para ofender o colega, demonstrando
bullying e afetando a relação aluno - aluno, e também para irritar a equipe
pedagógica, prejudicando a relação professor - aluno. Os discentes também
descreveram os bailes que frequentaram durante a madrugada, com a
presença de bebidas alcoólicas. Ao sair destas festas relataram a prática
de pichações nas residências e prédios ao redor do clube. Nestes bailes,
os adolescentes costumavam marcam encontros amorosos com outros
adolescentes.

No grupo focal com os docentes, os professores não se aprofundaram
nas discussões sobre a violência sexual. Uma professora comentou sobre
a questão da saúde mental dos adolescentes em geral, quando foi exposta
a situação da violência sexual:

A sensibilidade afetiva dos alunos encontra-se embotada, os
adolescentes trancaram o afetivo em um baú e jogaram a chave fora, há
uma rudeza como mecanismo de defesa.

A professora pode ter realizado esse comentário por já ter percebido
alguns adolescentes mais fechados ao diálogo. Essa professora relatou
uma preocupação com a saúde mental de seus alunos, contudo, ao longo
da pesquisa observamos que os estudantes apresentam dificuldades de
descrever essa necessidade com os cuidados da atenção à saúde mental.
Demonstraram, com frequência, sua preocupação com a saúde física e
centrada na imagem do médico e necessidade de tecnologia (equipamentos
para exames) e uma reprodução de discurso de criticar o Governo e o
Sistema Único de Saúde Brasileiro- SUS:

O sistema de saúde brasileiro é sinceramente uma porcaria. Ou não
tem médico, ou eles faltam, ou você passa um dia inteiro esperando por
um atendimento e às vezes nem consegue. Acho que isso poderia ser
mudado (adolescente 1).
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A saúde necessita de mais verbas, porque tem áreas dos postos de
saúde que está faltando equipamentos. Se estiver com uma doença grave,
e não tiver equipamentos no posto, ela (a pessoa) vai ter que ir a outro
hospital mais longe (adolescente 2).

A questão da saúde não é tão satisfatória, hoje mesmo fui ao médico
e ele me disse que irei ter de fazer um exame que antes o Estado podia
pagar, mas agora não possui mais condições. E o fato é: o valor do exame
é alto, não me sinto satisfeita com essa situação (adolescente 3).

5. Discussão
A pesquisa de Pontes, Cruz e Melo (2007) demonstrou que, nas

escolas, as formas de violência mais destacadas em seu estudo foram: a
violência física e a violência contra o patrimônio. Esses dois tipos de violência
são mais facilmente identificados, pois causam danos mais visíveis. Os
autores encontraram também situações de violência sexual intrafamiliar, no
entanto este tipo de violência foi uma das formas menos identificadas, pelos
participantes desta pesquisa.

Alguns autores (Prado, 2006; Sarti, Barbosa & Suarez, 2006)
expressam que existem poucos estudos brasileiros sobre a temática da
violência sexual masculina. A lacuna do tema nas produções científicas traduz
o desconhecimento da proporção dos adolescentes afetados pela violência,
em função da subnotificação dos casos, bem como dos fatores associados
a sua ocorrência. São diversas as portas de entrada, sem especificação
do local apropriado para assistência. Contribuem também para tal a
dificuldade do acompanhamento judicial e de diagnóstico. Tudo isso favorece
um estado de negação, que inclui os educadores, instituições de saúde, os
profissionais de saúde e políticas públicas (Prado, 2006).

Algumas produções acadêmicas (França Junior, 2003; Ribeiro e
outros, 2004; Pires, 2005; Abramovay, Avancini & Oliveira, 2006; Silva Junior,
2006) não excluem a presença da violência sexual atingir também o gênero
masculino, mas não apresentam dados detalhados. Mesmo os que dirigem
sua atenção ao sexo masculino como vítima, o foco recai em crianças, e
pouco ao adolescente, ao jovem e ao adulto.

Silva Junior (2006) demonstrou através de sua análise que apesar do
predomínio do sexo feminino como vítima, a porcentagem de 30,6% de
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vítimas do sexo masculino entre 02 a 12 anos entre o período de 2002 a
2005, em Brasília, apresentou-se acima da média. Entre os casos com
vítimas femininas e masculinas, a percentagem maior foi da violência sexual
intrafamiliar (66,7%).

Mesmo assim, a violência sexual intrafamiliar com adolescentes do
sexo masculino, no Brasil, apresenta obscuridade (Prado, 2006). Silva (2009)
discute a magnitude e o impacto da violência sexual na qualidade de vida
de crianças e adolescentes. A autora identificou a ocorrência de violência
sexual junto a mães de menores de 14 anos, residentes no Recife, entre os
anos de 2005 a 2007, e constatou, como resultado, a presença de
identificação maior de vítimas entre o sexo feminino, no que se refere ao
predomínio do crime de atentado violento ao pudor, seguido de sedução e
estupro. Os dados encontrados sobre o sexo masculino restringe-se a maior
identificação de atentado violento ao pudor na faixa etária entre 5 a 9 anos.

A criança do sexo masculino configura uma idade ainda “aceitável” de
ocorrências, com relevância ao fator idade e não gênero. Para o adulto, tal
situação apresenta-se como arbitrária a ordem natural pré-estabelecida
pelas convenções e identidades sociais de gênero construídas nos
relacionamentos.

A autoria da violência sexual costuma ser atribuída ao adulto do sexo
masculino contra o sexo feminino (crianças, adolescentes, jovens e adultos),
quase não sendo discutida a hipótese do adolescente autor desse tipo de
violência. Consideramos duas hipóteses: o adolescente do sexo masculino
como vítima ou perpetrador de um de seus membros da família.

No Código Penal Brasileiro, na redação atual do Art. 213 (Lei 12.015
de 7 de agosto de 2009) o estupro é definido como ato de constranger
alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a
praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Ressaltamos
que a redação vigente do Art. 213 não exclui o estupro masculino quando
transcreve este comportamento como ato de constranger alguém; não
especifica uma ação sofrida somente pelo sexo feminino. Na redação
anterior da lei (Dos crimes contra os Costumes), no Art. 213, o estupro era
um ato de constranger a mulher à conjunção carnal, mediante violência ou
grave ameaça.

O Jornal The New York Times, em 2009, dedica uma reportagem sobre
a situação das vítimas de estupro masculino no Gongo- África. As Nações
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Unidas já consideram o leste do Congo como capital do estupro feminino e
masculino no mundo. A violência sexual contra homens merece destaque, e
esta é mais uma forma para os grupos armados de humilhar e desmoralizar
as comunidades congolesas. Como a identidade masculina é referenciada
ao poder e controle e o homossexualismo é um tabu, o estupro masculino é
sinônimo de vergonha e perda de identidade masculina. Conseqüentemente,
a recuperação das vítimas é ainda mais difícil (Gettleman, 2009).

O masculino ferido
Quando a violência sexual tem como perpetrador o sexo feminino a

indignação ainda é maior. Na cultura ocidental da sociedade patriarcal, os
homens são ativos e as mulheres passivas. A maior visibilidade da vítima
feminina retrata a forma como são definidas socialmente, como passíveis e
indefesas ao ataque violento, caracterizadas como vulneráveis, com mais
destaque à vitimização em dados epidemiológicos e textos científicos.

Os homens estão sempre dispostos e favoráveis ao ato sexual,
antigamente eram iniciados sexualmente por mulheres mais experientes,
como prostitutas (Prado, 2006). Assim, quando o adolescente sofre a
violência sexual com uma perpetradora mulher, tais experiências não são
consideradas como violência. A própria mãe ou parentes próximos, como
avó, madrasta, tia ou prima podem ser abusadoras, como também abusadas
pelo adolescente. Assim, são poucos os estudos que focalizam a mulher
abusadora por ser mais difícil a sua visibilidade, o que não pode ser
desconsiderado.

Contudo, lembramos que também pode ocorrer a violência sexual
perpetrada pelo mesmo sexo, como avô, pai, padrasto, tio ou primo mais
velho. Geralmente, os perpetradores de vítimas do sexo masculino são outros
homens (Prado, 2006).

Existe o imaginário preconceituoso do senso comum que a vítima
feminina da violência sexual provocaria através de insinuações o homem, a
mulher seria considerada como culpada pela violência, pois o homem só
exerceu seu papel de macho viril. Enquanto a vítima masculina da violência
sexual não seria Macho o suficiente para resistir a essa violência, pois o
verdadeiro Homem não seria composto por atitudes passivas, caracterizadas
como feminina e associadas à vítima. Conseqüentemente, a vítima do sexo
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masculino pode não querer falar sobre essa sua experiência. A razão do
silêncio talvez inclua a expectativa de esquecer o evento, o que pode constituir
uma limitação ao auxílio à vítima.

Os adolescentes podem sofrer um bloqueio diante da violência sexual,
com dificuldade de falar sobre o que lhe aconteceu. Em algumas situações,
os adolescentes sentem-se obrigados a manter em segredo a situação e
submeter-se à autoridade do adulto perpetrador, quando este é um membro
de sua família ou pertencente ao seu círculo de convivência. Ressaltamos a
questão do incesto e a sacralidade da família como insuspeita,
conseqüentemente, tornando-se o local ideal para a violência sexual.

Deste modo, o constrangimento da dominação (dominação
psicológica com longa duração, possivelmente em lugares fechados, que
anula a capacidade de decisão e defesa da vítima) e da agressão sexual (a
vítima é submetida a uma força física, armada ou não, sofrendo danos físicos
e psíquicos) fere a imagem e o papel atribuído ao sexo masculino.

Entre as conseqüências para a saúde dos adolescentes do sexo
masculino vítima, as mais graves são: o risco de suicídio, identificação com
o agressor e semelhante repetição do comportamento no futuro, abuso de
substância química, disfunções sexuais ou hipersexualidade,
comportamentos sexuais de alto risco, como a prostituição, promiscuidade
e baixo uso de preservativo, com a possibilidade maior de contrair doenças
sexualmente transmissíveis (Holmes & Slap, 1998).

O gênero masculino autor e/ ou vítima em pacto com o silêncio
Existe um silêncio sobre a violência sexual com o sexo masculino, o

que reflete em menos denúncia e notificação; argumentamos como possível
causa da baixa denúncia, os sentimentos do adolescente do sexo masculino
de desonra e humilhação e o medo da atribuição social da
homossexualidade.

A violência sexual masculina envolve as questões de gênero e os papéis
socialmente construídos. Este tipo de comportamento com vítima masculina
provoca estranheza e denuncia, também, um despreparo dos profissionais
de saúde em emergências de hospitais. Os centros de atendimento às
vítimas de violência sexual são especificamente dirigidos ao feminino,
constituídos por ginecologistas e obstetras (Prado, 2006).
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Sarti e outros (2006) descrevem a situação de um homem adulto que
solicitou atendimento em um hospital por ser vítima de estupro (por via anal
com uso de objeto). A vítima possuía a demanda de cuidados por causa do
medo de ferimentos internos. Os profissionais de saúde apresentaram muita
dificuldade no atendimento, com um bloqueio de sua atuação, devido à
estranheza e perplexidade ao identificar um homem como vítima da violência
sexual e não como agressor. As autoras ressaltaram a inadequação da
organização do serviço de atendimento à vítima da violência sexual. Os
serviços de saúde são preparados para um atendimento especificamente
feminino, não há uma estrutura para atendimento a vítima masculina, sem o
conhecimento de quais profissionais de saúde poderiam atender esses
casos.

Na situação exposta, a orientação sexual da vítima foi questionada,
pois este papel configura uma fragilidade atribuída à vítima feminina, e não
permitida ao adulto do sexo masculino, caracterizado como agressor e não
vítima da violência sexual. Nesta situação, a vítima é considerada como
destituída de ser homem, e denominada ou com predisposição à
homossexualidade, pois ser vítima de uma violência sexual não seria
aceitável ao perfil do sexo masculino socialmente aceito; não é reconhecido
um homem heterossexual como um corpo violável e vulnerável a esse tipo
de violência, contra o seu desejo e vontade. Constituindo uma oposição
entre os corpos violáveis (crianças, jovens e adultos do sexo feminino e
crianças do masculino) e os invioláveis (homens adultos).

Nos estudos sobre violência é destacado mais o adulto como vítima
da violência física no espaço público. Enquanto, o sexo feminino é
identificado como vítima das agressões físicas e sexuais, ocorridas no
espaço privado e na vida doméstica através de conflitos intrafamiliares (Sarti
e outros, 2006; Nascimento, Gomes & Rebello, 2009). Todavia,
consideramos qualquer sujeito como passível de ser vítima ou autor da
violência sexual, em qualquer sexo ou idade.

6. Considerações Finais
A violência adquiriu um caráter endêmico, que pode atingir qualquer

sexo e idade. Ela converteu-se em um complexo problema de saúde pública,
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com interface em questões policiais e jurídicas, cujo enfretamento torna-se
um desafio para os educadores e profissionais de saúde (Minayo, 2006).

A pesquisa que originou este artigo não possuía o objetivo de investigar
a violência, especificamente, a violência sexual intrafamiliar. Entretanto, no
decorrer do estudo sobre a percepção de adolescentes de escolas públicas
quanto à interação em saúde e ambiente, esta temática emergiu.

A violência não pode ser considerada como um evento externo ao
indivíduo, mas o sujeito está inserido no discurso da violência. É fundamental
desenvolver um conjunto de estratégias de confronto, visando o acolhimento
e o cuidado com a saúde e o ambiente do adolescente e ainda compreender
suas formas de relacionamentos e dinâmica familiar.

Observamos duas possibilidades sobre a violência sexual com
adolescentes do sexo masculino: a) vítima, algumas vezes com
perpetradores femininos ou masculinos e no espaço privado; b) autor,
perpetrador de familiares do sexo feminino ou masculino. Ressaltamos que
o adolescente pode ser vítima de familiares e reproduzir essa violência em
parentes crianças.

Os educadores e profissionais de saúde precisam ouvir, de forma
respeitosa e acolhedora, às vítimas da violência sexual, sendo elas crianças,
adolescentes, jovens e adultos, sem discriminações, considerando a
dimensão ética e o cuidado. A escuta é fundamental, e nem todos os
educadores e profissionais de saúde estão preparados para exercer esta
técnica acolhedora da demanda (Prado, 2006).

Ainda que as estatísticas da violência sexual dirigidas às pessoas do
sexo masculino sejam baixas em relação à do sexo feminino, isso pode
não significar baixa freqüência, mas sim baixa notificação. Ocorrem em
função das implicações dos fatores de gênero, como os sentimentos de
humilhação e homofobia. Deste modo, a violência sexual com vitimização
masculina deve ser considerada como existente, que possui pouca
visibilidade e subnotificada.

          A violência sexual masculina poderia receber mais atenção pelos
meios acadêmicos e na elaboração de políticas de acolhimento, tratamento
e acompanhamento das vítimas. Deste modo, torna-se necessário o preparo
dos educadores e profissionais de saúde, para que considerem a
possibilidade da violência sexual em seus alunos e também como pacientes
do sexo masculino, sejam eles, vítimas ou autores.
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