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Resumo:Oobjetivodesteartigoédiscutiraofensasexualcometidaporadolescentes/jovensadultoseas
implicações sociais e jurídicas decorrentes. A adolescência é um período em que ocorrem mudanças
significativaseaofensasexualéumaquestãodesaúdepública,complexaemultideterminada.Cometer
ofensa sexual na faixa etáriaentre16-21anostrazanecessidadedecompreensãocontextualizada,pois
envolve dimensõesjurídicasdiferenciadas.Trata-sedeumapesquisadocumentalcomosprontuáriosde
cincoadolescentesatendidosemumainstituiçãodesaúdepública.Osdadosforamanalisadosapartirde
categoriasqueconectamasvitimizaçõesaaspectossociofamiliareseimplicaçõesjurídicas.Osresultados
apresentaram a polivitimização na históriadevidaeumpontolimitedeviremalidarcomconjuntode
regras de criminalização ou deproteção,deenfrentaremcontextosjurídicoscomlegislaçõesdiferentes,
quando ainda pertencem ao mesmo contexto familiareàmesmacomunidade.Aresponsabilizaçãonão
podeseraúnicaresposta. 
Palavras-chave:a dolescente;ofensasexual;responsabilização. 
Sexualoffensecommittedbyadolescents/youngadults 
Abstract: The purpose of this article is to discuss thesexualoffensecommittedbyadolescents/young
adultsandsocialandlegalimplications.Adolescenceisaperiodthatsignificantchangesoccurandsexual
offenseisacomplexandmulti-determinedpublichealthissue.Committingsexualoffensebetween16-21
yearsoldbringstheneedforcontextualizedunderstandingbecauseitinvolvesdifferentlegaldimensions.
This is a documental researchwiththerecordsoffiveadolescentstreatedatapublichealthinstitution.
Thedatawereanalyzedwithcategoriesthatconnectvictimizationtosocialandfamilyaspectsandlegal
implications.Theresultspresentedpolyvictimizationinlifehistoryandalimitingpointofcomingtodeal
withasetofrulesofcriminalizationorprotection,offacinglegalcontextswithdifferentlaws,whenthey
still belong to the same family context and the same community.Criminalliabilitycannotbetheonly
answer. 
Keywords:a dolescent;sexualoffense;criminalliability. 
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Introdução 
Os adolescentes/jovens adultos de 16 a 21 anos de idade que cometeram ofensa sexual estão
situados em uma condição ambígua e complexa do ponto de vista jurídico e da etapa de seu
desenvolvimentopsíquico,emocionalesocial.Adolescentesdevemservistoscomosujeitosdedireitos,e
esta faixa etária implica que ainda sejam vistos como sujeitos de proteção, mesmo que possam ser
responsabilizados judicialmente pelo cometimento de atos infracionais e/ou criminais (Blackley &
Bartels, 2018; Sposato, 2017). As decisões referentes à imputação de responsabilização maior que a
proteção, ou vice-versa, podem definir o incremento de futuras e maiores violências cometidas
posteriormente. A melhor análise e compreensão do cometimento de ofensa sexual nessa faixa etária
tambémsefazimportantepelapossibilidadedeassociaçãocomtemascorrelatoscomoapolivitimização
ou a continuidade da vitimização pela violência, concomitante ao período no qual jásecometematos
infracionais de natureza sexual ou de natureza social (DeKeseredy, Schwartz, Nolan, Mastron &
Hall-Sanchéz,2019;Kerig,2018). 
Otextotemcomoobjetivodiscutiraofensasexualcometidaporadolescentes/jovensadultosna
faixa etária de 16 a 21 anos, bem como as implicações sociais e jurídicas decorrentes, mediante uma
pesquisadocumentalreferentearegistrosdosprontuáriosdecincoadolescentes.Umaprimeiraleituradas
histórias de vida,dasvitimizaçõessofridasedasvitimizaçõesimpostasaestesadolescentes,indicaque
esses sujeitos se encontram em um ponto limite frente a lidarem com um conjunto de regras de
criminalização ou de proteção, de enfrentarem contextos jurídicos com legislações diferentes, quando





aindapertencemaomesmocontextofamiliar(comosmesmosconflitos)eàmesmacomunidade(comas
mesmasvulnerabilidades). 
ConformeapontamBartijotto,TfounieScorsolini-Comin(2016),esteéumtemapermeadopor
contradiçõeseincongruênciastantopelasmotivaçõesdocometimentodoatoofensivocomopeladifícil
decisãojurídicaquedevesertomadaparaestescasos,comdiferentespossibilidadesnainterpretaçãoda
lei.Aexpectativadotextoéqueadiscussãoaserdesenvolvidavenhaacontribuirparaaadoçãodeum
olharclínicoespecíficoparaessasituaçãocontraditóriaetrazerobservaçõesquepossamajudarapensar
esse olhar clínico considerando esse período de desenvolvimento que possui tanto características do
adolescentecomodoadultojovem.NoBrasil,estaquestãoaindanãoocupaumagrandepreocupaçãode
pesquisadores, porém em contexto de língua inglesa este tema é apontado como carente de maior
conhecimento e urgência de se estabelecer outros parâmetros para sua compreensão e intervenção
(Eastman, Craissati & Shaw, 2019). Ainda se pretende introduzir aspectos da necessária atenção aos
conflitosecomportamentosexpressosnestafaixaetáriaqueestãovinculadosaumainterpretaçãoclínica
sobreosignificadodessascondutaseocometimentodeofensasexual(Schwab-Reese,Currie,Mishra&
Peek-Asa,2018). 
OperíododaadolescênciaédefinidopelaOrganizaçãodasNaçõesUnidas(ONU)entre15e24
anos de idade e utiliza o termo jovem adulto para a faixa etária de 20 a24anos.ParaaOrganização
Mundial da Saúde (OMS), a adolescência é o período entre 10 e 19 anos de idade (W
 orld Health
Organization [WHO], 2017). No Brasil, a legislação define, pelo Estatuto da Juventude(Leino 2.852,
2013), quepessoasentre15e29anossãojovens,comaressalvadeseguiropropostopeloEstatutoda
Criança e do Adolescente (ECA) (Lei no 8.079, 1990) no caso de jovens entre 15 e 18 anos.OECA
consideraafasedaadolescênciaentre12e18anosdeidade,conformeseuartigo2º.Evidencia-seuma
multiplicidade de classificações sobre esse período do desenvolvimento, trazendo uma ambiguidade e
complexidadeaosatosinfracionaiscometidosnasidadesentre16e21anos. 
Entende-se a adolescência como uma etapa do desenvolvimento humano que deve ser
compreendida nos contextos social, histórico e cultural de cada adolescente, sendo um processo de
desenvolvimento singular em que ocorrem mudanças biológicas, psíquicas e emocionais significativas
(Andolfi&Mascellani,2012).Énaadolescênciaquesedesenvolveaformaçãodaidentidadequeinclui
os processos de individuação e de diferenciação. Assim, para que a autonomia sejadesenvolvidaeos
limitessejamtestados,éimportantequeoadolescentetenhaasensaçãodepertencimentoasuafamília,
percebendonelaumespaçodeapoioeproteção(Andolfi&Mascellani,2012).  
A ofensa (violência) sexual é uma questão de saúde pública, complexa e multideterminada
(Costa,Penso&Chaves,2017;Sandvik,Nesset,Berg&Søndenaa,2017).Aofensaéumcomportamento
que pode ter ou não conjunção carnal e outras violências concomitantes (física, psicológica, ameaça),
fornecendoaoautordaofensagratificaçãosexual(WHO,2017).Tambémécaracterizadapelarelaçãode
hierarquia e depoderediferençadedesenvolvimentopsicossexualentreperpetradorevítima–quando
estaécriançaouadolescente(Blackley&Bartels,2018;Platt,Back,Hauschild&Guedert,2018). 
O adolescente que comete uma ofensa sexual (ato infracional de natureza sexual) precisa ser
considerado em seu processo de desenvolvimento, como um ser integral e inserido em um contexto
constituído por diversos fatores que possibilitaram a ocorrência do ato ofensivo, como violações de
direitos básicos e falta de políticas de proteção (Penso & Costa, 2017; Spilsbury & Korbin, 2013).A
dinâmica familiar do adolescente que cometeu ofensa sexual pode apresentar uma organização com
múltiplascarências,oquecontribuiparaapassagemaoato(Domingues&Costa,2016).Muitasvezesa
famíliaatribuiaoadolescentearesponsabilidadedecuidardosirmãos,primosevizinhosmenores(Penso
& Costa, 2017). Ressalta-se que os adolescentes que cometem ofensa sexual compõem um grupo
heterogêneo e o ato sexual ofensivo não é dominante de determinada condição socioeconômica
(Conceiçãoetal.,2016). 
Sofrer maus-tratos na infância somado a um contexto familiar e social permeado por
vulnerabilidades, desproteção, conflitos interparentais, falta de autoridade e de supervisão parental,
comunicação empobrecida e violações de direitos aumenta a probabilidade do adolescente cometer,
posteriormente, atos transgressores (Domingues & Costa, 2016; Finkelhor, Shattuck, Tuner & Hamby
(2015); Sandvik et al., 2017). A polivitimização – sofrimento de violências diferentes–écumulativa,
quanto mais idade o adolescente possui possivelmente mais variadas são as vitimizações sofridas
(Schwab-Reeseetal.,2018),oquegeraconsequênciasmaisgravesparaasvítimas,quandocomparadas
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àsvítimasquesofreramamesmaviolênciarepetidasvezes(Finkelhor,Turner,Hamby&Ormrod,2011).
Estas observações referentes ao adolescente são potencializadas se comparadas ao jovem adulto,
principalmente no que diz respeito aos conflitos intrafamiliares, agravamento de traumas, transtornos
comportamentaisemaiorusodeforça/violêncianasagressõescometidas(Eastmanetal.,2019). 
Emrelaçãoàresponsabilização,aConstituiçãoFederal(ConstituiçãodaRepúblicaFederativado
Brasil,1988)sinalizaquepessoasatéos17anos,11mesese29diassãoconsideradasinimputáveis,oque
não significa ficar impune e sim receber uma responsabilização adequada à fase de desenvolvimento
(Diniz,Brito,Rondon&Gumeri,2017).Deve-seentãoseguiroqueestápropostonoECA(Leino 8.079,
1990),quetemcomoprincípiosconsiderarquecriançaseadolescentessãopessoasemdesenvolvimento,
têm direitos e são prioridade. Por outro lado, caso o crime seja cometido por maiores de 18 anos, o
Código Penal (Código Penal Brasileiro, 1940) define as penas de reclusão,sendoqueparaocrimede
estuprodevulnerável(Art.217),apenapodevariarentreoitoe15anosparaoautordaofensa. 
OECA(Leino 8.079,1990)prevêquecriançaseadolescentestenhamseusdireitosgarantidose
queoadolescentesejavistocomoumseremdesenvolvimentonecessitandodeproteção.Quandoalgum
direito é violado, medidasdeproteção(Art.101)devemseraplicadasafimdeintervirnasituaçãoque
possibilitou essa violação e, dessa forma, evitar futurasviolações.Alémdisso,quandoumadolescente
(menor de 18 anos, conforme Art.104) comete um ato infracional, deve ser responsabilizado pelo ato
cometido, podendo receber uma medida socioeducativa até os 21 anos de idade (Art.112), além de
medidas de proteção, se necessário (Domingues & Costa, 2016). As medidas socioeducativas têmum
caráter de responsabilização e educação, com o intuito de responsabilizar, socializar e educar o
adolescentequevioloualei(Sposato,2017). 
O Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual (Secretaria Nacional de Direitos
Humanos, 2013) ressalta a importância do atendimento ao autor da violência, visto que somente a
responsabilização jurídica não é suficiente para que o adolescente compreenda a complexidadedoato
cometido. Por outro lado, este documento (Secretaria Nacional de Direitos Humanos, 2013) também
aponta a necessidade de se oferecer atendimento aos autores de ofensa sexual em idade adulta, e os
adultos jovens fazem parte desta classificação e indicação, pois ainda não há uma diferenciação para
abordagemterapêuticanafaixaetáriaentre18anose24anos(Eastmanetal.,2019;Schwab-Reeseetal.,
2018). 

Método 
A presente pesquisa apresenta um caráter qualitativo (Creswell, 2014) e por se tratar de uma
temática complexa, há necessidade de estudos contextualizados, vislumbrando outros aspectos ainda
desconhecidos da mesma questão. O estudo foi realizado por meio de uma pesquisa documental
utilizando-se fontes primárias de informação (Prates & Prates, 2012). Para o fim de discutir a
complexidadepresentenocometimentodeofensasexualperpetradaporadolescentescomidadeentre16
e21anos,partiu-sedashistóriaspessoais,familiaresedavitimizaçãosofridaecometida. 
Contexto 
A pesquisa foirealizadaemumainstituiçãodarededesaúdepúblicadeumacapitaldaregião
Centro-Oestedopaís.Estainstituição(CentrodeEspecialidadeparaaAtençãoàsPessoasemSituaçãode
Violência Sexual, Familiar e Doméstica – CEPAV) executa um programa responsável por oferecer
atendimento psicossocial a crianças e adolescentes em situação de ofensa sexual, em umaperspectiva
familiar. Os adolescentes que cometeram ofensa sexual chegam à instituição encaminhados pelo
Ministério Público (MP), Conselho Tutelar (CT),CentrodeReferênciaemAssistênciaSocial(CRAS),
outros programas de atendimentos à violência, e também por procura espontânea. Ao chegarem ao
programa passam por um fluxo de atendimento: acolhimento, entrevista psicossocial (individual e
familiar), atendimento grupal/ individual e acompanhamento posterior (se necessário). A equipe de
profissionais é composta por psicólogos, assistentes sociais, psiquiatra, neurologista, estudantes de
graduaçãoepós-graduaçãodocursodePsicologiaeresidentesdecursosdaáreadasaúde,provenientes
deuniversidadesfederalelocal.Aindaparticipamdaequipeduasprofessorassupervisorasquemantêm
projetosdepesquisajuntoàinstituição.Estetextotrata,portanto,deumapesquisaacadêmicaemparceria
comumainstituiçãopública.  
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Participantes 
Asinformações(Tabela1)pertinentesaoquesequerdiscutirforamretiradasdeprontuáriosde
cincoadolescentesatendidosnoprogramanoprimeirosemestredoanode2019.Aamostraobtidaenfoca
as idades entre 17 e 18 anos. Contudo, a discussão desenvolvida se posiciona com faixa etária mais
ampla,poisassimestabelecealiteratura. 

Tabela1 
Informaçõespsicossociais,vitimizaçõesemedidasjurídicasdosadolescentes. 
Adolescente
(idade) 

Ensino 

Idadeque
cometeu
ofensa 

Vítima 
(idade) 

Vitimizaçõesanterioresà
ofensa 

Vitimizaçõesdecorrentesda
ofensa 

Medida
socioeducativa 

A(17) 

Médio 

16 

Mulher(33) 


– 

Fugadecasa 

PSC 

B(17) 

Fundamen
tal-EJA 

17 

Mulher
(idosa) 

Tentativadesuicídio 

Torturadoealgemadopor
policiais 


Processosem
continuidade 

C(18) 

Forada
escola 

15 

Irmã(15) 
Irmão(7) 
Irmão(6) 

Comportamento
hipersexualizadocom
denúncias 

– 

D(18) 

Forada
escola 

15 

Irmã(13) 

Foimoraremoutroestado

PSCeLA 

E(18) 

Médio 

17 

Sobrinha
(8) 

Muitasproibiçõesdepoisda
ofensasexual 

Medidaprotetiva 

Familiares(estupro,
homicídio,prisão); 
Adolescente(violência
física,psicológica) 

Usodeálcooledrogas

Violênciadoméstica;
presencioupaiassassinar
amãeecometersuicídio 

Fonte:dadosdapesquisa. 
Nota:P
 SC=PrestaçãodeServiçosàComunidade;LA=LiberdadeAssistida. 


Procedimentosparaacoletadasinformações 
A coleta das informações foi realizada considerando asinformaçõespresentesnosprontuários
dosadolescentes,duranteoprimeirosemestrede2019.Ocritérioparaescolhadoscincoadolescentesfoi
operíododenascimento,entre2001e2002,sendoqueestariamcom17e18anosnoanode2019,anoda
coleta das informações. Cabe acrescentarqueainstituiçãodesaúdeatendeosadolescentesaté18anos
incompletos, por isso não havia participantes com idades entre 19 e 21 anos. No entanto, como já
explicitado anteriormente, discute-se a faixa etáriaampliada,conformejustificaaliteraturadaárea.Os
encaminhamentos destes adolescentes chegaram à instituição no final de 2018 e início de 2019. As
entrevistas que serviram de fonte das informações foram realizadas pela equipe de psicólogos e
assistentessociaisentreosúltimosmesesde2018eosprimeirosmesesde2019.Cadaentrevistadurou
entre uma e duas horas. Este momento foi organizado demodoqueumapartedaentrevistafoicoma
presença de todos os membros da família (responsáveis e adolescente) e outra parte somente com o
adolescente, permitindo um espaço defalaeescutaindividualizada.Aentrevistaapresentouumroteiro
que buscou coletar informações relacionadas à história de vida do adolescente e de sua família, às
vulnerabilidades e outras violênciaspresentes,àrelaçãocompares,aodesempenhoescolar,àsrelações
familiares, ao conhecimento sobre sexualidade e sobre o cometimento da ofensa sexual, às mudanças
ocorridasparaoadolescente,avítimaeafamíliaapósarevelaçãodoatoofensivo.Asentrevistasforam
registradasmanualmentenosprontuários.
Procedimentoparaaanálisedasinformações 
O critério para a organização e análise das informações foi baseado no modelo proposto por
Hamby, Finkelhor, Turner e Kracke (2011), considerandoascincocategoriasdevitimizaçõesdefinidas
pelosautores:1)crimeconvencional;2)maus-tratosinfantis;3)vitimizaçãoentrecolegas/pareseirmãos;
4)vitimizaçãosexual;e5)testemunhoevitimizaçãoindireta.Essesautoresconstruíramuminstrumento
(JuvenileVictimizationQuestionnaire)paramensurarasvitimizaçõessofridasporjovenseadolescentes,
cujo objetivo é apontar as diversas formas de vitimizações e as consequências de tais violências,
fornecendoumavisãomaisabrangenteentreasvitimizaçõessofridasemsuasvidascurtaseaperpetração
de violências. O diferencial deste instrumento é justamente a inclusão de mais de uma forma de
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vitimização, visto que geralmente os instrumentos focam em apenas um tipo de vitimização. Desta
maneira, este instrumento focaliza os danos maiores relacionados à polivitimização (Finkelhor et al.,
2011). 
Cadacategoriaabarcaaseguintecaracterização:Categoria(1):assalto,furto,agressãocom/sem
arma, tentativa de agressão, sequestro. Categoria (2): abuso físico pelo cuidador, abuso
psicológico⁄emocional,negligênciaeinterferêncianaguardaporfamiliar.Categoria(3):agressãogrupal,
porirmãosoupares,bullying,violêncianonamoro.Categoria(4):agressãosexual,agressãosexualnão
específica, exposição sexual, assédio sexualverbal,estuproecondutasexualinaceitável.Categoria(5):
instrução, testemunho de violênciadoméstica,deviolênciapelospaisaosirmãos,deagressãocom/sem
arma,assalto,assassinatodemembrosdafamíliaouamigo. 
Cuidadoséticos 
Este estudo foi submetido aoComitêdeÉticadoInstitutodeCiênciasHumanaseSociais,via
PlataformaBrasil,eobteveoparecerfavorável,CAAE66485717.0.0000.5540. 
Resultados 
Inicialmente apresentam-se as histórias dos adolescentes complementando as informações
contidas na Tabela 1. Na apresentação de cada história buscou-se identificar as violências sofridas e
praticadas, conforme a categorização sugerida por Hamby et al.(2011).Aconsideraçãodasviolências
sofridas pelos adolescentes bem como as praticadas encontram-se naperspectivadequeaviolênciase
manifesta em circuito do qual ora o adolescente é vítima,oraeleéautor.Aindaseconsideraqueesse
circuitoéretroalimentadopelosváriosprotagonismosqueoadolescentepossuiemrespostaàsinterações
de sua interdependência (Costa et al., 2017). Assim, seguem-se as histórias de cadaadolescenteesua
inserçãonascategoriasdeHambyetal.(2011). 
AdolescenteAcom17anosdeidadecompletosem2018(ofensasexualcometidacom16anos):
FoiencaminhadopeloMP,recebeucomomedidasocioeducativaaPrestaçãodeServiçosàComunidade
(PSC). O adolescente cursa o Ensino Médio (EM) em escola particular eestánoanoregularparasua
idade, reside com os genitores e com a irmã mais velha. O adolescente faz acompanhamento
psicoterapêutico particular há um ano por vontade própria. Vítima e situação da violência –Aofensa
cometida pelo adolescente foi enviar mensagens online com cunho sexualeviolentoparaumamulher
quase 20 anos mais velha, conhecida da família. Além disso, guardava roupas íntimas da vítima, e
também de outras mulheres. Após a denúncia, o adolescente relatou que passou aficarmaisemcasa,
sentiu-se “tristeeburro”.Reconheceuoquefezequefoierrado,tinha“sentimentos”pelavítimaenão
sabia como lidar com isso. Quando os pais descobriram o que aconteceu, pressionaram muito o
adolescente para contar averdadeeassumiroquefez.Houvediscussõeseoadolescentefugiudecasa
por não estar aguentando “toda aquela pressão”. Foi localizado e levado para casa por um parente.
Contexto sociofamiliar – O pai cursou o terceiro grau e amãeédolar.Nomesmolotemoramoutros
parentes. A casa da família tem três quartos, duas salas, uma cozinha e quatro banheiros. A família
descreve seurelacionamentocompoucosconflitos(asbrigasocorremmaisentreirmãos).Opairelatou
queexistemregrasparafazerastarefasescolareseajudarnasatividadesdomésticas.Osquatromembros
dafamíliarealizamprogramasdelazeremconjunto.Asconversassobresexualidadeocorrementrepaie
filho.Oadolescenteconsideracomorededeapoioumtio,opsicólogoeopai. 
O adolescente A nas categorias: submetido a castigos (Categoria 2), se alguma regra fosse
descumprida principalmente em relação ao estudo, sofreu ainda situação de violência psicológica
(pressão)apartirdadescobertadocometimentodaofensasexual.FoiobservadaapresençadaCategoria
3comosconflitosebrigasentreosirmãos. 
Adolescente Bde17anosdeidadecompletosem2018(ofensasexualcometidacom17anos):
Foi encaminhado ao CEPAV pelo CT da região em que reside. Oadolescenteapresentaatrasoescolar
significativo,estácursandoas3ªe4ªsériesdoEnsinoFundamental(EF)peloprogramadeEducaçãode
Jovens e Adultos (EJA). Ele participa de atividades extracurriculares em um programa perto de sua
residência, com aulas de futebol e capoeira. A mãe relatou perceber sofrimento no filho, diz quetem
dificuldade para acompanhá-lo e supervisioná-lo, percebe que desde os 12 anos ele apresenta
comportamentos depressivos, dorme muito, nãotemvontadedelevantarefaltamexpectativasparasua
vida.Amãeconsideraqueparaele“nãovaleapenaviver”nessascondiçõesdepobrezaeoadolescente
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confirmou.Amãeacreditaqueeletemdepressãoeprecisadeajuda.Oadolescenterelatouquejátentou
suicídio algumas vezes (excesso de remédios, enforcamento com cordaeblusa,ingestãodevenenode
rato),sesentia“agoniado”nessasocasiõesecomvontadedesecortar.Segundooadolescente,“viavultos
eouviavozesnasuamente”.Atualmenteaindatemideaçãosuicida.Oadolescentedizquenãohádiálogo
sobre sexualidade e quando alguém estáconversandosobresexo,elesaideperto,poisacha“nojento”.
Vítimaesituaçãodaviolência–Oadolescentefoiacusadodeterviolentadosexualmenteumasenhorada
terceira idade, vizinha da família.Oadolescenterelatouquefoidenunciadopelavítimaequeapolícia
invadiusuacasa,deramchoqueneleeoalgemaram.Colocaram-nonocarroeolevaramparaadelegacia.
DepoisfoilevadoparaoNúcleodeAtendimentoIntegrado(NAI)–instituiçãoquefazpartedaredede
articulaçãoquandooadolescenteéapreendidopelapolícia–,passandotrêsdiasnolocal.Nessetempo,a
mãerelatouquenãofoiinformadasobreondeofilhoestava.OexamenoInstitutoMédicoLegal(IML)
não constatou a ofensa sexual. O adolescente foi então liberado e o processo não teveseguimento.A
experiência no NAI foi “boa e ruim”, de acordo com o adolescente: boa porque tinha um lugar para
dormireruimporqueestavasemroupaesozinho.Oadolescentefezumboletimdeocorrênciacontraa
senhoraporcalúniaedizquesenteraivadessasenhoraporterfeitoissocomele.Amãedoadolescente
dizqueacreditaqueasenhorainventouessahistóriapornãogostardesuafamíliaequererprejudicá-la.
Contexto sociofamiliar – O adolescente mora com a mãe e um irmão em uma casa cedida, com um
cômododemadeiriteeumbanheiro,comduascamas–quesãocompartilhadasentreostrêsmembros.O
adolescenterelatoudormirsozinhonacamaeamãedissequedormenochãoquandoooutrofilhodorme
em casa. O pai faleceu quando o adolescente tinha quatro anos de idade. O adolescente relatou ter
saudadesdopai.Amãeestádesempregada(empregadadoméstica)atualmente.Afamíliaseencontraem
condiçãosocioeconômicacríticaenãorecebeauxíliodogoverno.Oadolescenteconsideracomoredede
apoioaigrejaeolíderreligioso. 
OadolescenteBnascategorias:hádescriçãodeelementosdaCategoria1quandofoisubmetido
atorturaeagressões(choqueelétrico,ameaças,violênciafísica,usodeameaçacomarma)porpartedos
policiaisquecumpriramomandadodebuscaemsuacasa,antesmesmodeserencaminhadoàinstituição
de recebimento de adolescentes apreendidos. ACategoria4podeserobservadapelainstalaçãodeuma
suspeitapermanentedeofensasexualepornãoexpressarsuasexualidadeeachar“nojento”falareouvir
sobreoassunto.ACategoria5podesercompreendidaporseuprotagonismoemexpressarseusofrimento
nasdiversastentativasdeseautoexterminar.Nãoháumacategoriaqueclassifiquedeformaespecíficaas
violências referentes às condições socioeconômicas, mas observa-se no caso apresentado a extrema
pobreza, falta de condições mínimas de moradia e baixa condição socioeconômica, o que reflete no
desempenhoescolar. 
Adolescente C de 18 anos completos em 2018 (ofensa sexual cometida com 15 anos): Foi
encaminhado ao CEPAV por um centro de referência em atendimentos de adolescentes. Ele apresenta
diagnósticodedéficitintelectual,tendorecebidoatendimentodesde2012porquestõesescolareseoutras
decorrentes deste déficit. Atualmente está em acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS). O atendimento no CAPS se justifica por ter apresentado comportamento hipersexualizadona
escolaatédoisanosatrás,beijavaascolegas,tiravaasprópriascalçaseficavacomopêniseretoàmostra,
durante o intervalo das aulas. Também há relatos de episódios nos quais se encostavaemmeninasno
transporte público. Vítima e situação da violência – Foi denunciado, ano passado, por ofensa sexual
contraosirmãos(irmãde15anos,irmãodeseteanoseirmãodeseisanos–idadesatuais).Naentrevista,
oadolescentenegouaofensasexualcontraosirmãos,porémestasqueixasestãoregistradasnoprontuário
da instituição encaminhadora. Contexto sociofamiliar – A mãe do adolescente já sofreu estupro, que
resultouemgravidezeabortamento.Opaidoadolescenteestápresoportentativadehomicídio,assalto,
tráfico e porte ilegal de armas. O adolescente sofreu diversas violências da mãe do padrasto, físicas,
psicológicas e castigos.AfamíliatemumarendamensaldeR$800,00erecebeauxíliodeBenefíciode
PrestaçãoContinuada(BPC). 
O adolescente C nas categorias: a Categoria 2 pode ser observada na violência física e
psicológica,noscastigosepuniçõesquerecebeudospais.Comoestá-seconsiderandoaquiocircuitode
vitimizaçãoeprotagonismodeagressão,existemastentativasdeagressõessexuaisaoscolegasdaescola
edentrodetransportepúblico,queseenquadramnaCategoria4.ACategoria5encontra-senasagressões
praticadaspelopainamãe,assimcomonaprisãodessepai. 
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Adolescente D de 18 anos completos em 2018, foi encaminhado pelo MP (ofensa sexual
cometida com 15 anos): Está cumprindo PSC como medida socioeducativa. Além de PSC, cumpre
LiberdadeAssistida(LA)porcometimentodeatoilícito.Hoje,estámorandocomospaiseairmãdeseis
anos,fazbicos,recebeauxílioBPCeestásemestudar(cursouatéo8ºanodoEF).Oadolescenterelata
usodeálcoolemfestas,cigarrodiárioeoutrasdrogasocasionalmente.Vítimaesituaçãodaviolência–A
ofensa sexual ocorreu contra a irmã de 16 anos, há três anos (na ocasião: a vítima tinha 13 anos eo
adolescente15anos).Oadolescenteestavasobefeitodedrogaspsicoativasnodiadaofensacometida.A
mãerelatouqueele“abusavadairmã”quandoestaeracriançaeaintimidava,eoadolescentedissenão
lembrardoocorrido.Naépocadaofensa,foiaconselhadopelapolíciaasairdecasaeirmorarcomoutros
parentes,oquefoiacatadopelafamília.Oadolescentefoimoraremoutroestadocomparentesdurante
um mês. A vítima saiu de casa e foi morar com onamoradoapósoepisódiodaofensa.Atualmentea
vítimaapresentacomportamentosdepressivoseautomutilações.Contextosociofamiliar–Opaireagiude
forma agressiva contra o filho com a descoberta da ofensa. A mãe passa o dia emacompanhamentos
médicos, devido à uma doença autoimune. O adolescente relatou que era responsável por cuidar das
irmãs,apedidodospais,quandoestessaíamdecasa. 
OadolescenteDnascategorias:aCategoria2concentraasviolênciassofridaspeloadolescente:
atribuição do papel de cuidador das irmãs; abandono/isolamento pelo cometimento daofensa;faltade
apoiodospais;agressãoporpartedopai;mãeausentedecasaparacuidardasaúde;tevequeseausentar
de casa sendo obrigado a morar em outro estado; uso excessivo de drogas; agressões devido ao
cometimentodaofensasexual. 
Adolescente E de 18 anos completos em 2019 (ofensa sexual cometida com 17 anos): Foi
encaminhadoaoCEPAVporhospitalespecializadoematendimentoinfantil,ondefaziaacompanhamento
há seis meses. A avó relata que o adolescente tomava medicação para crescimento e percebeu
desenvolvimentodointeressesexualemfunçãodessetratamento.Oadolescenteapresentadiagnósticode
transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e déficit intelectual. Relatou que sente
vontade de namorar, mas nunca namorou. O adolescente estuda à noite, na3ªsériedoEM,vaiparaa
escola na companhia dos primos. Vítima e situaçãodaviolência–Aofensasexualaconteceucontraa
sobrinha de oito anos (na época daofensa).OpaidavítimacomunicouaoCT,tendofeitoadenúncia,
exame no IML efoiaplicadamedidaprotetivaàvítima(oadolescentedeveriamanterdistânciade200
metros).Naocasiãodaofensa,oirmãodavítimapresenciouoatoeviuqueoadolescentetirouaroupae
solicitouqueavítimapraticassesexooralnele.Oirmãodavítimatemseisanosdeidadeecontoupara
sua mãe. A mãe da vítima e o adolescentequecometeuofensasexualsãoirmãosmaternos.Amãeda
vítima e os filhos estavam morando na casa dospais(avósdoadolescente)porquesuacasaestavaem
obras. A avó sabe que o neto cometeu a ofensa contra a bisneta, mas não presenciou o ato. Com a
descoberta,houveconflitosnafamília.Oadolescentereconhecequefoierradoesentequeocunhadoestá
“chateado”, pois não o deixa se aproximar da sobrinha (vítima). A vítima também revelou a ofensa
sofridaparaumatia.Contextosociofamiliar–Amãedoadolescentesofriaviolênciadomésticaedurante
agestaçãosofreuagressõesfísicas.Opaidoadolescenteassassinouamãeecometeusuicídio,quandoo
adolescente tinha cinco anos (situação presenciada por ele). O adolescente hoje mora com os avós
maternos em uma casa própria, com três quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro, com camas
privativas,enomesmoloteaindamoramoutrosparentes.Alémdoadolescente,morammaisdoisnetos
de19e16anos.Osavóssãoaposentados,recebemaposentadoriaeoadolescenterecebeBPCepensão
dospaisfalecidos.Aavórelataqueoavô“controla”muitooadolescente,queeletem“poucaliberdade”.
Nãoháconversasobresexualidadenafamília,éproibidoterrelaçõessexuais,namoraresemasturbar,os
avós praticam abstinência sexual por conta da religião. Por outro lado, o avôrelataqueoadolescente
precisanamorar.Oadolescenteconsideraatiamaternaeosavóscomorededeapoio. 
OadolescenteEnascategorias:observaçãodaCategoria2emfunçãodeisolamentoeabandono
dos familiares. Apósarevelaçãodaofensasexual,houveconflitosintrafamiliaresentreoadolescentee
seu cunhado (pai da vítima) (Categoria 3). Do mesmo modo, há pressão para não namorar, não se
masturbarefazerabstinênciasexual(comoaavótemexpectativanafamília).NaCategoria5observa-se
vitimizaçãoindireta,porterpresenciadoagressõesinterparentaiseamortedospais. 
Discussão 
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O objetivo do texto é, por meio de histórias de ofensa sexual cometidas em período final da
adolescência, situar esta condição complexa às vitimizações apontadas por Hamby et al. (2011) que
estabelecem relação potencialmente danosa para os adolescentes. A partir da pormenorização desta
condição pode-se traçar um quadro mais compreensivo da necessidade de que estesadolescentes(que
estãoadentrandoumafasedejovemadulto)venhamaserobservadosemsuasnecessidadespeculiaresde
responsabilizaçãoedeintervençãoterapêutica.Emtermospráticos,osadolescentessituadosentre16e21
anos (que podem ter cometido ofensasexualemidadesanteriores),devemservistoscomopessoasem
idade de transição, porém se cometerem ofensa sexual com 18 anos (ou nos anos imediatamente
posteriores) serão considerados sob a égidedeumsistemajudicialqueestabelecefronteiranítidaentre
atosinfracionaiscometidosaté18anosincompletoseatoscriminososapartirde18anos.Adolescentes
até17anos11mesese29diasrecebemmedidasconformeoECA(Leino 8.079,1990),sendoaplicadas
medidas socioeducativas e/ou de proteção. Já os adolescentes/jovens adultos a partir de 18 anos
completossãoresponsabilizadosdeacordocomasleisdoCódigoPenal(CódigoPenalBrasileiro,1940),
atendidoseminstituiçõesvinculadasaosistemapenal,nãorecebendocuidadosnaaplicaçãodemedidas
deproteção. 
A questão da aplicação dalegislaçãoéumpontodelicadoaserdiscutido,e,principalmente,o
encaminhamento para qual instituição deintervençãoterapêuticaseráfeitonestafaixaetáriacomplexa.
Além disso, com 17 e 18 anos (a OMS considera a adolescência até os 19 anos) osadolescentesque
sofreram polivitimização estão com mais tempo de vida e, dessa forma, podem apresentar um maior
númerodeviolênciasacumuladas(Said&Junior,2018),aspectopoucoconhecidoereconhecido. 
A partir destas considerações, as informações advindas das histórias de vidadosadolescentes
foram organizadas com sentidos que buscaram justificar o propósito do texto. O primeiro sentido –
cometimentodaofensasexualentreasidadesde16e21anos–caracterizaumasituaçãocomplexavisto
queoadolescentecometeaofensaaindasobaperspectivadeserprotegidoevairesponderjudicialmente
emidadesemacoberturaprecípuadoECA(Leino 8.079,1990).Acresce-seaessacondição,osegundo
sentido que é o da vitimização que necessita ser melhor conhecida nessa faixa etária da adolescência
tardia/adultojovem.Emseguida,étrazidoparaadiscussãooterceirosentido:acondiçãosocioeconômica
dapopulaçãodebaixarendaquenãotemmaiorrelevâncianapropostadeHambyetal(2011),masaqui
emnossarealidadeconfiguraarranjosfamiliarespeculiares(intraeextra)paraasobrevivênciadafamília.
E, finalmente, há uma dimensãopráticadesepensaroquartosentidoqueé:comoprestaratendimento
psicossocialejurídicoaessafaixaetária? 
Considera-se que os adolescentes nesta faixa etária em destaque encontram-se em um limbo
agravadopelapresençadepolivitimizaçãoemsuashistóriaserepresentamumaáreadepesquisabastante
negligenciada(Eastmanetal.,2019).Observa-sequeapropostadeHambyetal.(2011)colaboraparaa
consideração do contexto desses adolescentes (fase de transição, vínculos familiares, vulnerabilidades
comunitárias) e os diferentes fatores que concorrem no cometimento da ofensa sexual nessa faixa de
idade.Aocometeraofensaenquantoadolescentes(protegidospelalegislação)aresponsabilizaçãodeve
viracompanhadadecuidadoeatençãoespecializadaparacompreensãodoatoagressivoedirecionamento
socioeducativo, com o envolvimento da família (Tavares & Montenegro, 2019). Não se pode analisar
estes adolescentes com abordagem sociopsicológicasemvalorizaromomentodeextrematransiçãoem
seu desenvolvimento (Eastman et al., 2019), mormente em umcontextodepaíscomcaracterísticasde
exclusãodajuventude,defaltadeescolaridadeedacolocaçãoempostosdetrabalhoquepermitamgerar
suaprópriarendafinanceira,alémdesedefrontaremcomconflitossociaisderaça,etniaegênero.
Entretanto,éimportanteressaltarqueotempodecorridoentreocometimentodaofensasexuale
o momento do recebimento da responsabilização pode ser longo, o que pode agravar as condiçõesde
vulnerabilidadeparaocometimentodenovaofensa.Sobreocumprimentodajustiçajuvenil,Andradee
Machado(2017)discutemaquestãodequeoadolescenteprecisaingressarnaesferajurídicacomoautor
de ato infracional para que possa receber as recomendações do ECA (Lei no 8.079, 1990) quanto à
proteção devida eoresgatedesuacidadania.Emseguida,apósos18anoscompletos,estacondiçãose
agrava, ou finaliza. Conforme a Tabela 1, os adolescentes levaram de um a três anos para serem
encaminhados para atendimento, sendo que dos cinco adolescentes somente dois receberam medida
socioeducativa,indicandoapresençadeumadimensãoderesponsabilização.Ressalta-seaindaoaspecto
da decretação de medidas de proteção com encaminhamentos para a rede de saúde, que podem ser
consideradascomooreconhecimentodasituaçãodevulnerabilidadesnaqualelesseencontram. 
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Essesadolescentes/jovensadultosdemandamumolharprofissional(Psicologia/Direito/Serviço
Social)queadmitasuacondiçãodedesenvolvimento.Mesmoqueestejamcom18anos(umpoucomais,
um pouco menos), ainda não apresentam comportamentos de adultos e constituição psíquicaformada,
precisando de orientação e autoridade.Entende-sequeessaidadeaindatrazumapermanênciadosseus
direitos violados. A idade cronológica não pode ser um impeditivo para receber atenção terapêuticae
responsabilizaçãoadequada(Domingues&Costa,2016).Osadolescentesdoestudocometeramaofensa
com15,16e17anosechegaramàinstituiçãodesaúdecercadedois/trêsanosapósoato.Sposato(2017)
ressaltaqueaproteçãodevesergarantidaemleieserpossíveldeaplicaçãonaprática.Noentanto,essa
prática deve ser configuradaemrelaçãoaosriscosenecessidadesdessacondiçãodeextrematransição.
Muitassituaçõesnovaspodemestaremocorrência:estarforadecasa,foradaescola,buscandoemprego
(ingresso no tráfico de drogas?), menos acesso a serviços de proteção, talvez enfrentando situação de
paternidade(Eastmanetal.,2019). 
No quetangeàsvitimizaçõessofridas,pode-secompreenderasmotivaçõesparaoatoofensivo
comoexperimentaçãodasexualidade,oucomoreproduçãodeofensasexualsofridaoucomoacréscimo
pelo conjunto de vitimizaçõesocorridasaolongodacurtavida(Blackley&Bartels,2018;Costaetal.,
2017 Domingues & Costa, 2016), e ainda configurado na condição adversa do contexto social e
econômico (Spilsbury & Korbin, 2013). No entanto, é necessário não perder de vista a construçãode
contexto oportunista e de ações inconsequentesquetambémcontribuemparaocometimentodaofensa
sexual(Domingues&Costa,2016).Emtodososcasosépossívelobservarqueoatoofensivoexpressao
sofrimentodessesadolescentes,pormeiodaação(Domingues&Costa,2016).Observa-seoregistrode
diversas violações de direitos acumuladas ao longo da vida, sofrendo polivitimização e múltiplas
carências físicas, materiais e afetivas, rompimentosemocionais,comoviolênciapsicológica,abandono,
violênciasinterparentaiseperdadospais,exercendofunçõesdecuidadoresquenãopermitemoexercício
pleno de seu papel de filho – esses adolescentes são autores da violência e são vítimas (American
Psychology Association [APA], 2015; Musicaro et al.,2017).Essasconstataçõesdeváriasediferentes
vitimizações convergem com osachadosdeFinkelhoretal.(2015)queencontraramemsuaspesquisas
que 60% dos participantes, crianças e adolescentes, foram vitimizados, tendo sofrido em média três
violências diferentes e com a chance de 70% de experienciar outra violência no período de um ano.
Schwab-Reese etal.(2018)eFinkelhoretal.(2011)afirmamqueumaspectoquedeveserdestacadoé
que os adolescentes/jovens adultos nessa faixa de idade sofreram mais violações de direitos que
adolescentesmaisnovos–devidoestaremcommaisidade–eesteaspectoprecisaserconsideradopara
uma melhor compreensão do cometimento da ofensa sexual e da intervenção comoautor.Aomesmo
tempo,cadavezmaishámenosoportunidadeetempodisponívelparaqueasociedadeoconsiderecomo
necessitando de atenção(Eastmanetal.,2019).Adiscussãoatualdasociedadeemtornodareduçãoda
maioridadepenaléumaprovadaintolerânciaqueotecidosocialestáexpressando. 
Pertencimento a contexto de carência econômica – Os adolescentes do presente estudo se
encontramemumambientefamiliaresocialcommaiorvulnerabilidade,deixando-osmaissuscetíveisa
efeitosnegativosemseudesenvolvimentoeemsuacondutaexternalizante(Spilsbury&Korbin,2013).O
pertencimentoacontextoempobrecidodopontodevistamaterialéumfatorquecontribuiepodeagravar
o cometimento do ato ofensivo. A situação desfavorável se configura por um conjuntodeestressores:
carênciafinanceiraoufaltadeacessoàrendaeaserviçossomadaàfragilidadedevínculosafetivos,baixa
qualidade educacional e outras violências (Blom, Högberg, Olofsson & Danielsson, 2014). Essas
condições não são unicamente pontuais, mas se constituem em um contínuo que se estende desde a
geração anterior e, possivelmente, se manterá nosanos(ougerações)seguintes.Osestressoresnãosão
episódicos,massimcumulativos(Eastman,etal.,2019). 
O atendimento clínico nesta faixa etária deve ser em rede com uma resposta jurídica e
socioassistencial. A ofensa sexualcometidanoscasosapresentadoscaracteriza-seportersidocometida
em idade de transição adolescência/jovem adultez. Esta indicação precisa ser valorizada e tratada de
modo específico, buscando-se uma resposta de atenção psicossocial ao adolescente como de atenção
jurídica,contemplandoumaaplicaçãodalegislaçãoquepossaseradaptadaeenfocadaparaessatransição
(Eastmanetal.,2019).Osestudossobrevitimizaçãovivenciadosporestesadolescenteschamamatenção
para a necessidade de que o atendimento terapêutico precisa ser priorizado porqueavitimizaçãopode
viabilizar efeitos agressivos mais graves e que a dimensão jurídica com base apenas na punição não
consegueoferecerumarespostajustaeeficiente(Dinizetal.,2017;Schwab-Reeseetal.,2018).Musicaro
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etal.(2017)assumeumaposiçãodequeestesadolescentesprecisamservistoscomopolivítimasparater
acessoaoscuidadosoferecidospelosistemadesaúde. 
Desse modo, faz-se primordial a construção de uma boa avaliação biopsicossocial que possa
apreenderosaspectosdosdanossofridos,dossintomasdesvalorizados,dascondiçõesdeparticipaçãodos
adolescentes em várias esferas do convívio familiar e social. Estesadolescentesconstituem-seemum
público pouco estudado e difícil de serem vistos com maior interesse tanto pela justiça como pelos
profissionais psicossociais (Eastman et al., 2019).Oatendimentopsicossocialaessapopulaçãoprecisa
considerarqueaagressãocometidaéumatodecontinuidadedeumarespostaaosofrimentoeaopadrão
deviolaçãoatéentãovigenteemsuavida(Eastman,etal.,2019;Schwab-Reeseetal.,2018).Emsuma,
seasadversidadesapresentadasporessesadolescentesnãoforemsensivelmenteconsideradas,corre-seo
riscodeavaliarasituaçãocomênfasenopertencimentoaumafaixacategorizadacomoadolescênciaou
comojovemadulto,apartirdelimitesetáriosestabelecidosesimplificados. 
A participação do sistema de justiça é fundamental no atendimento ao resgate dos direitos
violadososquaistêminfluênciaativanocometimentodoatoagressor.Enquantoháviolaçõesdedireitos
a proteção deve permanecer. Isso significa que estes adolescentes devem ser adequadamente
responsabilizadospeloatocometido,considerandoseuestágiodedesenvolvimento.Énecessárioquehaja
responsabilização, educação, socialização e restabelecimento da garantia de direitos desses
adolescentes/jovensadultosenãopuniçãoeprivaçãodeliberdadesimplesmente(Bartijottoetal.,2016;
Diniz et al., 2017; Sposato, 2017). A articulação da rede de proteção, sistema judiciário, família e
sociedade é fundamental (Domingues & Costa, 2016). No atendimento psicossocial e na
responsabilizaçãodessesadolescentes/jovensadultos,osdoisladosdevemserconsiderados:aspectosque
dizem respeito ao adolescente (rede de proteção, família, escola, comunidade) e ao jovem adulto
(educaçãopsicossexual,família,responsabilizaçãocriminal–devidoàidadedocometimento).Odesafio
em termos de execução de plano prático de atenção é conseguir uma aproximação conceitual e
operacionalentreaproteção(preservadapeloECA)eumolhardajustiçapenalespecíficaparaasidades
emquestão:atoinfracional(análogoaocrime)(até18anos)ecrime(apósos18anos). 
Em termos de programa de atendimento para a faixa etária de 16 a 21 anos, asugestãoé:a)
intervençãopsicossocialquesedirijaaoatendimentofamiliar(Andolfi&Mascellani,2012);b)atenção
emocional ao sofrimento decorrente da polivitimização (Blom et al., 2014; Kerig, 2018); c) avaliação
biopsicossocialvisandooconhecimentodascondiçõesdedanosgravososasuaintegridadeemocionale
afetivo, e a presença de sintomas psiquiátricos (Schwab-Reese et al., 2018); d) que sejam dadas
informações tanto ao adolescente como a sua família sobre a inserção sociojurídica e da aplicaçãoda
legislação (ECA e Código Penal) que vai diferenciar sua inserção no processo de responsabilização
(Diniz et al., 2017); e) retomada de investimento na escolarização respeitadas as características da
vontade do adolescente/jovem adulto; f) encaminhamentoparacursosprofissionalizantescomprovável
efetividade empregatícia; g) ampliação da faixa etária da proteção ao adolescente e antecipação da
posição da condição de responsabilização mais atenta dada ao jovemadulto(Eastmanetal.,2019);h)
intervençãoemredecomespeciallugarparaaparticipaçãodajustiça,particularmentedoMP. 
Finkelhor et al. (2011) mostram – e as histórias apresentadas também – a importância do
conhecimento das várias vitimizações que o adolescente pode apresentar e que estão ligadas à ofensa
cometida. A faixa etária apontada neste texto indicapossibilidadedequeoadolescentepossaviraser
tratadopelosistemadejustiçacriminal,oqueagravariaaindamaissuacondiçãodepolivitimização. 
Consideraçõesfinais 
Buscou-seapresentarumalertaparaumfenômenoqueocorreemidadelimítrofe,sobretudoem
tempos de discussão sobre redução da maioridade penal. É preciso pensar em políticas públicas
específicas que envolvam esse público (dos 16 aos 21 anos) considerando-o em um contínuo
adolescentes-adultos. Iniciativas de estudos para esta questão poderão oferecer subsídios para que os
profissionais do Direito, da Psicologia e do Serviço Social se aproximem na construção de modos de
atendimentoemrede. 
Observa-se a necessidade e importância de estudos com adolescentes/jovens adultos que
cometeram ofensa sexual para a proposição de intervenções específicas para esse público nessa faixa
etária.Ocometimentodeofensasexual,nafaixaetáriade16a21anos,éumdostemasmenosestudados
na literatura científica (Eastman et al., 2019). E, no Brasil, esse assunto é ainda mais desprovido de
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iniciativas de pesquisas. Faz-se necessário considerar o contexto em que estão inseridos esses
adolescentesejovens,compreendendoaetapadodesenvolvimentoeascaracterísticaspeculiaresdecada
um,parasepoderavançarempesquisasepropostasviáveisdeatençãoaoproblema(Blackley&Bartels,
2018;Dinizetal.,2017;Eastman,2019). 
A limitação do estudo encontra-se na falta de outras experiências similares já descritas e
estudadas.Poroutrolado,tambémnãofoipossívelabarcarparticipantescomidadesentre19e21anos.
Se,nomomentodacoletadasinformações,tivessehavidomaiorabrangência(todaafaixaetáriade16-21
anos),apesquisapoderiaofereceraindamaissubsídiosparadiscussãomaisampladaspeculiaridadesda
problemática.Nessesentido,estapesquisaconstitui-seemumatentativadedarinícioaosestudossobre
este público de adolescentes/jovensquecometeramofensasexual.Reconhece-seaimportânciademais
estudos serem realizados no contexto brasileiro, e espera-se que o artigo possa apontar esta direção e
motivarpesquisadoresaadentraremestetema. 
Éurgentequenovasfrentesdepesquisassobreosautoresdeofensasexualsejamcontempladas,
paraomelhorconhecimentodamanutençãoeinterrupçãodociclodaviolência.Alémdisso,aproposta
de atendimento sugerida ao final da discussão necessita ser colocada em prática para que possa ser
avaliadanocontextodeatendimentoeverificadaanecessidadedepossíveismodificações. 
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