IBGE revela que uma em cada
cinco estudantes já sofreu
violência sexual
Meninas relataram ter sido tocada, manipulada, beijada ou ter tido partes do
corpo tocadas contra a sua vontade
(Brasil de Fato | 14/09/2021 | Por Cristiane Crelier)
A violência sexual se mostra presente na vida de um significativo percentual
de meninos e meninas que frequentam escola. Dentre as meninas, uma em
cada cinco adolescentes (20,1%) de 13 a 17 anos diz já ter sido tocada,
manipulada, beijada ou ter tido partes do corpo expostas contra a sua
vontade. E 8,8% das meninas nessa idade já foram forçadas ao sexo, a
maioria antes dos 14 anos.
Os garotos também são alvos desse tipo de violência, mas em percentuais
bem menores. Os agressores costumam ser pessoas próximas às vítimas.
Além disso, o contexto socioeconômico pode determinar onde cada tipo de
agressão é mais comum, sendo que os índices de importunação sexual são
mais altos dentre alunos da rede privada e os de estupro dentre os da
pública.
Esses são alguns dos dados obtidos pela Pesquisa Nacional de Saúde do
Escolar (PeNSE) 2019, que entrevistou escolares dessa faixa etária em todo o
Brasil sobre diversos temas, que vão desde os hábitos e a saúde até a
autoimagem e a saúde mental. O método de coleta de informação da PeNSE,
por meio de um dispositivo móvel utilizado pelo próprio adolescente, garante
o anonimato e a individualidade de quem responde, de modo que os
estudantes fiquem com menos receio de responder sobre temas sensíveis.
“Dessa forma conseguimos captar melhor as informações sobre casos de
violência sexual que, normalmente, não chegam a ser reportados a nenhuma
autoridade ou figura de autoridade, principalmente no caso de menores de
18 anos, que, em geral, não sabem a quem recorrer”, comenta Cristiane

Soares, uma das analistas da PeNSE.
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