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Ser Criança..... 

 

 

É acordar e ser amada. 

É viver com alegria 

É sonhar com o verde da esperança; 

O azul da claridade 

O amarelo do brilho 

O branco da paz 

É saber que é respeitada 

É acreditar em um futuro melhor 

É dormir com a certeza de 

que será lembrada 

Enfim, ser criança é o mais puro e 

belo feito existente é a pura 

essência do amor 

é a contemplação da vida. 

É a esperança viva existente em nós..... 

 

(Autor desconhecido) 
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RESUMO 

 

 

 

 

       O presente trabalho é fruto de uma pesquisa bibliográfica acerca do abuso 

sexual infantil e dos aspectos psicológicos que envolvem as crianças 

vitimizadas. Para efeito de melhor compreensão do universo infantil faz-se 

necessário abordar o assunto do desenvolvimento infantil em seus diversos 

aspectos. 

       O abuso sexual é um tipo de violência que acomete crianças em diversas 

faixas etárias, sendo capaz de produzir efeitos psicológicos negativos de curto 

e longo prazo, sendo, portanto, de extrema necessidade o trabalho 

psicoterápico  com as mesmas. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

         Dentre os tipos de violência que acometem crianças e adolescentes, o 

abuso sexual tem representado grande preocupação para a sociedade, tendo 

em vista as condições emocionais dele advindas e o significativo aumento de 

sua incidência nos últimos tempos. Sendo assim, percebe-se a relevância de 

se abordar tal assunto no presente trabalho, dando ênfase aos aspectos 

psicológicos que compõem a personalidade das vitimas na faixa etária dos 04 

aos 10 anos de idade.(período de maior incidência). 

 

           Em se tratando de um trabalho monográfico do tipo revisão de assunto, 

faz-se necessário referir como procedimento de elaboração a revisão 

bibliográfica e a discussão do tema abordado. 

 

           Como objetivo o presente trabalho visa possibilitar uma maior 

compreensão acerca dos aspectos psicológicos que envolvem crianças 

vitimizadas por abuso sexual, bem como gerar reflexão no que se refere ao 

impacto deste tipo de agressão na formação do indivíduo. 

 

           No primeiro capitulo será abordado o desenvolvimento infantil com 

histórico e conceito de infância, bem como os aspectos cognitivo, psicossocial 

e sexual do desenvolvimento e a atuação da família. O segundo capitulo ira 

tratar do abuso sexual infantil fazendo referencia a constituição histórica e 

conceito de abuso, os tipos de abuso sexual e o perfil da família incestogênica. 

O terceiro capitulo abordara as repercussões psicológicas advindas do abuso 

sexual, dando ênfase ao comportamento da criança vitimizada. O quarto 

capitulo compreende as considerações finais.    
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CAPÍTULO 1– DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

 

 

 

1.1 – História da Infância 

 

 A infância, como hoje é conhecida, demorou a ser vista como tal, pois 

quanto mais longínquo é o regresso na História da humanidade, mais se 

percebe o quão reduzido era o nível de cuidado com as crianças.  

 

Na Grécia antiga a criança era tida como mercadoria de pouco valor e os 

costumes e valores praticados na época representavam claramente essa visão. 

Nos tempos bíblicos compreendidos entre os anos de 2000 a 1500 a.C. era 

uma conduta comum os pais queimarem seus próprios filhos em holocausto.  

 

Sabe-se pouco sobre o estilo de vida das crianças da Idade Antiga e 

Idade Média. Segundo Áries (1981), até o Século XII a infância ainda não tinha 

sido descoberta. As expressões artísticas da época não retratavam o mundo da 

criança, que era representada na arte medieval como um adulto em proporções 

reduzidas, sendo omitidas suas formas e expressões peculiares. 

 

A criança passou a ser vista de forma diversa do adulto em meados do 

Século XIII. A figura do anjo passou a ser reproduzida de forma mais juvenil, 

diferentemente da caricatura adulta descrita no século anterior. Em seguida, 

com os desenhos do menino Jesus e de Maria ainda menina, os aspectos da 

inocência da primeira infância foram evidenciados, tornando-se modelos de 

identificação até o Século XVI. Já ao final da Idade Média, a nudez infantil 

passou a ser retratada.  
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A falta do sentimento de infância era evidente nas artes e nos trajes da 

época. As crianças eram vestidas com roupas cujos modelos era iguais aos 

dos adultos. Porém, ao final do Século XVII, o traje infantil começou a ser 

usado, sendo que até o Século XVIII somente os meninos tinham tal privilégio. 

O pouco envolvimento com a infância, não significava que as crianças fossem 

maltratadas pelos pais. Na verdade, a sociedade da época não tinha 

conhecimento acerca do mundo infantil, nem das peculiaridades que 

diferenciavam as crianças dos adultos.  

 

No Século XIX, surgiu uma preocupação mais consistente com a 

criança, passando a mesma a ser encarada como um ente importante, 

possuidor de valores e sentimentos. Essa nova forma de visualizar a criança se 

deveu ao surgimento de ciências como a Pediatria, a Psicanálise e a Psicologia 

que se firmaram como formas autônomas de saber e cujo um dos principais 

objetos de estudo era o público infantil.  

 

Foi também nesse período, que se deu a Revolução Industrial, onde era 

costume as crianças trabalharem 16 horas diárias nas fábricas, sofrendo as 

mais brutais explorações e sendo às vezes presas a correntes a fim de evitar 

que fugissem.  

 

Os trabalhos sociais na defesa da criança se iniciaram após a primeira 

fase da Revolução Industrial, quando os índices de crescimento demográfico 

sofreram uma queda acentuada. Passou-se a perceber a importância da 

criança como capaz de garantir o equilíbrio da população e a mão de obra 

futura.  

 

No Século XX, chamado “Século da Criança” pôde-se perceber o 

crescimento das “Ciência da Criança” como a Psicologia, Pediatria, etc. e a 

formação de muitos movimentos de promoção e em defesa dos direitos da 

criança. Foi nesse século que se constituiu a psicologia da criança, contando 

com a contribuição de teóricos do desenvolvimento humano, destacando-se 
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Freud, Piaget, Wallon e Watson que,apesar da diferença de posicionamentos e 

formas de pensar, contribuíram  para a construção da idéia de criança. 

 

 

1.2 – Definição de Infância 

 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente trás em seu Artigo 2º o seguinte 

conceito de criança: 

 

“Considera-se criança, para efeito desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 

incompletos”. 

 

 A infância é, portanto, o período da vida que vai do nascimento aos doze 

anos de idade, precedendo assim a adolescência. Compreende uma fase de 

intensas transformações físicas, psicossociais e cognitivas. É possível perceber 

a criança como um ser em pleno desenvolvimento, com todos os seus sentidos 

abertos(?) para receber os estímulos advindos do meio em que vive, sendo 

este representado por fatores físicos e sociais. É, por conseguinte, um ser 

ávido por aprendizado e em processo de formação da personalidade. 

 

 A curiosidade é um dos facilitadores do desenvolvimento da criança, que 

vive em constate interesse pelas descobertas e pelo contato com o outro. À 

medida que a criança cresce, passa a apresentar comportamentos mais 

complexos que incorporam cada vez mais as influências culturais.  

 

 

1.3 – Desenvolvimento Cognitivo  

 

A cognição consiste em um ato de conhecimento que envolve a 

aprendizagem, a linguagem, o raciocínio, a memória, a percepção e o 

pensamento.  
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O desenvolvimento cognitivo foi vastamente abordado por Piaget em sua 

teoria que fala que o indivíduo herda uma série de estruturas biológicas que 

predispõem ao surgimento de certas estruturas mentais. Essas estruturas 

biológicas vão amadurecendo a partir do contato com o meio ambiente. Dessa 

interação organismo-ambiente resultarão determinadas estruturas cognitivas 

que irão funcionar de modo semelhante durante toda a vida do sujeito. 

 

Percebe-se, no entanto, que o inverso também ocorre, pois a maturação 

do organismo, basicamente do sistema nervoso central, irá contribuir de forma 

decisiva para o surgimento de novas estruturas mentais que proporcionarão 

uma adaptação cada vez melhor do indivíduo ao seu ambiente.  

 

Essa capacidade de adaptação é vista por Piaget como um atributo 

universal da inteligência. Dessa forma, Stromment et al (1983, pag.56) fazem 

referência à teoria do autor ao conceituar adaptação e outros processos 

básicos:  

 

“A adaptação consiste em dois processos simultâneos: acomodação e 

assimilação. Acomodação se refere à reformulação de estruturas intelectuais 

de modo que possam agora manipular nova informação ou novo 

acontecimento, enquanto a assimilação se refere à incorporação do 

acontecimento ou da informação à estrutura intelectual”. 

  

O conceito de equilíbrio é também considerado um tema fundamental na 

teoria de Piaget que, Stromment (1983) diz tratar-se de um processo intrínseco 

à atividade intelectual da criança. O processo de equilibração se dá na tentativa 

de resolver contradições e discrepâncias advindas de um estado de 

desequilíbrio que ocorre quando as estruturas intelectuais disponíveis não 

conseguem lidar com determinadas circunstâncias externas. 
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Pode-se, portanto, perceber que para Piaget é um ser em constante 

construção/evolução, capaz de construir ativamente seu próprio mundo a fim 

de organizar seus conhecimentos com mais coerência. 

 

Piaget propõe em sua teoria que o desenvolvimento infantil ocorre em 

quatro estágios qualitativamente diferentes que possuem uma seqüência 

invariável, onde cada estágio depende do anterior e segue de base para o 

próximo. Porém, mesmo seguindo uma mesma ordem, o ritmo da transição 

entre os estágios varia de criança para criança. 

 

 Mussent, et al (1995) fazem referência à teoria de Piaget afirmando que 

a medida em que a criança ultrapassa um estágio, ela adquire novas 

capacidades cognitivas cada vez mais adaptativas. 

 

Os estágios em desenvolvimento segundo a teoria de Piaget são: 

estágio sensório –motor (0 a 18 meses), pré-operacional (18 meses a 7 anos), 

operacional concreto (7 a 12 anos) e operacional formal (12anos em diante).  

 

No estagio sensório motor (0 a 18 meses) o crescimento cognitivo tem 

como base as experiências sensoriais e as ações motoras. O bebe inicia suas 

ações a partir de reflexos primários ate alcançar um comportamento mais 

flexível. 

 

A transição para o estagio pré-operacional (18 meses a 7 anos) se da 

quando a criança adquire a representação mental, sendo capaz de pensar 

sobre os objetos e fatos que não estão presentes no ambiente em dado 

momento, podendo representá-los através de figuras mentais, sons, imagens 

ou outras formas. Desta forma a criança demonstra compreender o objeto 

mesmo na ausência deste, ultrapassando assim os limites do aqui e agora. No 

estagio pré-operacional é possível ainda perceber o inicio da capacidade de 

usar e manipular símbolos. A imagem mental ou idéia pode funcionar como 

símbolo de um objeto ou experiência vivida. 
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O estagio das operações concretas (7 a 12 anos)  tem como principal 

característica a aquisição da reversibilidade do pensamento, ou seja a criança 

passa a compreender que os fatos são reversíveis. Também ela se torna capaz 

de perceber os vários atributos dos objetos e acontecimentos, bem como, as 

dimensões do objeto, compreendendo que elas podem ocorrer simultânea 

mente e de forma distinta. Outra capacidade importante adquirida nesse 

estagio é o uso de princípios como identidade e equivalência, deixando de ter 

como base informações perceptuais. 

 

Um dos aspectos mais marcantes do estagio das operações formais (12 

anos em diante) é a capacidade de raciocinar sobre problemas hipotéticos e 

reais. A criança usa uma variedade maior de operações cognitivas e 

estratégias de resolução de problemas, ela se torna mais versátil e flexível em 

seu pensamento e raciocínio, podendo ver as coisas sobre inúmeras 

perspectivas e pontos de vista.  

 

 

1.4 - Desenvolvimento Psicossocial 

 

Segundo Mussent et al (1995), a socialização consiste em um processo 

de aprendizagem através do qual a criança internaliza os padrões, valores e 

comportamentos esperados em sua cultura e sociedade. Os pais 

correspondem aos principais agentes da socialização da criança até seu 

segundo ano de vida. Favorecem, portanto, esse processo mediante seus 

próprios modelos de comportamento, devendo assim expressar aceitação e 

carinho, colocar restrições, bem como dar liberdade e lidar de forma educadora 

frente aos comportamentos inaceitáveis. 

 

A socialização é primeiramente vivenciada na família e depois na escola, 

havendo com o passar dos anos a interação com outros grupos socializantes 

tais como: O grupo de amigos, o grupo religioso, o grupo profissional, etc. Na 

infância a convivência ocorre com a prevalência do vinculo afetivo. 



 16 

 

Ajuriaguerra e Marcelli (1986) falam da importância da socialização para 

o ser humano, tendo em vista que, o bebê humano nasce sem mecanismos 

suficientes para adaptar-se ao ambiente de forma ativa. Sendo assim, seu 

desenvolvimento é favorecido pelas pessoas que com ele interagem durante 

seus primeiros anos de vida. 

 

É através da imitação – fenômeno maturacional que consiste na 

repetição do comportamento de outros – que a criança inicia suas interações 

sócias. Há estudos que indicam que a criança tem maior probabilidade de 

imitar as pessoas que a incitam emocionalmente, na maioria das vezes, 

representadas por seus pais.  

 

Entende-se, no entanto, que a facilidade para imitação, bem como o 

desenvolvimento da capacidade de simbolizar e de auto-percepção dependem 

de suas experiências com outras pessoas, onde a família assume papel de 

extrema importância nessas relações, favorecendo a construção de padrões de 

moralidade, disciplina e noções de comportamento certo e errado. 

 

 

 

1.5 – Desenvolvimento Sexual Infantil 

 

 Ajuriaguerra e Marcelli (1986, pag. 25) citam Freud ao falar da definição 

do autor para sexualidade infantil:  

 

“...tudo aquilo que concerne às atividades da primeira infância em busca de 

prazer local que tal ou qual órgão é capaz de proporcionar”. 

 

Esclarecendo assim que a sexualidade não se resume a genitalidade.  

 Os principais estágio libidinais descritos por Freud em sua teoria e 

referenciados por Ajuriaguerra e Marcelli (1986) são os seguintes: 
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Fase Oral: compreende o período de 0 a 12 meses de idade no qual a pulsão 

libidinal tem a boca e cavidade bucal como origem e o seio materno, ou 

substituto, representando o seu objeto. Nesse estágio do desenvolvimento 

sexual infantil, a satisfação libidinal é acompanhada da satisfação da 

necessidade fisiológica a partir do alimento.  

 

Nessa fase o bebê evolui de um estágio narcisista onde não há 

diferenciação mãe-filho, ou seja, ele não percebe a mãe como objeto externo, 

nem como fonte de satisfação, para um estágio analítico onde a repetição das 

experiências de gratificações e frustrações orais possibilita a percepção do 

objeto e de que este está relacionado com tais experiências, favorecendo 

assim as primeiras relações afetivas da criança.  

 

 Fase Anal: compreende o período de 2 e 3 anos de idade e inicia logo que a 

criança começa a adquirir o controle dos esfíncteres. A pulsão tem agora a 

mucosa ano-retal como origem e o bolo fecal como objeto, podendo este ter 

várias significações tais como: objeto excitante da mucosa,parte do próprio 

corpo, objeto de transição entre a criança e a mãe, dentre outros.  

 

Nesse período, a criança vivencia vários pares dialéticos que irão auxiliar a 

estruturação de sua personalidade, são eles: a expulsão-retenção, a atividade-

passividade, a submissão-oposição. A criança pode estabelecer uma relação 

de prazer erótico com suas fezes, vivendo assim a retenção, submissão e 

passividade ou uma relação oposta de prazer agressivo, caracterizado pelo 

controlar, dominar e possuir.  

 

 Fase Fálica: ocorre dos 3 aos 5 anos de vida. Nesse estágio, a pulsão tem 

sua origem deslocada para os órgãos genitais e seu objeto é representado pelo 

pênis tanto nas crianças do sexo masculino como feminino. A criança encontra 

satisfação no erotismo uretral vivenciado através da função urinária e na 

masturbação.  
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Sendo assim, a curiosidade comum da infância e as fantasias presentes 

nesse período possibilitam à criança a descoberta dos dois sexos e a 

percepção do órgão pênis como órgão de potência, introduzindo-a assim na 

dimensão da angústia de castração, no caso dos meninos, ou da falta, no caso 

das meninas.  

 

O Conflito Edipiano corresponde ao evento mais importante durante a fase 

fálica e ocorre por volta dos 5 anos. Nesse momento, o pênis não é mais o 

único objeto da pulsão,mas também um dos progenitores e a origem da pulsão 

consiste na excitação sexual na busca de possuir esse par. É nesse período 

que a angústia de castração é reconhecida, gerando no menino temor frente à 

possibilidade imaginária de perder seu pênis e na menina o desejo de ter o seu 

próprio pênis. 

 

 Fase de Latência: ocorre dos 6 aos 12 anos e corresponde a um período de 

repouso da pulsão sexual, marcado pelo declínio do conflito edipiano. Nessa 

fase, a criança desenvolve mecanismos de defesa do ego que a auxiliam a 

lidar com a renúncia frente à posse do objeto libidinal. Negação, repressão e 

sublimação são técnicas desenvolvidas pelo ego que ajudam a criança a lidar 

com a frustração e permitem um deslocamento da energia libidinal para outros 

objetos de satisfação tais como as relações interpessoais e os processos 

intelectuais.  

 

Fase Genital: corresponde ao período da adolescência indo dos 12 aos 18 

anos. A energia sexual é novamente despertada nessa fase tendo em vista os 

efeitos da puberdade e o amadurecimento da genitalidade. É possível a 

revivência do conflito edipiano com posterior deslocamento, na maioria das 

vezes, para um amor heterossexual maduro.  

Sendo assim, percebe-se que a cada fase psicossexual que a criança 

passa do nascimento à adolescência sua energia ou pulsão sexual se 

concentra em uma parte diferente do corpo denominada zona erógena. Tais 
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mudanças de localização da pulsão ocorrem devido a maturação e as 

experiências de satisfação ou não vividas pela criança nessas diferentes fases 

que terão repercussão importante em seus aspectos psicológicos no futuro. 

 

  

1.6 – Família e Desenvolvimento Infantil 

 

A família nuclear em seu modelo tradicional, ou seja, constituída pelo 

conjunto pai-mãe-filho(s), permanecem como um dos modos de organização 

social mais freqüente na sociedade ocidental. Porém, pode-se perceber hoje, 

com uma freqüência cada vez maior, novas possibilidades de arranjos e 

organizações na constituição familiar tais como: famílias cujos filhos advêm de 

diversas relações conjugais, famílias cujo cuidador é representado por apenas 

um dos genitores, famílias cujos pais são homossexuais, entre outras. 

 

 Pode-se, portanto, dizer que a família é a principal âncora na 

socialização de seus membros, principalmente crianças e adolescente, e deve 

ser vista como lugar privilegiado de proteção, onde se estabelece e fortalece o 

sentimento de pertencimento e os laços  afetivos. 

 

O papel que a família desempenha na vida do indivíduo exerce 

fundamental importância tanto em seu desenvolvimento normal, quanto no 

desencadeamento de processos patológicos. Gessel (1998, pág. 19) afirma 

que:  

 

“As relações entre os pais e a criança são de primordial importância na 

modelação inicial da personalidade. Um lar bem organizado, que lhe ofereça os 

cuidados familiares normais, é a melhor garantia da saúde mental da criança 

em desenvolvimento”. 

 

 Bowlby (1990) fala da necessidade de uma base segura para o 

funcionamento de uma personalidade saudável. Sendo assim, a ligação afetiva 
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da criança com seu cuidador é capaz de fornecer-lhe uma sólida segurança 

emocional.  

 

 A vivência de relações afetuosas de forma estável auxilia a criança na 

organização de seus processos fisiológicos e psicossociais, bem como 

influencia sua percepção do mundo externo e de se mesma, podendo assim 

perceber de forma mais adequada suas próprias sensações, sentimentos e 

pensamentos, fortalecendo sua auto-estima e auto-confiança. 

 

 Segundo Provence in Lewis (1995), o desenvolvimento é facilitado 

mediante alguns aspectos relevantes que devem estar presentes no cuidado 

parental, são eles: a continuidade do cuidado e a afeição dos objetos humanos 

primários, que são previsíveis e confiáveis; o desenvolvimento de uma relação 

íntima entre o adulto e a criança, iniciada pelo desejo dos pais de amar e cuidar 

e da resposta do bebê; tipos específicos de estímulos orientados para o 

crescimento físico, social, emocional, de linguagem e intelectual; modelos para 

o desenvolvimento de controles, auto-regulação e socialização através de 

educação e orientação na atmosfera de uma atenção amável; transmissão de 

valores sociais e culturais, ao influenciar a maneira como a criança resolve as 

tarefas impostas por cada fase do seu desenvolvimento psicossocial.  

 

 O autor fala ainda na importância da continuidade do cuidado afetuoso 

por parte desse cuidador que, a medida em que se doa emocionalmente, 

origina o desenvolvimento das relações afetivas da criança. Por conseguinte, a 

maneira como esse cuidado é processado e a confiabilidade que a criança nele 

deposita favorecem a formação de seus elos sociais, da comunicação social e 

emocional, do desenvolvimento de um sentimento de confiança nos outros, da 

percepção dos seus pais como fonte da segurança e proteção, bem como dos 

sentimentos de auto-estima.  
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CAPÍTULO 2 – ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

 

 

 

2.1 – Violência na Infância.  

             

 Crianças e adolescentes dependentes física e emocionalmente dos 

adultos estão, em geral, vulneráveis a diversas formas de violência, as quais 

colocam em risco a perspectiva de um desenvolvimento saudável, bem como 

sua própria sobrevivência.  

 

 A violência contra crianças e adolescentes ocorre em todas as camadas 

sociais e com uma freqüência maior do que se imagina. Tal fato se dá 

independentemente da situação econômica ou do status social de agredidos e 

agressores, assim como do grau de civilização de cada país ou do seu nível de 

desenvolvimento.  

 

 Guerra (1984) fala do termo violência como fenômeno no qual o poder é 

imposto a outro através de meios persuasivos e faz referência acerca da alta 

incidência de relações violentas de pais contra filhos, desvelando assim a 

imagem da família como instituição exclusivamente protetora.  

 

 Segundo o autor, os pais podem exercer violência contra seus filhos 

tendo por finalidade discipliná-los, como exercício de sua função socializadora, 

ou com outros objetivos, sendo que o fenômeno da violência pode assumir três 

modalidades: física (onde também está incluída a negligência), sexual e 

psicológica.  

 

 Como o presente trabalho tem por objetivo abordar exclusivamente a 

violência sexual, aqui denominada abuso sexual, e mais especificamente o 
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exercício da mesma contra crianças, as demais modalidades não serão 

discutidas. 

 

 

 

2.2 – Visão Histórica  

 

 A violência contra crianças está presente desde os primórdios da história 

da raça humana, onde se percebia o oferecimento de crianças aos deuses, o 

sacrifício ou venda dos filhos deficientes ou daqueles indesejados por qualquer 

outro motivo e a exploração em trabalhos forçados. Porém, o fenômeno só foi 

estudado de forma mais ampla a partir de meados do Século XIX quando, no 

cenário científico a criança passou a ser vista com maior preocupação.  

 

 Nesse período, os problemas físicos, morais e sexuais da infância 

passaram a ser abordados devido ao surgimento da Pediatria, da Psicanálise e 

da Psicologia.  

 

 Os avanços tecnológicos da medicina do Século XX, bem como a 

sensibilidade de alguns profissionais da época possibilitaram que determinadas 

lesões fossem vistas como decorrentes de sevícias, sendo posteriormente 

percebido que, na maioria das vezes, eram provocadas pelos próprios pais. 

Nessa época, vários estudos foram realizados em medicina legal, radiologia 

infantil entre outros, de forma a confirmar a ocorrência da violência doméstica 

contra crianças.  

 

 A prática de relação sexual com crianças é vista diferentemente de 

acordo com o período histórico e a cultura. A iniciação sexual de crianças pelo 

próprio pai já foi vista como uma conduta natural e ainda hoje, há países cuja 

cultura permite o uso de crianças com fins sexuais. 
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 Porém, a história contemporânea ocidental trás o abuso e a exploração 

sexual de crianças e adolescentes como atos de transgressão dos direitos 

humanos e da liberdade sexual, são, portanto, considerados instrumentos de 

perversão e coerção que atentam contra a dignidade. Sendo assim, a 

identidade da criança é atualmente construída sob a proibição de qualquer ato 

com fim sexual, seja com membro da família (no caso do incesto), ou não, mas 

o que se percebe na realidade é a crescente ocorrência de tal fenômeno.        

 

 

 

2.3 – Definição e Caracterização do Abuso Sexual 

 

 Barbosa in UNESCO (1999) define abuso sexual como a utilização do 

corpo de uma criança por um adulto para fins sexuais, onde a vítima é coagida 

física, emocional ou psicologicamente. Correspondendo, portanto, a uma 

relação bilateral para satisfação unilateral do abusador.  

 

 Tal situação é baseada numa relação de poder que pode ocorrer com ou 

sem o consentimento da vítima. Compreende desde atos libidinosos até o 

estupro, incluindo assim carícias, manipulação da genitália, mama ou ânus, 

exploração sexual, ‘voyeurismo’, pornografia, exibicionismo e o ato sexual com 

ou sem penetração, com ou sem violência.  

 

 Os dados estatísticos mostram que em cerca de 80% dos casos de 

violência contra crianças, o agressor faz parte do sistema familiar, onde a 

convivência com a vítima lhe possibilita exercer sobre ela poder ou influência, 

tendo em vista o estabelecimento de laços de autoridade e/ou afeto. Sendo 

assim, quando a criança é usada como objeto de gratificação de necessidades 

ou desejos sexuais por um adulto ou adolescente mais velho, representado por 

um membro da família e unido à mesma por vínculo de consangüinidade, 

afinidade ou responsabilidade, tem-se nesse caso a ocorrência do incesto. 
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 O incesto é legalmente definido como a coabitação entre pessoas cujo 

grau de parentesco leva à proibição legal do casamento. Mas para Kornfield 

(2000), o incesto pode ocorrer mesmo quando não há vínculo familiar e sim 

uma relação de confiança. Os dois tipos por ele definidos são: 

 

- Incesto intra-familiar: em que o abusador é uma pessoa ligada à vítima por 

laços de consangüinidade ou afinidade, podendo ser representado por pai, 

mãe, avós, tios, irmãos, padrasto, madrasta, cunhado, etc.   

    

- Incesto  polimorfo ou extra-familiar: em que o abusador pode ser qualquer 

pessoa que ocupe um papel significante na vida da criança, vindo assim a 

ganhar a confiança dela e, conseqüentemente, levar uma vantagem psico-

emocional em sua vida, podendo ser representado por amigos, vizinhos, 

religiosos, comerciantes do bairro, médicos, dentistas, professores, etc.  

 

 Em ambos os casos, o que se percebe é a violação de uma relação de 

confiança da criança seja com um membro da família ou com pessoas 

próximas. Na maioria das vezes, o afeto do adulto é usado como instrumento 

de sedução para a ocorrência do envolvimento sexual, e a criança costuma não 

ter capacidade emocional ou cognitiva para consentir ou julgar o que acontece 

consigo. 

 

 

2.4 – Tipos de Abuso Sexual 

  

 É importante ressaltar que o abuso sexual pode ocorrer mediante 

contato físico ou não, sendo que em ambas as modalidades há uma variação 

quanto ao grau de intensidade e dano causado pelo ato, estando estas 

descritas a seguir: 
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2.4.1. Abuso sexual com contato físico: 

 

- Contato sexual gravíssimo: caracterizado por relação genital, sexo anal ou 

sexo oral (com ou sem violência).  

 

- Contato sexual grave: caracterizado por contato manual com os órgãos 

sexuais descobertos, com ou sem penetração de dedos, contato com seios 

desnudos ou simulação de relação sexual inter-femoral.  

 

- Contato sexual menos grave: caracterizado por beijos eróticos (forçados ou 

não) ou toque sexualizado nas nádegas, coxa, pernas, ou genitais e seios 

cobertos. 

 

 

2.4.2. Abuso sexual sem contato físico:  

 

- Forma verbalizada: caracterizada por sedução sutil, descrição de práticas 

sexuais, uso contínuo de linguagem sexual ou uso de termos codificados que 

só a vítima entende o significado (palavras de duplo sentido). 

 

- Forma visualizada: caracterizada por colocar a vítima em contato com 

materiais de cunho pornográfico (objetos eróticos, revistas ou filmes), deixar a 

vítima presenciar relações sexuais, exibir os órgãos genitais de forma sensual, 

bem como espionar ou olhar de forma ostensiva partes do corpo da vítima 

causando-lhe constrangimento. 

 

 Como foi visto anteriormente, o abuso sexual pode se apresentar sob 

diversas formas, sendo as principais definidas a seguir: 

 

- Voyeurismo: ato de espionar o outro em situação de intimidade com o 

objetivo de gratificar suas próprias necessidades sexuais.  
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-Exibicionismo: caracterizado pela necessidade de expor partes sexuais a 

outrem, tendo, portanto, que haver pelo menos um espectador para que o 

exibicionista se satisfaça sexualmente. Percebe-se que sua intenção é chocar 

a vítima, sendo para tanto motivado por sua reação. 

 

- Estupro: segundo o Código Penal Brasileiro (1990), consiste em constranger 

mulher, de qualquer idade ou condição, à conjunção carnal, por meio de 

violência ou grave ameaça. Há, portanto, a ocorrência de penetração vaginal e 

o uso da violência. O termo é usado somente quando a vítima é do sexo 

feminino e o agressor sexual do sexo masculino e pode ser realizado por uma 

pessoa ou por um grupo de pessoas, podendo ainda ser ou não a primeira 

relação sexual da vítima. 

 

- Atentado Violento ao Pudor: ocorre quando alguém é constrangido a 

praticar atos libidinosos, sem penetração, utilizando violência ou grave ameaça.  

   

- Exploração Comercial da Sexualidade Infantil: é a prática de sexo com 

crianças e adolescentes, mediante o comércio de seus corpos e através de 

meios coercitivos e persuasivos. 

 

 

2.5 – Pessoas Envolvidas e Perfil Familiar   

 

 Como a maior incidência de violência sexual contra crianças e 

adolescentes se dá no ambiente familiar, faz-se necessário falar acerca do 

perfil dessa família capaz de promover e favorecer situações tão perturbadoras. 

 

 

  As famílias cuja prática do abuso está presente costumam se apresentar 

de acordo com uma das seguintes configurações: 
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1- Pai ou padrasto dominador, machista, autoritário, geralmente alcoólatra; 

enquanto a mãe mostra-se quieta, passiva, medrosa, também vítima. 

 

2- Mãe dominadora, cujos filhos são obrigados a satisfazer suas vontades 

e caprichos; enquanto o pai mostra-se passivo e com baixa auto-estima. 

  

3- Família desorganizada, ambos os pais viciados, filhos cuidam de si 

mesmos.  

 

4- Pai dominador e machista; mãe egoísta, narcisista e manipuladora, às 

vezes também abusa dos próprios filhos.  

 

5- Pai ausente; mãe dominante que perde o controle e desorganiza a 

família.  

 

A estrutura familiar mais freqüente é a patriarcal rígida, onde o pai 

mantém um controle arbitrário sobre os membros da família usando força e 

coerção, de forma a manter o controle sobre o núcleo familiar. Há, no entanto, 

aqueles que não se utilizam da violência física e que preferem agir de forma a 

induzir a vontade da vítima. Nos casos em que a mãe mantém o domínio e o 

pai posiciona-se de forma mais passiva, percebe-se que no relacionamento 

incestuoso com os filhos este se sente poderoso, compensando assim sua 

baixa auto-estima.  

 

O relacionamento conjugal nas famílias incestogênicas costuma ser 

problemático no que se refere à sexualidade do casal. Em geral a esposa não 

esta sexualmente ativa para seu cônjuge devido a preconceitos na área sexual, 

doenças ginecológicas ou físicas, ausência em decorrência de atividade 

profissional ou depressão. Quando sexualmente frustrados dentro do 

casamento, estes pais, ao invés de buscar satisfação em relacionamentos 

extraconjugais, costumam procurar em suas filhas.  
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O uso de drogas ilícitas e o abuso de álcool têm sido percebidos como 

fatores incentivadores da prática incestuosa. Os abusadores incestuosos 

tendem a estar mais envolvidos com álcool do que os molestadores de 

crianças não-incestuosos.  

 

A família incestogênica costuma usar a negação como principal 

mecanismo de defesa frente à situação de violência sexual. O pai considera o 

incesto como meio de educação sexual para seus filhos, enquanto a mãe, que 

na maioria das vezes sabe da ocorrência do problema, é incapaz de 

reconhecer e processar os sinais claros do incesto. Em geral a mãe nega essa 

situação devido ao medo que sente da violência do marido, ao receio de 

envolver sua família em um escândalo, ao medo de perder seus filhos, ao 

medo de não ser capaz de proteger a criança vitimizada, por ter também sido 

vítima de abuso na infância e não ter tido apoio quando necessitou, a 

dependência financeira do marido, por recear colocar em risco seu 

relacionamento com o cônjuge.    
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CAPITULO 3 – REPERCUSSÕES PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 

           A violência sexual contra crianças, com raras exceções, é capaz de 

gerar na vitima repercussões psicológicas negativas que podem ocorrer em 

curto ou longo prazo. Mesmo quando o abuso se inicia na primeira infância, e a 

criança interpreta aquele ato como uma demonstração de carinho por parte do 

agressor, ainda assim, trará seqüelas ao perceber que foi usada e traída em 

sua confiança. 

 

          O grau de traumatização pode oscilar de acordo com a idade da vitima 

quando se iniciou o abuso; a intensidade da violência empregada, quer seja o 

grau de intimidade e parentesco entre a vitima e o agressor e a duração do 

abuso. 

 

          Na  maioria das vezes o abusador usa de sedução ou suborno para que 

a criança ceda. Esta forma de tirar vantagem da imaturidade e da 

vulnerabilidade infantis tem uma importante conseqüência para que mais tarde, 

ela se sinta culpada e responsável pelo ocorrido ou ainda traída e trapaceada. 

Nos casos de agressão, a criança sente que seu corpo foi lesado resultando 

daí depressão e ansiedade. As conseqüências imediatas para as vitimas 

podem ser, além de seqüelas disfuncionais nas áreas psicoemocionais e 

físicas, a contaminação por doenças sexualmente transmissíveis, o 

comportamento sexual de risco e dor pélvica crônica. 

 

          Situações de abuso podem ser percebidas quando se identificam os 

seguintes sinais: roupas rasgadas ou manchadas de sangue; erupções na pele, 

vômitos e dores de cabeça sem qualquer explicação médica; dificuldade em 

caminhar; dor, inchaço lesão ou sangramento na área genital ou anal; infecção 

urinaria; secreções vaginais ou penianas; doenças sexualmente transmissíveis 



 30 

e autoflagelação. Tais indicadores devem ser observados em conjunto com o 

comportamento da criança, bem como com uma analise da família e possível 

agressor. 

 

            As principais mudanças de comportamento em crianças vitimizadas de 

abuso são: alternância  de humor, com comportamento raivoso e agressivo; 

vergonha excessiva de mudar de roupa na frente de outras pessoas; mal-estar 

ao ser deixado sozinha em algum lugar; regressão a um comportamento muito 

infantil como fazer as necessidades fisiológicas na roupa, chupar dedo, chorar 

excessivamente; diz ter sido molestada sexualmente por parente ou 

responsável; idéias e tentativas de suicídio; depressão; fugas constantes de 

casa; distúrbios no sono com medo de escuro; suores; gritos ou agitações 

noturnas; distúrbio no aprendizado; masturbação visível e continua; 

brincadeiras sexuais agressivas e conhecimento sexual inapropriado para a 

idade; arredia em demasia com os adultos, especialmente os que lhe são 

próximos e segredos e brincadeiras isoladas com um adulto.  

 

              Green in Lewis(1995). Faz referencia aos seguintes efeitos de curto 

prazo em crianças vitimizadas de abuso sexual: Temores e sintomas 

relacionados à ansiedade; distúrbios de sono, insônia e pesadelos; queixas e 

transtornos psicossomáticos; reações de medo que podem ocorrer com a 

evitação fobia frente a pessoas do sexo masculino; seqüelas psicológicas 

internalizadas(distúrbios de alimentação, temores, fobias, depressão, culpa, 

vergonha e raiva); transtorno do estresse pós traumáico franco; (temores, 

reações de choque, reencenação do trauma, flash-backs, distúrbios do sono e 

sintomas depressivos). 

 

             Como seqüelas de longo prazo Green in Lewis (1995) fala do 

compromentimento da aquisição da confiança básica, gerando na criança 

sentimento constante de desconfiança; baixa auto-estima; depressão e 

comportamento suicida; aumento da agressão, expresso em reações de raiva e 

baixo controle dos impulsos; dificuldade no relacionamento com os iguais; 
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dificuldade no desempenho escolar; sintomas histéricos e dissociativos; 

transtorno de personalidade bordeline; abuso do comportamento sexual e do 

papel de gênero podendo ocorrer uma exposição prematura a atividade sexual; 

ou dificuldades frente as relações sexuais, bem como uma tendência a refletir a 

experiência do incesto e/ou abuso. 

 

             A criança é ao mesmo tempo vitima e testemunha do abuso sexual, 

gerando assim efeitos devastadores em seu psiquismo. No caso do incesto 

percebe-se uma ambivalência nos sentimentos da criança frente o seu 

progenitor  quem sente amor e ódio. 

 

            Butler (1979). Fala da necessidade de se esclarecer a criança que 

sofreu abuso sexual que ela é a vitima, de forma a minimizar possíveis 

sentimentos de culpa que advêm da agressão. 

 

 Qualquer forma de abuso pode ser uma experiência estressante para 

uma criança, uma vez que é cometido em uma atmosfera de exploração ou 

violência, por tanto, o acompanhamento psicológico faz-se extremamente 

necessária, não só para a vitima mas também para seus pais, agressores ou 

não. 

 

 As feridas emocionais podem ser intensas e profundas, requerendo, as 

vezes, tratamento durante anos. Os danos psicossociais estão pontuados 

como dificuldade afetiva, sexual e de socialização, baixa alto-estima além de 

depressão por vezes muito grave. O trauma maior da vitimização pode vir da 

atitude altamente reativa e emocional dos pais, do tratamento por vezes 

abusivo ou indiferente da policia e dos procedimentos judiciários, focalizando 

na busca do culpado e na comprovação do crime. Os advogados têm a 

tendência de fazerem a vitima parecer a criminosa ao argumentarem sobre a 

atitude que condicionaria o abuso ou sobre a vida sexual anterior da mesma. A 

criança encontra-se, na maioria das vezes, assustada, temerosa e 

desamparada. Nesse momento o apoio social e a atitude apoiadora e 
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compreensão de familiares e amigos é muito importante para o ajustamento 

psicossocial da vitima. 

 

 Diversos fatores fazem com que a vitima e seus familiares não 

denunciem a agressão sexual tais como: A vergonha da exposição publica de 

seus problemas a proteção do agressor no seio da família e a descrença nos 

sistemas policial e judiciário brasileiros. 

 

 No caso de incesto, a criança fica, em geral, dividida entre o amor que 

sente pelo progenitor e o ódio diante da violência exercida por este. A 

ambivalência afetiva, natural em determinadas fases do desenvolvimento, 

assume proporções que o ego, ainda bastante fragilizado, não tem condições 

de suportar. A criança não vivencia a situação edípica, que corresponde a uma 

fase estruturante  para o sujeito, pois a situação fantasística caracteriza-se de 

maneira abrupta dificultando-lhe a possibilidade de descobrir-se em quanto ser 

único e desejante, a partir da saída encontrada para o complexo, como ocorre 

nas situações de desenvolvimento normal. 

 

 Ainda que a violência sexual não se constitua de um incesto, as marcas 

psíquicas são profunda e a imagem corporal torna-se dilacerada. Tal alteração 

é facilmente percebida no processo psicoterápico através dos desenhos e 

demais produções da criança. Percebe-se um sentimento de perda da 

integridade física, com o despertar de novas sensações que não são 

totalmente integradas, devido ao seu despreparo emocional. Ela exprime a 

angustia de que algo se quebrou no interior de seu corpo. 

 

 A psicoterapia é então, vista como um importante meio de expressão 

para a criança que sofreu abuso sexual, pois através da verbalização, 

desenhos e/ou atividades lúdicas ela é capaz de liberar os sentimentos 

advindos do trauma da violência. Cabe, por tanto, ao psicoterapeuta realizar 

um trabalho não investigativo, mas sim que favoreça tal expressão. O 

profissional deve preparar-se para ouvir o que a criança tem a dizer e não 
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força-la a dizer o que ele quer. Acreditar na criança é um passo inicial, a fim de 

fortalecer sua confiança, ajudando-a a expor seus medos, certezas e 

contradições, sem sentir-se repreendido. 

 

 Como forma de melhor compreender o universo da criança, o 

profissional deve ter  amplo conhecimento em desenvolvimento infantil, bem 

como liberta-se de preconceitos que dificultem a comunicação da mesma. O 

conhecimento na área jurídica é também de suma importância. Quanto mais 

apurada for a formação do profissional, maior será sua abertura para aceitar a 

realidade dos fatos, podendo assim oferecer à criança uma ajuda mais 

adequada. 

 

  Mesmo quando a família tenta efetivamente proteger a criança, seja de 

um agressor com quem mantém uma relação de afeto ou de uma situação 

traumática vivenciada com um estranho, pode sentir-se desorientada sobre o 

que fazer e como agir com a criança. È importante que a mãe tranqüilize, 

demonstrando que acredita nela e não a culpar, que está triste pelo que 

aconteceu, mas satisfeita por ela ter-lhe contado e fará o melhor para protegê-

la e dar-lhe suporte. 

 

 Sobretudo a mãe costuma se sentir culpada por não ter protegido 

suficientemente seu filho ou mesmo por tê-lo deixado sob os cuidados de 

alguém no qual também depositou confiança.  A psicoterapia para a mãe ou 

responsável não abusivo é, portanto, de grande importância, sendo possível 

perceber inclusive que o trabalho com a criança alcança melhores resultados 

quando isso ocorre. 

 

 A vítima de abuso precisa de pais que possam ajudá-la a recuperar o 

senso de controle, segurança e alto-estima. A estes cabe confortar a criança, 

dizer-lhe o quanto sentem por algo assim ter acontecido, porem não deixar 

transparecer seu desespero, a fim de que a criança não tenha a impressão de 

que se trata da pior coisa que possa ter lhe acontecido.  É preciso controlar as 
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emoções, discutindo sentimento de raiva ou culpa apenas com outros adultos, 

de forma a evitar que a criança pense que os mesmos são dirigidos a ela. 

Também é importante prometer proteção contra novos abusos, evitando 

contato com o agressor e denunciando o caso a polícia.          
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

            É possível perceber nesse trabalho que a violência contra crianças 

ocupa lugar de destaque em nossa sociedade, e que a violência na modalidade 

do abuso sexual ocorre nas varias camadas sociais e sob diversas formas, 

inclusive aquelas que nem pensamos tratar-se de abuso sexual. 

 

 Ainda hoje, há muitos mitos acerca da violência sexual, sobretudo, 

quando se trata de quadros de abuso sexual intrafamiliar. O silêncio e o 

desconhecimento  apenas colaboram para a permanência de uma situação que 

vitimiza milhares de pessoas em todo o mundo. É preciso falar sem medo do 

que efetivamente é a violência sexual, pensá-la como um elemento presente 

em nossa cultura e assim nos permitirmos pensar não somente as causas mas 

também as soluções para este tipo de violência. 

 

  Sendo assim é importante ressaltar a necessidade de familiares e 

profissionais que lidam com crianças estarem atentos aos diversos sinais que 

podem indicar esse tipo de violência de forma a minimizar o silencio que a 

envolve, pois na maioria das vezes, tal problemática é negada, principalmente 

quando ocorre no seio da família. 

 

 O abuso sexual infantil deve ser visto como uma realidade que deve ser 

tratada e não negada. É importante acreditar na criança, de forma a favorecer 

sua expressão acerca do assunto. O atendimento psicológico é fundamental 

para ajudar a crinça a lidar com os efeitos do trauma, bem como o 

acompanhamento familiar. 

 

 Ao profissional que ira lidar com a criança cabe uma boa capacidade 

empática, a fim de favorecer a confiança da criança. Este deve ainda conhecer 
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a fundo o desenvolvimento infantil, bem como os aspectos que envolvem as 

diferentes faixas etárias. 

 

 Por fim, percebe-se como maneira eficaz no combate e prevenção ao 

abuso um maior preparo dos profissionais que atuam mais diretamente com os 

seres humanos, não somente psicólogos, mas também pedagogos, médicos 

entre outros. Deveria ainda haver um trabalho de esclarecimento visando 

despertar neles um maior interesse pelos sinais que a criança apresenta de 

que algo vai mal; os sinais estes que tanto podem apresentar-se no corpo, 

através de uma somatização, como através de uma mudança súbita  de 

comportamento. 
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