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     RESUMO 

 

Devido ao abuso sexual ser um tema gerador de tabu e de ocorrência frequente, é de 

exímia importância a explanação do mesmo, visto que as pessoas em geral costumam 

agir com certas restrições ao abordarem o assunto, pois o tema gera desconforto e 

resistências, por se tratar de uma questão delicada, e de ação silenciosa perante a 

sociedade. Com essa percepção, desenvolve-se a problemática desta pesquisa: 

Quais são as contribuições da Psicologia nos trâmites do Sistema de Justiça em casos 

de abuso sexual infanto-juvenil? Tendo como objetivo principal investigar e conhecer 

as possibilidades de como os profissionais da Psicologia podem agir nestes casos 

junto aos profissionais de Direito. A metodologia utilizada para a realização desta 

pesquisa se deu por meio de um estudo teórico-bibliográfico, que almeja articular os 

conhecimentos e concepções psicojurídicas, sob a visão da ciência psicológica para 

contribuição em procedimentos no judiciário, tendo como objetivo diminuir as 

vivências dolorosas das vítimas que sofreram abuso sexual. A presença do psicólogo 

jurídico facilita a intermediação entre as famílias e o poder judiciário, possibilitando um 

melhor esclarecimentos dos fatos e minimização do sofrimento decorrentes da 

exposição dos familiares e da vítima durante o processo em andamento. A utilização 

da psicanálise através da escuta e de diferentes técnicas e recursos, somada à 

atuação do psicólogo capacitado será primordial para o desenvolvimento salutar do 

processo. Este trabalho teve como objetivo investigar as contribuições da Psicologia 

em casos envolvendo abuso sexual infanto-juvenil, considerando o Sistema de Justiça 

enquanto órgão de defesa de direitos. Os objetivos foram plenamente alcançados, 

trazendo ao espaço acadêmico uma discussão de extrema importância, a qual muitas 

vezes é silenciada de maneira arbitrária em nossa sociedade. Além de contribuir na 

formação profissional, revelou-se os fatores éticos e legais, na união da ciência 

Psicológica ao Sistema Judiciário. 

 

Palavras-chave: Abuso sexual, Sistema de Justiça, Concepções psicojurídicas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Due to sexual abuse being a taboo-generating and frequently occurring topic, it is 
extremely important to explain it, since people in general tend to act with certain 
restrictions when approaching the subject, because the topic generates discomfort and 
resistance, because dealing with a delicate issue, and silent action before society. With 
this perception, the problem of this research develops: What are the contributions of 
Psychology in the procedures of the Justice System in cases of child and youth sexual 
abuse? Having as main objective to investigate and to know the possibilities of how 
the professionals of Psychology can act in these cases with the professionals of Law. 
The methodology used to carry out this research took place through a theoretical-
bibliographic study, which aims to articulate psycho-legal knowledge and concepts, 
under the view of psychological science to contribute to procedures in the judiciary, 
aiming to reduce the painful experiences of victims who have suffered sexual abuse. 
The presence of the legal psychologist facilitates intermediation between families and 
the judiciary, enabling better clarification of the facts and minimizing the suffering 
resulting from the exposure of family members and the victim during the ongoing 
process. The use of psychoanalysis through listening and different techniques and 
resources, added to the performance of the trained psychologist will be essential for 
the healthy development of the process. This work aims to investigate the contributions 
of Psychology in cases involving child sexual abuse, considering the Justice System 
as a body for the defense of rights. The objectives were fully achieved, bringing to the 
academic space a discussion of extreme importance, which is often arbitrarily silenced 
in our society. In addition to contributing to professional training, ethical and legal 
factors were revealed in the union of psychological science with the judiciary. 
 
 
Keywords: Sexual abuse. Justice system. Psycho-legal conceptions. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como função principal, abordar o tema de abuso 

sexual infanto-juvenil, com direcionamento as contribuições e possibilidades da 

psicologia no âmbito jurídico. É um relevante tema social e de saúde, onde envolve-

se a interdisciplinaridade ao combate à violência contra crianças e adolescentes.  

De acordo com PLANO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA 

SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES de maio de 2013:  

O Brasil foi o primeiro país a promulgar um marco legal (Estatuto da Criança 
e do Adolescente), em consonância com a Convenção sobre os Direitos da 
Criança (1989). No contexto internacional, o mundo já propugnava pela 
criação de planos para o enfrentamento da violência sexual, com foco, à 
época, para a exploração sexual, haja vista, a “Declaração e Agenda para 
Ação”, aprovada no I Congresso Mundial Contra Exploração Sexual 
Comercial de Crianças/1996, como também as recomendações do II 
Encontro do ECPAT – Brasil/1998 (BRASIL, 2013, p. 3). 

 Para melhor compreender a temática da presente pesquisa buscou-se na 
literatura conceitos do abuso sexual, entre os quais destacam-se: 

Define-se abuso ou violência sexual na infância e adolescência como a 
situação em que a criança, ou o adolescente, é usada para satisfação sexual 
de um adulto ou adolescente mais velho, (responsável por ela ou que possua 
algum vínculo familiar ou de relacionamento, atual ou anterior), incluindo 
desde a prática de carícias, manipulação de genitália, mama ou ânus, 
exploração sexual, voyeurismo, pornografia, exibicionismo, até o ato sexual, 
com ou sem  penetração [...] (PFEIFFER e SALVAGNI, 2005, p. 2). 

 

Conforme afirmam os autores a violência contra crianças e adolescentes vem 

acontecendo a muito tempo, e apesar dos diversos estudos não se tem uma clareza, 

dos motivos causas e consequência da violência visto que o assunto ainda é um tabu 

e gera muito desconforto ao ser discutido (PFEIFFER; SALVAGNI, 2005). 

Quando não se tem um total esclarecimento dos fatos, com poucas evidências 

e algumas contradições, faz com que a junção da psicologia e o judiciário seja 

importante e necessária, configurando um processo de grande ajuda na resolução de 

casos complexos e de difícil resolução. Especificamente no contexto do trabalho com 

situações de abuso sexual contra crianças e adolescentes, a articulação entre áreas 

da saúde e da justiça é inevitável, uma vez que as situações são geralmente muito 

complexas e com evidências normalmente contraditórias ou sem muito 

esclarecimento (PELISOLLI; DEL’LAGLIO, 2014). 
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O ECA, em seu Art. 18 Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990, compreende que: 

“É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo 

de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor” (ECA, 1990 n. p). 

Descrevendo sobre a história da violência contra crianças SCHIAVON, 2007 

relata: 

O abandono de criança chegou a ser uma prática tão difundida que, no início 
do século XVII, começaram a surgir, na Europa, as primeiras instituições 
destinadas a acolher essas crianças. No Rio de Janeiro, a Casa dos Expostos 
ou a Fundação Romão Duarte foi fundada em 1738 para receber as crianças 
abandonadas, a fim de proteger a honra da família Colonial, escondendo, 
desta forma, os filhos ilegítimos. Quanto ao infanticídio, apesar de crime 
severamente punido, era amplamente praticado sobre disfarce de “acidente”. 
Como mostra Aires (1975) comumente as crianças morreram asfixiadas nas 
camas dos pais onde dormiam (SCHIAVON, 2007, p. 19). 

Apesar dos avanços na legislação, o combate da violência contra crianças e 

adolescente não tem se efetivado na prática, a violência frequentemente vem 

ocorrendo, principalmente esfera privada, um destaque especial, para a violência 

sexual, que na maioria dos casos as denúncias não são efetivadas, seja, por medo do 

agressor, preconceitos, rejeição, omissão, consentimento, incentivo (FERREIRA, 

2020).  

Entende-se que, dentre as formas de violência praticadas contra crianças e 

adolescentes, a violência sexual, é a que mais causa danos à vítima, visto que além 

de roubar sua infância e inocência, no geral, está quase sempre associada as outras 

formas de violência: violência física, negligência, omissão, e a violência psicológica 

(FERREIRA, 2020) 

A violência contra crianças e adolescentes podem deixar marcas e efeitos 
que causam uma variedade de sinais e sintomas. Segundo Sanderson 
(2005), os efeitos que observados do abuso sexual em crianças podem ser 
agrupados nas seguintes categorias: emocionais, interpessoais, 
comportamentais vírgulas cognitivas, físico e sexuais (FERREIRA, 2020, p. 
19, 20). 

Além, das marcas deixada na vítima conforme expressada por Ferreira (2020), 

outra marca e consequência acontece com frequência, conforme expressada por 

Pfeiffer e Salvagni (2005): 

 
Efeitos psicológicos do abuso sexual podem ser devastadores, e os 
problemas decorrentes do abuso persistem na vida adulta dessas crianças. 
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É um fenômeno universal que atinge todas as idades, classes sociais, 
etnias, religiões e culturas e pode ser considerado como qualquer ato ou 
conduta baseado no gênero, que cause ano ou sofrimento físico, sexual ou 
psicológico à vítima e, em extremos, a morte.  
Sobreviventes do abuso sexual frequentemente repetem o ciclo de 
vitimização, perpetrando o abuso sexual intergeracional com seus próprios 
filhos (PFEIFFER; SALVAGNI, 2005 n. p). 

 

Quando se trata de melhorias no atendimento psicológico junto ao judiciário, 

durante depoimento de casos de abusos sexuais de crianças e adolescentes, o 

Conselho Federal de Psicologia tem discutido formas para fazer o procedimento de 

escutas de maneiras mais humanizada, colocando a possibilidade de ter um local 

aconchegante para acolher a vítima, deixando-a mais à vontade. Muitas vezes, em 

casos habituais, quando a vítima não apresenta sinais físicos visíveis, a participação 

do psicólogo é fundamental (PFEIFFER e SALVAGNI, 2005). 

É função do psicólogo realizar uma avaliação com a máxima cautela possível, 

devendo poupar a vítima de repetir sua história por muitas vezes, mesmo que para 

profissionais diferentes, pois a fará reviver sua dor e até mesmo potencializá-la. Por 

isso, a abordagem do profissional é tão importante (PFEIFFER e SALVAGNI, 2005).  

A avaliação da história colhida em momentos diferentes com outras pessoas 
envolvidas (além do próprio paciente, seus acompanhantes e responsáveis), 
procurando observar se há incoerências e contradições, pode conduzir ao 
diagnóstico definitivo. Nem sempre a queixa é clara e, nos casos mais 
habituais, que são crônicos e sem sinais físicos específicos, a participação 
de profissional especializado na área emocional, como psicólogos, 
psiquiatras ou psicanalistas, é fundamental (PFEIFFER e SALVAGNI, 2005 
p. 5). 

Muitas vezes deve-se levar em consideração, a possibilidade de ocorrer falsa 

denúncia, principalmente quando o casal esteja passando por crises no 

relacionamento, surgindo assim, a alienação parietal, onde um dos progenitores induz 

a criança ou adolescente a faltar com a verdade, falando que houve algum tipo de 

abuso sexual, que na verdade não ocorreu. Isso pode acontecer para impossibilitar o 

poder da guarda da criança, ou mesmo com objeto de vingança por alguma das partes 

(PFEIFFER e SALVAGNI, 2005). 

O tema em questão, mobiliza resistências e gera desconforto à sociedade e em 

regra aos profissionais que com ele trabalham, entretanto, se torna vital a importância 

de evidenciar as causas e consequências da violação dos direitos humanos das 

vítimas desta violência. Para tanto, fica a cargo de Juízes e Promotores responsáveis 

pela Vara da Infância e Juventude a garantia e proteção da integridade física e 
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psicológica das vítimas, previstas pela legislação vigente e pelo ECA-Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA, 2014 n. p). 

O foco desta pesquisa consistiu em explanar: Quais as contribuições que a 

Psicologia fornece ao Sistema Judiciário em casos de abuso sexual quando as vítimas 

são crianças e adolescentes? 

Este trabalho tem como objetivo geral, investigar as contribuições da Psicologia 

em casos envolvendo abuso sexual infanto-juvenil, considerando o Sistema de Justiça 

enquanto órgão de defesa de direitos. Os objetivos específicos desta pesquisa foram: 

Compreender o fenômeno do abuso sexual infanto-juvenil, considerando o contexto 

familiar disfuncional; conhecer os trâmites utilizados pelo Sistema de Justiça no 

âmbito do atendimento de casos envolvendo o abuso sexual de crianças e 

adolescentes; Relacionar as contribuições da Psicologia jurídica enquanto ciência que 

atua na defesa dos direitos de crianças e adolescentes vítimas do abuso sexual.  

Optou-se, neste trabalho, por refletir sobre a abordagem psicanalítica, que 

sustenta o papel relevante da infância e das figuras parentais na formação da 

personalidade e comportamentos humanos. Desta forma, o trabalho colabora com a 

discussão da importância da interdisciplinaridade entre a Psicologia e o Direito, 

investigando as percepções, as habilidades necessárias, e que elementos influenciam 

as decisões dos profissionais perante os casos de abuso sexual. 

No primeiro capítulo, trata-se da relação entre a Psicologia e o Direito, o 

trabalho interdisciplinar entre ambos, além de abranger as diretrizes legais sobre o 

tema. No segundo, o foco é na apresentação do abuso sexual em si, suas definições, 

além de números da violência no Brasil. Prontamente, as consequências no 

desenvolvimento psicossocial do indivíduo, a visão Psicanálise perante o abuso 

sexual, e a psicoterapia como tratamento considerável na função de minimizar o 

trauma.  
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1 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

1.1 NATUREZA DE PESQUISA 

A pesquisa foi desenvolvida com base nos critérios estabelecidos pela UNIARP 

- Universidade Alto Vale Rio do Peixe e pelo curso de Psicologia, seguindo-se aos 

parâmetros e princípios éticos exigidos.  

A presente pesquisa é do tipo bibliográfico, de acordo com Gil (2007, p. 65) “é 

desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos” essa é baseada em conhecimentos de diversas áreas, que 

envolvem a biblioteconomia, dentre elas as técnicas de produção bibliográfica e 

documentação. Essa pesquisa visa munir o pesquisador com o máximo de 

informações que foram pesquisadas e registradas sobre o tema (PÁDUA, 2000, p. 

52). 

Para melhor entender sobre Pesquisa Bibliográfica citamos GIL 2004: 

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 
que aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem torna-se 
particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados 
muito dispersos pelo espaço. Por exemplo, seria impossível a um 
pesquisador percorrer todo o território brasileiro em busca de dados sobre 
população ou renda per capita; todavia, se tem a sua disposição uma 
bibliografia adequada, não terá maiores obstáculos para contar com as 
informações requeridas. A pesquisa bibliográfica também é indispensável nos 
estudos históricos. Em muitas situações, não há outra maneira de conhecer 
os fatos passados se não com base em dados bibliográficos (GIL, 2004, p. 
45). 

De acordo com Lara (2011) os passos da pesquisa bibliográfica são: 

A pesquisa bibliográfica compreende: escolha do assunto, elaboração do 
plano de trabalho, identificação, localização, compilação, fichamento, análise 
e interpretação, redação. O assunto será delimitado e preciso; ao geral, 
amplo, será preferido o restrito. Exige, portanto, que seja escolhido assunto 
condizente com a capacidade do pesquisador, de acordo com suas 
inclinações e gosto pessoais (LARA et al., 2011, p. 148). 

Ainda encontramos nos estudos de acordo com Minayo (2003, p. 22), 

A diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza. Enquanto cientistas 
sociais que trabalham com estatística apreendem dos fenômenos apenas a 
região “visível, ecológica, morfológica e concreta”, a abordagem qualitativa 
aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, um 
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lado não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas 
(MINAYO, 2003, p. 22) 

Tendo natureza qualitativa, onde busca-se descrever as questões burocráticas, 

e teórico-práticas da Psicologia no encontro com o Direito, a partir dos referenciais 

teórico-científicos, através de livros impressos, artigos científicos publicados em 

revistas científicas e documentos produzidos por meio de pesquisas publicadas nos 

meios eletrônicos pela internet. 

Para melhor compreender sobre o tema “pesquisa qualitativa”, destacamos 

Trivinos (1987): 

A pesquisa qualitativa é conhecida também como "estudo de campo", "estudo 
qualitativo", "interacionismo simbólico", "perspectiva interna", "interpretativa", 
"etnometodologia", "ecológica", "descritiva", "observação participante", 
"entrevista qualitativa", "abordagem de estudo de caso", "pesquisa 
participante", "pesquisa fenomenológica", "pesquisa-ação", "pesquisa 
naturalista", "entrevista em profundidade", "pesquisa qualitativa e 
fenomenológica", e outras [...]. Sob esses nomes, em geral, não obstante, 
devemos estar alertas em relação, pelo menos, a dois aspectos. Alguns 
desses enfoques rejeitam total ou parcialmente o ponto de vista quantitativo 
na pesquisa educacional; e outros denunciam, claramente, os suportes 
teóricos sobre os quais elaboraram seus postulados interpretativos da 
realidade (TRIVIÑOS, 1987, p. 124 apud ZINGLER et al., 2018, n. p). 

1.2 PROCEDIMENTOS 

Para este trabalho, como supracitado, a pesquisa utilizou o método 

bibliográfico e descritivo. Neste sentido, a pesquisa incluiu o universo das 

contribuições da Psicologia para o Sistema de Justiça, com ênfase nos casos de 

abuso sexual de crianças e adolescentes, sem a delimitação de amostragem, por 

entender que bibliografia relacionada com o assunto é vasta e complexa, o que nos 

remete ao entendimento de que, a presente pesquisa não se finda com essa pesquisa, 

a qual se pretende aprofundar em estudos posteriores, especialização, mestrado e/ou 

artigo científico. 

Abordagem qualitativa que de acordo com GIL, 2008, p. 131: 

Entre os vários itens de natureza metodológica, o que apresenta maior 
carência de sistematização é o referente à análise e interpretação dos dados. 
Como o estudo de caso vale-se de procedimentos de coleta de dados os mais 
variados, o processo de análise e interpretação pode, naturalmente, envolver 
diferentes modelos de análise. Todavia, é natural admitir que a análise dos 
dados seja de natureza predominantemente qualitativa (GIL, 2004, p. 131). 
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A pesquisa foi executada no segundo semestre do ano dois mil e vinte (2020), 

através do curso de Psicologia, ofertado pela UNIARP - Universidade Alto Vale do Rio 

do Peixe, sob a orientação do professor Me. Clayton Luiz Zanella, psicólogo/CRP 

13/03403 (Orientador de Conteúdo). 

Após a etapa de investigação com base no referencial teórico, o próximo passo 

contemplou a análise minuciosa e reflexiva das informações obtidas e discussão dos 

resultados. Depois de realizada a coleta de dados e resultados, a próxima etapa foi à 

análise e interpretação destes. Para Pádua (2000, p. 78): “Esta é uma etapa que se 

realiza automaticamente. Exige criatividade, caso contrário o trabalho não ultrapassa 

o nível da simples compilação de dados ou opinião sobre determinado tema”.  

Neste trabalho a interpretação dos dados foi realizada por meio da comparação 

simples das teorias estudadas sobre o papel da Psicologia e suas contribuições para 

o Sistema de Justiça, principalmente nos casos envolvendo abuso sexual de crianças 

e adolescentes. 

A análise dos dados se deu pelo método descritivo, pois permite uma análise 

minuciosa e mais aprofundada das proposições teóricas acerca do objeto de estudo 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

De acordo com MINAYO (2012), a pesquisa bibliográfica ou de campo não é 

apenas a descrição de um determinado assunto, trata-se de uma análise e 

interpretação, que acontece longo de todo o desenvolvimento do trabalho. 

Fazer ciência é trabalhar simultaneamente com teoria, método e técnicas, 
numa perspectiva em que esse tripé́ se condicione mutuamente: o modo de 
fazer depende do que o objeto demanda, e a resposta ao objeto depende das 
perguntas, dos instrumentos e das estratégias utilizadas na coleta dos dados. 
À trilogia acrescento sempre que a qualidade de uma análise depende 
também da arte, da experiência e da capacidade de aprofundamento do 
investigador que dá́ o tom e o tempero do trabalho que elabora (MINAYO, 
2012, p. 622). 

No levantamento bibliográfico pesquisado para o desenvolvimento da presente 

pesquisa, entre os diversos autores pesquisados nas áreas da sociologia, psicologia, 

direito, destacam-se: 

Shaiane Martins Alves; Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 de 

13 de julho de 1990; Ministério da Saúde; COIMBRA, J. C. (2004); Conselho Nacional 

de Justiça (2010); CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL; 

DIGIÁCOMO, Murilo E.; DIGIÁCOMO, José; DUPONT, J. (1998); FLORENTINO, 
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Bruno Ricardo Bérgamo; FREUD, S. (1905 e 1920); PELISOLI, Cátula; DELL'AGLIO, 

Débora; PFEIFFER, Luci; SALVAGNI, Edila Pizzato; PRADO, M. C. C. A.; SILVA, D. 

M. P; SILVA, I. R. 
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2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 A PSICOLOGIA E O DIREITO 

O Sistema de Justiça, vem se modernizando na busca de garantir a proteção 

da “criança e do adolescente”1, neste sentido a interseção da Psicologia com o 

sistema de justiça se tornou imprescindível. Essas duas áreas unem-se através de 

caminhos diferentes: uma buscando objetivamente a aplicação da lei e outra tentando 

entender a complexidade dos sujeitos no seu contexto social e familiar (PERUCHI, 

2010 apud DELL’AGLIO e PELISOLI, 2014, p. 919).  

Contribuindo no sentido de humanizar a Justiça, a Psicologia interage com o 
Direito de forma complementar. Essas duas áreas atravessam se 
mutuamente (PERUCHI, 2010) e buscam a proteção da criança, mas por 
caminhos diferentes: uma buscando objetivamente a aplicação da lei e outra 
tentando entender a complexidade dos sujeitos no seu contexto familiar e 
social. Uma relação igualitária deve ser perseguida por esses profissionais, 
assim como o diálogo e a parceria devem ser buscadas para que seja 
alcançada de fato a interdisciplinaridade necessária. A possibilidade do 
trabalho em conjunto entre Psicologia e Direito reside no diálogo consistente 
e no espaço de articulação entre esses saberes[...] (PELISOLI; DELL’AGLIO 
2014, p. 5) 

 

 A atuação conjunta entre o Psicologia e o Direito, delimitando as interações 

que cada um desenvolve na resolução mais adequada dos casos envolvendo abuso 

sexual contra crianças e adolescente.   

Muitas vezes, o diálogo entre operadores do Direito e psicólogos se dá 
exclusivamente por meio de documentos, como laudos/relatórios. Os 
documentos produzidos por psicólogos têm sido compreendidos como 
importantes influências na tomada de decisão de operadores do Direito nos 
casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Coimbra (2004) 
analisou 46 pareceres produzidos por cinco psicólogos relacionados a uma 
vara da infância e juventude e entrevistou profissionais, buscando verificar a 
importância atribuída a esses documentos (PELISOLI; DELL’AGLIO 2014, p. 
5) 

Normalmente, o diálogo entre os profissionais do Direito e psicólogos se dá 

exclusivamente por meio de documentos, como laudos e relatórios. Os documentos 

produzidos por psicólogos têm sido compreendidos como importantes influências na 

                                                           
1 ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente, LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Art. 2º 
Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
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tomada de decisão de operadores do Direito nos casos de abuso sexual contra 

crianças e adolescentes (DELL’ALGIO & PELISOLI, 2014, p. 919). 

Em uma pesquisa foram analisados 46 pareceres psicológicos produzidos e 

relacionados a uma vara da infância e juventude. Na forma de entrevista a esses 

profissionais, buscou verificar a importância atribuída a esses documentos. O autor 

concluiu que o parecer é uma forma de narrativa escrita pelo psicólogo a qual contribui 

para que os operadores do Direito possam reconhecer aquele sujeito por uma outra 

visão, orientando o juiz em sua decisão final (COIMBRA, 2004 apud DELL’AGLIO e 

PELISOLI, 2014, p. 919). 

O processo de identificação das situações de violência sexual, inicia por meio 

de denúncia que pode ser ao Conselho Tutelar2, Disque 100, Aplicativo Proteja Brasil, 

Ouvidoria Online3, Delegacias convencionais e Delegacias de Proteção à Criança e 

Adolescente (DPCA)4, CREAS e CRAS5, Ministério Público6. 

Além dos canais acima citados para fazer as denúncias de violência contra 

criança e adolescentes, o ECA em sua Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990 (Art. 13), 

ainda indica que a escolas, os serviços públicos de saúde (UBS, Ambulatórios e 

Hospitais) entre outros devem comunicar ao conselho tutelar: 

Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel 
ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão 
obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, 
sem prejuízo de outras providências legais (ECA, 1990, n. p). 

Após a denúncia, instaura-se o inquérito policial, depois a criança é conduzida 

para o Instituto Médico Legal para avaliação ginecológica. Feita a avaliação, o caso é 

encaminhado ao Ministério Público e, posteriormente, para a Vara da Infância e 

                                                           
2 O Conselho Tutelar é o órgão encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos 
infantis. 
3 Para efetuar a denúncia por meio da Ouvidoria Online, o usuário preenche o formulário disponível 
aqui e registra a denúncia, a qual também será recebida pela central de atendimento do Disque 100. 
4 Todas as unidades policiais têm o dever de registrar denúncias de violência infantil, encaminhá-la aos 
órgãos competentes e oferecer o primeiro suporte ao denunciante. 
5 Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ofertam serviços de proteção básica à 
população em geral. Já os Centros Especializados de Assistência Social (CREAS) acolhem famílias e 
pessoas que estão em situação de risco ou tiveram seus direitos violados, prestando atendimento de 
média complexidade, como o suporte psicossocial a crianças e adolescentes vítimas de abuso. 
6 O Ministério Público é responsável por garantir que todos os cidadãos se comportem de acordo com 

a legislação. Sendo assim, é o encarregado pela fiscalização do cumprimento da lei. Promovido em 

todo o Estado, o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CIJ) deve ser acessado na 

defesa dos direitos infantis entrando em contato com o MP mais próximo. 

 

https://ouvidoria.mdh.gov.br/
https://ouvidoria.mdh.gov.br/
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Juventude, a qual deve tomar os procedimentos cabíveis, como por exemplo, o 

afastamento do criminoso e o acionamento da equipe para um exame de perícia, a 

fim de servir como instrumento auxiliar para o juiz (OLIVEIRA; SEI, 2014, p. 5). 

 É consenso entre os profissionais, que a identificação de casos de abuso 

sexual contra infantes é um desafio. Estudos comprovam que que a maioria dos casos 

de abusou ou violência sexual envolvendo crianças, acontece com familiares e nos 

primeiros anos de vida, limitadas na comunicação, compreensão e na maioria das 

vezes, presença de ansiedade excessiva (FRIEDRICH, 2001 apud PELISOLI; 

DELL’AGLIO, 2014).  

Em casos de abuso sexual de crianças e adolescentes o psicólogo deve 

realizara perícia psicológica. Essa deve ser composta por entrevistas com os 

responsáveis e com a vítima, a fim de requerer maiores fatores que comprovem os 

fatos. Porém, muitas vezes não é possível comprovar o crime através do exame de 

corpo de delito, pois é fato que muitas vezes o crime não deixa marcas (ALVES, 2020). 

 Nesses casos, o psicólogo adquire a função de julgar a situação, devendo 

atentar-se para o nível de incongruência entre as necessidades da criança e as 

habilidades parentais gastadas. Por outro lado, é de extrema necessidade a 

realização de avaliação psíquica na vítima, tendo em vista que através dela é possível 

descobrir se houve abuso ou não (ROVINSKI, 2009, p.15).  

 O psicólogo aponta e analisa os aspectos psicológicos dos envolvidos muitas 

vezes ocultos através do processo judicial. Para Silva (2003): “o principal objetivo da 

perícia psicológica é auxiliar o juiz na tomada de uma decisão, garantindo, 

consequentemente, os direitos e o bem-estar da criança e/ou adolescente” (SILVA, 

2003, apud SCHAEFER et al. 2012, p. 230). 

Segundo Costa et al. (2009) a participação do psicólogo em questões jurídicas 

é de exímia importância, visto que uma decisão judicial pode transformar a vida de 

pessoas e suas famílias, promovendo rupturas ou até uniões.  

[...] a melhor decisão não pode ser baseada apenas em doutrinas rígidas, 
tampouco em avaliações subjetivas, sendo necessário que mais disciplinas 
sejam consideradas simultaneamente na perspectiva da 
complementariedade (COSTA et al., 2009, p. 234).  

A intervenção do psicólogo na equipe interdisciplinar na resolução de um caso 

envolvendo abuso sexual, vai além da produção de provas. Essa é apenas uma das 

formas de atuação do psicólogo jurídico (COIMBRA, 2004 apud PELISOLI; 
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DELL’AGLIO, 2014, p. 178). Dentro do seu âmbito de atuação podem incluir-se 

orientações e acompanhamentos, colaborações para implantação de políticas de 

prevenção, entre outros (FRANÇA, 2004 apud PELISOLI; DELL’AGLIO, 2014, p. 178).  

O psicólogo pode, atuar no Poder Judiciário, de diferentes formas a fim de 

contribuir para a tomada de decisão sobre os casos. Porém, há duas atuações que 

são destacadas na literatura em relação aos casos de violência sexual contra crianças 

e adolescentes: a avaliação psicológica e o auxílio à tomada dos depoimentos das 

vítimas (PELISOLI; DELL’AGLIO, 2013). 

Em relação à questão da avaliação psicológica, duas perspectivas diferentes 

são apontadas sobre o tema: uma que nomeia a avaliação no contexto jurídico como 

"perícia" (DAL PIZZOL, 2009 apud PELISOLI; DELL’AGLIO, 2014, p. 178), assim 

como os próprios funcionários do Direito e a legislação brasileira (Brasil, 1973), e outra 

perspectiva que a nomeia como um "estudo psicossocial" (COSTA et al., 2009).  

O auxílio do psicólogo na função da tomada de depoimento foi chamado 

inicialmente de "Depoimento Sem Dano", e atualmente é denominado "Depoimento 

Especial" (DALTOÉ CÉSAR, 2007; CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2010).  

Homem (2015) faz esclarecimentos sobre o depoimento sem dano:  

O depoimento sem dano, conhecido como depoimento especial pelo 
Conselho Nacional de Justiça, refere-se a um método inovador e eficaz de 
colheita de depoimentos de crianças e adolescentes. Além de possuir 
extrema relevância para o processo penal, propiciando à criança e ao 
adolescente, vítima de crimes contra a dignidade sexual, a possibilidade de 
relatar a violência que foram submetidos a profissionais dotados de 
conhecimento técnico. Além disso, também visa a proteção de sua 
integridade psíquica e a garantia dos direitos que lhes são assegurados na 
Lex maior e no Estatuto da Criança e do Adolescente (HOMEM; 2015 p. 7). 

 Esta forma de depoimento também releva o objetivo do ECA em seu “Art. 1º 

Lei que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente”. Ainda no Art. 

17º:  

O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica 
e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, 
da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e 
objetos pessoais (ECA, 1990 n. p). 

No âmbito jurídico, diz-se que a avaliação psicológica seria uma prova pericial, 

podendo ser constituída de diferentes instrumentos, enquanto escuta especializada, 

conforme descrito no TÍTULO III da Lei Nº 13.431, de 4 de abril de 2017, que trata da 

escuta especializada e do depoimento especial: 
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Art. 7º Escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação 
de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, 
limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua 
finalidade. 
Art. 8º Depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou 
adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou 
judiciária. 
Art. 9º A criança ou o adolescente será resguardado de qualquer contato, 
ainda que visual, com o suposto autor ou acusado, ou com outra pessoa que 
represente ameaça, coação ou constrangimento. 
Art. 10. A escuta especializada e o depoimento especial serão realizados em 
local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que garantam 
a privacidade da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência 
(ECA, 2017 n. p). 

 

A partir de instrumentos da Psicologia, a perícia buscará contribuir no sentido 

da comprovação ou não de um fato de interesse para o meio judicial, com objetivo de 

investigar e diagnosticar, e servir como prova para fins de tomada de decisões. Nesse 

sentido, o profissional possuirá a liberdade de indicar intervenções que julgar 

necessárias em seu laudo psicológico (DAL PIZZOL, 2009). 

Nesse sentido a Lei Nº 13.431, de 4 de abril de 2017, aponta no seu Art. 12: 

 O depoimento especial será colhido conforme o seguinte procedimento: 
I - os profissionais especializados esclarecerão a criança ou o adolescente 
sobre a tomada do depoimento especial, informando-lhe os seus direitos e os 
procedimentos a serem adotados e planejando sua participação, sendo 
vedada a leitura da denúncia ou de outras peças processuais; 
II - é assegurada à criança ou ao adolescente a livre narrativa sobre a 
situação de violência, podendo o profissional especializado intervir quando 
necessário, utilizando técnicas que permitam a elucidação dos fatos; 
III - no curso do processo judicial, o depoimento especial será transmitido em 
tempo real para a sala de audiência, preservado o sigilo; 
IV - findo o procedimento previsto no inciso II deste artigo, o juiz, após 
consultar o Ministério Público, o defensor e os assistentes técnicos, avaliará 
a pertinência de perguntas complementares, organizadas em bloco; 
V - o profissional especializado poderá adaptar as perguntas à linguagem de 
melhor compreensão da criança ou do adolescente; 
VI - o depoimento especial será gravado em áudio e vídeo. 
§ 1º À vítima ou testemunha de violência é garantido o direito de prestar 
depoimento diretamente ao juiz, se assim o entender. 
§ 2º O juiz tomará todas as medidas apropriadas para a preservação da 
intimidade e da privacidade da vítima ou testemunha. 
§ 3º O profissional especializado comunicará ao juiz se verificar que a 
presença, na sala de audiência, do autor da violência pode prejudicar o 
depoimento especial ou colocar o depoente em situação de risco, caso em 
que, fazendo constar em termo, será autorizado o afastamento do imputado. 
§ 4º Nas hipóteses em que houver risco à vida ou à integridade física da 
vítima ou testemunha, o juiz tomará as medidas de proteção cabíveis, 
inclusive a restrição do disposto nos incisos III e VI deste artigo. 
§ 5º As condições de preservação e de segurança da mídia relativa ao 
depoimento da criança ou do adolescente serão objeto de regulamentação, 
de forma a garantir o direito à intimidade e à privacidade da vítima ou 
testemunha. 
§ 6º O depoimento especial tramitará em segredo de justiça (ECA, 2017 n. 
p). 
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2.2 DEFINIÇÕES LEGAIS SOBRE O TEMA 

A partir da Constituição Federal de 1988, bem como do Estatuto da Criança e 

Adolescente em 1990 (BRASIL, 1990), considerou-se os direitos básicos das crianças 

e adolescentes. A partir da “Doutrina de Proteção Integral” – que rege o estatuto, os 

menores de idade passaram a ser vistos e entendidos como sujeitos em condição 

peculiar de desenvolvimento e cidadãos protegidos por direitos. 

 O foco universal do ECA está nos indivíduos entre 0 a 18 anos de idade e 

garante à criança e ao adolescente brasileiro, por meio do artigo 3º:  

[...] todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo 
da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 
liberdade e de dignidade (BRASIL, 1990 n. p).  

O Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe mudanças significativa na 

maneira de ver e agir com crianças e adolescentes até mesmo no conceito de infância, 

que se tinha como referência o contido no Código de Menores de 1927 e ao de 1979. 

De acordo com o ECA, no seu Art. 18. “É dever de todos velar pela dignidade da 

criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 

violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor” (ECA, 1990 n. p). 

Devido as diversas campanhas de combate a violência e exploração sexual 

vinculada nos mais diversos meios de comunicação, vem aumentado 

significativamente o número de denúncias realizadas aos órgãos de proteção, fato 

esse que expõem que a sociedade, ao passar do tempo, exercita cada vez mais o 

dever de proteger os menores das situações de violência (PINHEIRO; FORNARI, 

2011 apud OLIVEIRA; SEI, 2014).  

Não obstante, o Conselho Federal de Psicologia, tem debatido sobre a 

problemática de crianças e adolescentes vítimas de situações abusivas, com a 

intenção de minimizar os impactos do depoimento da vítima em juízo, foram propostas 

alternativas para que a referida escuta seja realizada em ambiente mais adequado, 

humanizado e acolhedor (DIGIÁCOMO; DIGIÁCOMO, 2018). 

A questão principal no âmbito jurídico, é que não se viole a integridade da 

criança até que o sistema de direito possa agir (CNDH/CRP, 2008 apud ARANTES, 

2011). Após a confirmação da violência, o sistema de proteção sócio assistencial 

existente em cada município deve desenvolver um plano de ação juntamente com o 
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sistema de justiça para proteger e trabalhar conjunto familiar reestabelecendo os 

vínculos familiares e comunitários (FALEIROS, 2005). 

 Tendo em vista o amplo conjunto de fatores presentes em casos de abuso 

sexual infantil, se torna complexo para o Judiciário à aplicação das punições cabíveis 

sem que sejam realizadas minuciosas investigações da equipe técnica, ou seja, de 

Psicólogos, Assistentes Sociais, Médicos Peritos, Operadores do Direito: Juízes, 

Promotores, Advogados e profissionais da área de investigação. Desta forma, o 

enquadramento Legal, no que diz respeito ao Código Penal dos crimes sexuais contra 

vulnerável, encontra-se previstos nos Art. 171 a 177 da Lei n° 12.015.  

Conforme preconiza Duque e Miralto et al. (2010, p. 27):  

O crime de abuso sexual de crianças (art.171) tipifica alguns comportamentos 
penalmente puníveis, a que correspondem molduras penais diferentes. A lei 
não define “abuso sexual”, fala apenas em “ato sexual de relevo”, sendo que 
a sua noção assume aquilo que, no Direito, se costuma chamar de “conceito 
indeterminado” e que, por isso, deve ser integrado na prática dos tribunais. 
(DUQUE; MIRALTO et al, 2010 p. 27) 

Em integração à Constituição Federal de 1988, como Lei Ordinária do Estatuto 

da Criança e Adolescente – ECA (1990) evidenciou-se uma nova política, baseada no 

conceito de cidadania plena, visto que é considerada a proteção civil e política, a 

proteção dos direitos sociais básicos, e a condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento. O Estatuto tem como objetivo a proteção integral da criança e do 

adolescente, garantindo o direito à saúde, à educação, à assistência, ao convívio com 

a família, à segurança, entre outros. Além disso, a expressão de “política de 

atendimento” (PEREIRA, SOUZA, et al. 2010).  

Na emenda constitucional brasileira, ainda no art. 227 da Constituição Federal 

trata-se o seguinte: 

É dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão 
(BRASIL, 2015 n. p) 

Sob a ótica legal, é dever de todos manter assegurados os direitos das crianças 

e adolescentes, direitos estes tutelados pelo ECA - Estatuto da Criança e do 

Adolescente, correndo o risco de responder criminalmente quem não agir de acordo 

com o que preconiza a lei, seja este autor ou conivente do crime (BRASIL, 2020). 



23 
 

Os casos em que envolve-se violência e ameaça aos direitos da criança e do 

adolescente, ou seja, as ocorrências que tramitam na vara da infância e juventude são 

tratadas com extrema prioridade dentro do contexto jurídico, exigindo uma maior 

atenção e trabalho em equipe dos profissionais que com elas trabalham (BRASIL, 

2020). 

Nos dias atuais a violência é vista como traços de uma cultura, reforçada pelo 

silêncio, impunidade e mitos. “Somente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Lei n º 8.069/90, é que a violência infantil passou a ser considerada uma situação de 

relevância social que exige a tutela do Estado, e normas legais de proteção” 

(TRINDADE, 2007, p.165). 

Como explicitado anteriormente, casos de abuso sexual exigem uma 

investigação interdisciplinar. Segundo Trindade (2007, p.167) “Para os profissionais 

do direito, que têm missão de julgar, fica a dúvida se os sinais percebidos – as provas 

– são indicadores suficientes do abuso”. Neste contexto, se faz necessária à 

participação de outros profissionais, tais como Psicólogos e Assistentes Sociais.  

Aos Assistentes Sociais cabe como instrumento de investigação a realização 

de Estudo Social. Segundo Azambuja (2011, p. 154):  

O estudo social nas situações de violência sexual, “requer, do assistente 
social, rigor quanto ao processo investigativo da situação a ser estudada, 
clareza com relação à finalidade, bem como fundamentação teórica, ética e 
técnica” (AZAMBUJA, 2011, p. 154). 

Já aos Psicólogos a Avaliação psicológica é a vital ferramenta investigativa 

deste dilema; através da avaliação não somente da vítima, mas também do núcleo 

familiar e agressor, é possível traçar pontos relevantes deste crime (PELISOLI; 

DELLAGLIO, 2013). 

Após estudo de tais instrumentos, o judiciário irá conter as informações 

necessárias para os trâmites processuais e efetivação das medidas abrangendo não 

só a repressão ao crime, para punição do abusador com intuito de evitar novos delitos, 

mas também a desconstrução de outros possíveis agressores, e enfim, a proteção 

integral dos direitos da criança e adolescente, englobando para tanto o acolhimento 

da criança em instituições, se necessário, bem como, o tratamento e orientação da 

vítima e de seus familiares, proporcionando condições para a superação dos traumas 

decorrentes (ROQUE, 2010, p. 09). 
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Recentemente a Lei nº 13.431, de 04 de abril de 2017, veio a constituir-se num 

dos principais mecanismos destinados a coibir a violência contra crianças e 

adolescentes, em resposta não apenas ao disposto no art. 227, caput e §4º, da 

Constituição Federal, como também ao contido no art. 226, caput e §8º, da mesma 

Carta Magna (DIGIÁCOMO; DIGIÁCOMO, 2018, n.p.). 

Art. 1º Esta Lei normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da 
criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, cria mecanismos 
para prevenir e coibir a violência, nos termos do art. 227 da Constituição 
Federal da Convenção sobre os Direitos da Criança e seus protocolos 
adicionais, da Resolução nº 20/2005 do Conselho Econômico e Social das 
Nações Unidas e de outros diplomas internacionais, e estabelece medidas de 
assistência e proteção à criança e ao adolescente em situação de violência 
(BRASIL, 2017 n.p.). 

Para Digiácomo e Digiácomo (2018) diferentemente das normas até então 

existentes, a Lei nº 13.431/2017 constitui-se num legislação que dá autonomia, 

encerrando um sistema um tanto engessado que estava especificamente dedicado ao 

atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, nas 

diversas formas relacionadas em seu art. 4º. 

As inovações trazidas pela Lei nº 13.431/2017, instituem mecanismos mais 

eficazes para atuação do Poder Público, nas várias esferas de governo e setores da 

administração, na perspectiva de assegurar, sobretudo, um atendimento mais eficaz, 

qualificado e humanizado para as crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de 

violência, e não representam apenas uma soma ineficaz às normas já existentes 

(DIGIÁCOMO; DIGIÁCOMO, 2018, n. p). Para implementação dessa nova lei, serão 

necessários investimentos para aperfeiçoar as estruturas hoje existentes, prevendo a 

necessidade de determinação de um órgão específico para atendimento, que será 

responsável pela escuta as vítimas e testemunhas (ECA, 2017). 

Buscando melhorias na esfera processual, a Lei nº 13.431/2017, procurou 

assegurar um atendimento especializado e diferenciado, dessa forma evitando que as 

crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência,  sejam tratadas como 

meros “instrumentos de produção de prova” e/ou tenham de ser ouvidas 

repetidamente, e muitas vezes por agentes que não tem a devida qualificação técnica 

para tanto, em muitos casos, tempos depois da ocorrência do fato, gerando mais  

problemas para as vítimas,  a chamada “revitimização” (DIGIÁCOMO; DIGIÁCOMO, 

2018, n. p). 
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Cabe ainda destacar que a Lei institui, duas formas igualmente válidas para 

coleta de prova junto a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência 

no âmbito do inquérito policial ou processo judicial: a escuta especializada e o 

depoimento especial. Para isso serão destinados profissionais qualificados, em locais 

apropriados. Também deverá ser respeitado o “tempo” e opiniões da 

criança/adolescente (art. 5º). Portanto a escuta diante autoridade, quer seja policial ou 

judiciária, passa a ser um direito, e não uma obrigação (DIGIÁCOMO; DIGIÁCOMO, 

2018, n. p). 

Digiácomo e Digiácomo (2018) ainda destacam que: 

Conciliar essas disposições legais à necessidade de assegurar aos acusados 
o exercício do contraditório e da ampla defesa não será uma tarefa fácil, que 
por certo acabará esbarrando, ao menos num primeiro momento, em grande 
resistência por parte dos operadores do Direito e na recalcitrância de Juízos 
e Tribunais, ainda muito apegados à ideia (que a Lei procura sepultar) de que 
a oitiva da vítima seria “imprescindível” para condenação, mesmo quando 
existem outros elementos a apontar para efetiva responsabilidade penal do 
acusado (DIGIÁCOMO; DIGIÁCOMO, 2018, n. p). 

2.3 O ABUSO SEXUAL 

De acordo com a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, podemos definir como 

violência sexual os casos de assédio, estupro, pornografia infantil, exploração sexual, 

passíveis de se manifestar das seguintes formas: 

[...] abuso incestuoso; sexo forçado no casamento; jogos sexuais e práticas 
eróticas não consentidas; pedofilia; voyeurismo; manuseio; penetração oral, 
anal ou genital, com pênis ou objetos, de forma forçada. Inclui, também, 
exposição coercitiva/constrangedora a atos libidinosos, exibicionismo, 
masturbação, linguagem erótica, interações sexuais de qualquer tipo e 
material pornográfico (BRASIL, 2017 n. p) 

Além destas, considera-se os atos que, mediante coerção, chantagem, suborno 

ou aliciamento, impeçam o uso de qualquer método contraceptivo ou forcem ao 

matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição ou que limitem ou anulem, em 

qualquer pessoa, a autonomia e o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos 

(BRASIL, 2018). 

Na visão de Finkelhor e Jones (2006) o abuso sexual é:  

Todo ato ou jogo sexual, uma relação heterossexual ou homossexual, cujo 
agressor está em estágio de desenvolvimento psicossexual mais avançado 
que a vítima. Tem por intenção estimulá-la sexualmente ou utilizá-la para 
obter satisfação sexual. Apresenta-se sob a forma de práticas eróticas e 
sexuais impostas à criança e ao adolescente pela violência física ou 
psicológica, representada por ameaças ou indução de sua vontade. Esta 
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situação pode variar desde atos em que não ocorre o contato sexual, como 
no voyeurismo e no exibicionismo, até ações que incluem contato sexual com 
ou sem penetração. Engloba ainda a exploração sexual, que visa lucros, 
como a prostituição e a pornografia (FINKELHOR; JONES, 2006, p. 685).  

A partir dessas afirmações, vistas de diversas maneiras, entende-se que não 

existe uma única caracterização e manifestação com relação à violência sexual, 

contrariando o senso comum, que limita a violência no contato físico forçado, 

penetração do órgão genital, levando também à compreensão de que as vítimas não 

se restringem a indivíduos maiores de idade, mas que ocorrem, em sua maioria, a 

indivíduos com menores de idade, tanto nos primeiros anos de vida quanto na 

adolescência. Certamente, tais conceitos contribuem para estudos que envolvem 

levantamentos de dados e possíveis intervenções neste problema de saúde pública 

(INOUE; RISTUM, 2008). 

Em 2018 Ministério da Saúde lançou o Boletim Epidemiológico: Análise 

epidemiológica da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, 2011 a 

2017:  

No período de 2011 a 2017, foram notificados no Sinan 1.460.326 casos de 
violência interpessoal ou autoprovocada. Desse total, foram registradas 
219.717 (15,0%) notificações contra crianças e 372.014 (25,5%) contra 
adolescentes, concentrando 40,5% dos casos notificados nesses dois cursos 
de vida.  
Nesse período, foram notificados 184.524 casos de violência sexual, sendo 
58.037 (31,5%) contra crianças e 83.068 (45,0%) contra adolescentes, 
concentrando 76,5% dos casos notificados nesses dois cursos de vida. 
Comparando-se os anos de 2011 e 2017, observasse um aumento geral de 
83,0% nas notificações de violências sexuais e um aumento de 64,6% e 
83,2% nas notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes, 
respectivamente (BRASIL, 2018 n. p). 

 

Em relação ao perfil das notificações de violência sexual contra adolescentes o 

mesmo estudo aponta os seguintes dados: 

A avaliação das características sociodemográficas de adolescentes vítimas 
de violência sexual mostrou que 76.716 (92,4%) eram do sexo feminino e 
6.344 (7,6%) eram do sexo masculino. Do total, 67,8% estavam na faixa 
etária entre 10 e 14 anos, 55,5% eram da raça/cor negra, 7,1% possuíam 
alguma deficiência ou transtorno e as notificações se concentraram nas 
regiões Sudeste (32,1%), Norte (21,9%) e Sul (18,8%). Entre as adolescentes 
do sexo feminino, 67,1% estavam na faixa etária entre 10 e 14 anos, 56,0% 
eram da raça/ cor da pele negra, 6,3% possuíam alguma deficiência ou 
transtorno e as notificações se concentraram nas regiões Sudeste (31,4%), 
Norte (22,6%) e Sul (18,4%). Entre os adolescentes do sexo masculino, 
75,9% estavam na faixa etária entre 10 e 14 anos, 49,9% eram da raça/cor 
da pele negra, 17,0% possuíam alguma deficiência ou transtorno e as 
notificações se concentraram nas regiões Sudeste (41,0%), Sul (23,5%) e 
Nordeste (14,0%) (BRASIL, 2018 n. p)  
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Os casos de violência contra crianças, tanto do sexo masculino quanto do 

feminino, ocorrem principalmente, durante a primeira infância de 1 a 5 anos e os 

agressores são na maioria, pessoas próximas, parentes, amigos, e muitas vezes os 

próprios cuidadores, em seu papel de protetores da criança. O fato do abuso sexual 

ser realizado sem o uso de força ou violência física está relacionado à questão da 

lealdade que a criança deposita no agressor, que utiliza essa relação para obter o seu 

silêncio e da confiança (JONZON; LINDBLAND, 2004 apud SANTOS; DELL’AGLIO, 

2010, p. 329).  

Nos casos de abuso intrafamiliar provoca-se uma confusão de papéis e funções 

nas crianças, pois a figura que deveria prover amor e proteção torna-se quem age 

infringindo as leis morais, ultrapassando a capacidade de compreensão da criança. 

Desta forma, o adulto trairia a confiança da criança, aproveitando-se de sua 

vulnerabilidade e imaturidade (ARPINI; SIQUEIRA; SAVEGNAGNO, 2012).  

O abuso sexual é uma violação dos direitos humanos” que não escolhe cor, 

etnia, sexo ou idade. É um dos tipos mais frequentes de agressão contra crianças e 

adolescentes, apresentando implicações médicas, psicológicas e legais.  

Essa violência silenciosa traz consequências para a criança, como afirma 

Furniss (1993) apud Florentino (2015):  

As consequências ou o grau de severidade dos efeitos do abuso sexual 
variam de acordo com algumas condições ou predeterminações de cada 
indivíduo, dentre eles: a idade da criança; momento do início da violência; a 
duração e quantidade de vezes em que ocorreu o abuso; o grau de violência 
utilizado na situação; a diferença de idade entre a pessoa que cometeu e a 
que sofreu o abuso; se existe algum tipo de vínculo entre o abusador e a 
vítima; o acompanhamento de ameaças (violência psicológica) caso o abuso 
seja revelado (FURNISS, 1993 apud FLORENTINO, 2015, p. 25).  

Tais consequências dessa experiência traumática permanecerão presentes 

nos aspectos cognitivos, afetivos e emocionais. Como Malgarim e Benetti (2010, p. 

133) exemplificam: 

No caso do abuso sexual infantil, as memórias traumáticas estarão 
associadas às fantasias sexuais agressivas desse período e, quanto mais 
precocemente ocorrer o abuso, mais sintomática será a resposta do sujeito, 
em função da incapacidade do ego de organizar a experiência traumática. A 
incapacidade de contenção afetiva, o significado e a estruturação da 
experiência colocam-no numa organização caótica, a qual, por sua vez, 
ocasiona vivências de isolamento pessoal e sintomas de ansiedade e pânico. 
Portanto, resta à criança uma forma elaborada de funcionamento que 
consiste em isolar as experiências intrusivas, dissociando-as de outras 
vivências psíquicas (MALGARIM; BENETTI, 2010, p. 133). 
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Consequentemente, podem constituir um provável desenvolvimento de 

Transtorno de Personalidade, como a Borderline, caracterizada pela ampla 

instabilidade afetiva, ansiedade difusa, dificuldades relacionais, depressão e/ou 

agressividade (DAVIES & FRAWLEID, 1994 apud MALGARIM; BENETTI, 2010).  

Esta vivencia traumática associa-se a dificuldades futuras graves nas relações 

primárias ou vinculares, pois são experiências concretas de situações altamente 

ansiogênicas, estabelecendo um funcionamento psíquico desorganizado, resultando 

em falhas estruturais importantes no desenvolvimento infantil (MALGARIM; BENETTI, 

2010, p. 512). 

Desta maneira, é importante que situações de abuso sexual sejam identificadas 

e trabalhadas o mais rápido possível, para que os pequenos tenham um 

desenvolvimento mais favorável e completo. O trauma ocorrerá, indiscutivelmente, 

entretanto, o cuidado pelos profissionais deve ser iniciado a partir da notificação, 

necessitando extrema sensibilidade ao contato do caso, devido à gravidade da 

situação (MALGARIM; BENETTI, 2010). 

 

2.3.1 Amplitude e Consequências do Abuso Sexual 

 

A partir da ocorrência da violência sexual, independente da modalidade, 

envolvem-se grandes danos e riscos graves. Entretanto, quando a agressão é 

efetuada por um membro próximo da vítima, de forma severa e durante longos 

períodos, as consequências são devastadoras e aumentam o risco de o abuso se 

perpetuar na próxima geração. Quanto maior o vinco de afetividade e/ou afinidade 

entre a criança ou adolescente com o abusador, mais complicada é evitar que o ciclo 

se repita futuramente (FERREIRA; ROCHA, 2011).  

Este modo de violência, apesar de presente em qualquer classe social, os 

índices são mais visíveis em classes menos favorecidas devido à frequência que 

chegam aos serviços públicos, diferentemente de famílias da classe média e alta, que 

dificilmente buscam este atendimento (OLIVEIRA; SEI, 2014). 

Em situações de extrema pobreza, desemprego, dificuldades e 

disfuncionalidades no meio social, os maus-tratos e abuso sexual se apresentam com 

maior facilidade, devido a um montante de frustrações, que às vezes excedem a 

capacidade de buscar soluções criativas e construtivas. Além de que, esta condição 
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de vida precária também dificulta a proteção dos membros familiares (OLIVEIRA; SEI, 

2014). 

De acordo com Ferreira e Azambuja (2011), em 50% dos casos de violência 

sexual contra crianças, estas têm idade inferior a cinco anos. Autores apontam que, 

quanto mais precoce for o trauma, maior o prejuízo para a estruturação do aparelho 

psíquico do infante (SANTIS; MARCZYK; RAMOS, 2011). 

É importante apontar que ter sido anteriormente uma vítima de abuso, não se 

faz suficiente para compreender a transmissão do mesmo, porém, constitui um fator 

de risco (FERREIRA; ROCHA, 2011 apud OLIVEIRA; SEI, 2014). 

 Segundo Gabel (1997), as consequências do abuso sexual dependem de 

muitos fatores interligados. É preciso observar o contexto em que permeia o abuso, 

isto é, a situação da vítima considerando sua família. Além de pensar sobre o impacto 

que a situação terá após o descobrimento e revelação, as reações das pessoas ao 

redor da vítima, as decisões sociais, médicas e jurídicas que desenrolarão o caso 

(FIORELLI; MANGINI, 2009). 

Ao questionar as consequências do abuso sexual contra crianças e 

adolescentes, é necessário verificar algumas questões, tais quais envolvem o ato em 

si, como: o grau de penetração; violência psicológica; violência física, entre outras 

atitudes gravíssimas as quais podem variar as conclusões e consequências dessa 

brutalidade (FLORENTINO, 2015). 

Ainda nesse contexto, é possível observar manifestações ocorrentes a partir da 

violência sexual, tanto a curto quando a longo prazo, as quais Florentino (2015) apud 

Day et al (2003), citam: 

Medo do agressor e de pessoas do sexo do agressor; queixas sintomáticas; 
sintomas psicóticos; isolamento social e sentimentos de estigmatização; 
quadros fóbico-ansiosos, obsessivo-compulsivo, depressão; distúrbios do 
sono, aprendizagem e alimentação; sentimento de rejeição, confusão, 
humilhação, vergonha e medo; secularização excessiva, como atividades 
masturbatórias compulsivas (DAY, 2003 apud FLORENTINO, 2015, p. 141). 

Já os danos tardios, segundo os autores, podem manifestar-se através de 

ocorrências e incidência de transtornos psiquiátricos, tais como: 

[...] dissociação afetiva, pensamentos invasivos, ideação suicida e fobias 
mais agudas; níveis mais intensos de medo, ansiedade, depressão, raiva, 
culpa, isolamento e hostilidade; sensação crônica de perigo e confusão, 
cognição distorcida, imagens distorcidas do mundo e dificuldade de perceber 
a realidade; pensamento ilógico; redução na compreensão de papéis mais 



30 
 

complexos e dificuldade para resolver problemas interpessoais; abuso de 
álcool e outras drogas; disfunções sexuais; disfunções menstruais e 
homossexualismo/lesbianismo (DAY, 2003 apud FLORENTINO, 2015, p. 
141). 

Além disso, é possível observar consequências físicas e orgânicas, as quais 

segundo Florentino (2015) aponta como:  

[...] lesões físicas gerais; lesões genitais; lesões anais; gestação, doenças 
sexualmente transmissíveis; disfunções sexuais; hematomas; contusões e 
fraturas. Usualmente, a vítima sofre com ferimentos advindos de tentativas 
de enforcamento; lesões genitais que não se dão somente pela penetração e 
sim por meio da introdução de dedos e objetos no interior da vagina das 
vítimas; lesões que deixam manifesto o sadismo do agressor, como 
queimaduras por cigarro, por exemplo; lacerações dolorosas e sangramento 
genital; irritação da mucosa da vagina; diversas lesões anais, tais como a 
laceração da mucosa anal, sangramentos e perda do controle esfincteriano 
em situações onde ocorre aumento da pressão abdominal (FLORENTINO, 
2015, p. 141). 

Dentro das questões orgânicas, Gabel (1997 p. 67) descreve os sintomas 

psicossomáticos, os quais correm normalmente após a violência sofrida pelas 

crianças e adolescentes, manifestando-se em forma de: 

[...] mal-estar difuso; impressão de alterações físicas; persistência das 
sensações que lhe foram impingidas; enurese e encoprese; dores abdominais 
agudas; crises de falta de ar e desmaios; problemas relacionados à 
alimentação como náuseas, vômitos, anorexia ou bulimia; interrupção da 
menstruação mesmo quando não houve penetração vaginal (GABEL, 1997 
p. 67). 

Já no âmbito da neurologia, existem pesquisas e estudos beirando hipóteses 

de que as situações de violência sexual podem acarretar em danos temporários ou 

permanentes na estrutura do cérebro da vítima, como mostra a citação a seguir: 

[..] Medidas de coerência mostraram que os córtex esquerdos dos jovens do 
grupo controle eram mais desenvolvidos que os direitos. Já os pacientes que 
haviam sofrido maus-tratos possuíam o córtex direito claramente mais 
desenvolvido, embora todos fossem destros e, portanto, tinham o córtex 
esquerdo dominante. A hipótese resultante foi a de que as crianças 
maltratadas teriam armazenado suas memórias perturbadoras no hemisfério 
direito e a ativação de tais memórias poderia ativá-lo preferencialmente 
(ROMARO, CAPITAO 2007 p. 143). 

Nessa linha de pensamento, segundo Florentino (2015), o transtorno de 

estresse pós-traumático – TEPT; está vinculado a experiências incomuns ocorridas 

durante a vivência do ser humano, causando um impacto severo no indivíduo, 
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acarretando consequências que afetarão a saúde física e mental por muitos anos ou 

eternamente (FLORENTINO, 2015). 

Além disso, o comportamento sexual inadequado é considerado como outra 

característica comum em crianças com a sexualidade violada precocemente. Este 

comportamento é caracterizado por brincadeiras de cunho sexual, as quais podem ser 

com bonecas; por meio de introdução de objetos ou dedos nos órgãos sexuais; 

masturbação excessiva; conhecimento sexual inapropriadamente exagerado para a 

idade do menor, e possivelmente, a solicitação de estimulação sexual para outros 

(FLORENTINO, 2015). 

O modo como o indivíduo reagirá perante um trauma, dependerá da sua 

capacidade de equilíbrio mental após viver a situação. Numa visão otimista, se este 

indivíduo for capaz de regular os sintomas consequentes do trauma, é capaz de 

manter o controle sobre sua vida, mesmo depois das cicatrizes vivenciadas (SILVA, 

2000).     

2.3.2 Um Pacto de Silêncio  

Frente a questão do abuso sexual, outra situação que compromete a vida das 

crianças e adolescentes vítimas do ato é o segredo. O segredo traz consigo o sentido 

de proibir a verbalização dos fatos, que, em alguns casos é explícita, mas pode ser 

ligada à uma comunicação não-verbal, normalmente quando a situação de violência 

ocorre no meio familiar. A vítima busca manter em sigilo às agressões vividas, por 

medo das ameaças do agressor, que normalmente usa de chantagem emocional, e 

das consequências que isto poderia causar aos seus entes queridos, tanto 

fisicamente, tanto na forma de desequilibrar a família (FLORENTINO, 2015). 

Com relação ao silêncio da vítima, Cunha et al. (2008 p. 283) afirmam: 

O silenciamento diante de uma situação que lhe viola, oprime, envergonha e, 
muitas vezes, desumaniza, constitui uma reação natural à situação 
vivenciada, posto tratar-se de um “cidadão em condições especiais de 
desenvolvimento”, submetido a uma relação assimétrica de poder (física e/ou 
psicológica) que, muitas vezes, se estende para além do controle e domínio 
da vítima propriamente dita (CUNHA, SILVA; GIOVANETTI, 2008 p. 283). 

Confirma-se, segundo Prado (2004), a afirmação de que o segredo continua 

causando diversos comprometimentos psicológicos, acompanhados de uma angústia 

dupla: não falar por temer o agressor e não falar por temer que a família não acredite 

em sua versão. Nesse sentido, é possível perceber que, ao mesmo tempo em que a 
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vítima não se sente capaz de denunciar o agressor, ela também paralisa, não 

consegue se proteger e nem reagir perante o que vivenciou (PRADO, 2004). 

Na visão de Romaro e Capitão (2007, p. 171) observa-se que: 

[...] o pacto de silêncio que se estabelece nos casos de abuso sexual contra 
crianças é um entrave para que este seja impedido e os agressores punidos. 
A falta de punição e a recorrência do ato sexual violento podem, muitas vezes, 
levar a criança à morte ou deixar graves seqüelas físicas e psíquicas 
(ROMARO; CAPITÃO, 2007 p. 171). 

A criança tem a possibilidade de revelar este segredo, recebendo o apoio e 

ajuda de profissionais, por exemplo, os sintomas mais relevantes desaparecem. Isso 

faz com que a criança ou o adolescente reencontre o interesse por si, pelos outros e 

pela vida (GABEL, 1997). Ainda que a ansiedade possa se transformar em outras 

formas de neurose, incluindo diversas fobias como: medo do escuro e da solidão; 

agorafobia; afastar-se da família, dos amigos, das pessoas do mesmo sexo, etc. 

(FLORENTINO, 2015 apud GABEL, 1997). 

É possível afirmar que a criança ou adolescente encontrará razões para se 

sentir culpada diante de uma situação de abuso sexual. Na visão de Pfeiffer E 

Salvagni, 2005: 

O agressor usa da relação de confiança que tem com a criança ou 
adolescente e de poder como responsável para se aproximar cada vez mais, 
praticando atos que a vítima considera inicialmente como de demonstrações 
afetivas e de interesse. Essa aproximação é recebida, a princípio, com 
satisfação pela criança, que se sente privilegiada pela atenção do 
responsável. Este lhe passa a ideia de proteção e que seus atos seriam 
normais em um relacionamento de pais e filhas, ou filhos, ou mesmo entre a 
posição de parentesco ou de relacionamento que tem com a vítima 
(PFEIFFER; SALVAGNI, 2005 apud BONFIN; ANDRADE, p. 3). 

A vulnerabilidade do infante é desafiada quando há um indivíduo de caráter 

duvidoso dentro de casa ou próximo da família, este, se esconde atrás de 

comportamentos gentis e carinhosos perante a vítima, a fim de se aproximar com 

intenções de conduta pejorativa (PFEIFFER; SALVAGNI, 2005). 

Ainda, segundo as autoras:  

Quando o agressor percebe que a criança começa a entender como abuso 
ou, ao menos, como anormal seus atos, tenta inverter os papéis, impondo a 
ela a culpa de ter aceitado seus carinhos. Usa da imaturidade e insegurança 
de sua vítima, colocando em dúvida a importância que tem para sua família, 
diminuindo ainda mais seu amor próprio, ao demonstrar que qualquer queixa 
da parte dela não teria valor ou crédito. Passa, então, à exigência do silêncio, 
através de todos os tipos de ameaças à vítima e às pessoas de quem ela 
mais gosta ou depende. O abuso é progressivo; quanto mais medo, aversão 
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ou resistência pela vítima, maior o prazer do agressor, maior a violência 
(PFEIFFER; SALVAGNI, 2005 n. p). 

 Esse sentimento de culpa é bastante comum entre crianças e adolescentes 

sexualmente abusadas, sendo esta, um dos efeitos emocionais mais severos 

resultantes da interação abusiva. É essencial ouvir a criança e permitir que se 

expresse livremente, pois o que ela pode dizer e sentir conscientemente, e também 

no inconsciente, talvez seja muito diferente de nossas projeções e de nossa lógica 

enquanto adultos (FLORENTINO 2015, apud FURNISS, 1993). 

Caracteriza-se quando há esquecimento por parte da criança, um possível 

mecanismo de defesa perante a ocorrência traumática. (MACÊDO, 2010). 

Adicionalmente, entende-se o silêncio como um dos possíveis sintomas consequentes 

do abuso sexual, sinalizando a impossibilidade do infante descrever os fatos 

vivenciados em seus depoimentos (SILVA, 2010). 

 

2.4 DESENVOLVIMENTO PSICOEMOCIONAL E ABUSO SEXUAL: UM BREVE 

OLHAR DA PSICANÁLISE 

   

Desenvolver a problemática do abuso sexual, implica abordar a relevância do 

meio social no desenvolvimento emocional desde a infância. Sabe-se que o 

desenvolvimento do indivíduo se dá a partir da relação com o outro – especialmente 

a mãe, e que este está vulnerável às ações e cuidados ou descuidos, do ambiente. A 

psicanálise reforça o papel da mãe como figura imprescindível na vida da criança e 

pontua que o inconsciente materno transmite ao bebê, o seu lugar e significado na 

família (KAPPEL; FERREIRA; PORTELA, 2011). 

A primeira característica na vida do indivíduo é sua dependência quanto ao 

meio externo, pois sem ele não sobrevive nas formas físicas e emocionais. Essa 

primeira etapa da vida é pré-verbal, então tudo que ocorre conosco depende da 

tradução verbal e emocional que o nosso cuidador fizer. Se não tivermos alguém que 

possa espelhar nossas necessidades e emoções não poderemos saber quem somos 

(CUKIER, 1998).  

Na visão de Winnicott (1962/1982), a mãe é capaz de identificar-se com o bebê 

de forma natural, passando por um estado de preocupação materna primária, 

atendendo sensivelmente as necessidades afetivas e fisiológicas do bebê. Considera-
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se, nesses casos, que a mãe é “suficientemente boa”. Esta necessita, pouco a pouco, 

sair deste estado de suficiência total, para permitir que a criança passe por frustrações 

e aprenda a tolerá-las, saindo de uma dependência absoluta para dependência 

relativa e vá de encontro à independência. 

Através da identificação e veneração da figura materna, há uma 

espontaneidade por parte do bebê, o qual tem uma ilusão de onipotência necessária, 

reconhecida aos poucos como irreal, formando a capacidade de simbolização. Desse 

modo, possibilita ao indivíduo construir uma personalidade no padrão da continuidade 

existencial. Vale ressaltar que o apoio externo – figura paterna – é essencial para a 

mãe e para o bebê, para que se sintam protegidos da realidade externa e de 

fenômenos imprevisíveis (WINNICOTT, 1960/1983).  

Entretanto, quando este processo não funciona como deveria, a capacidade do 

ser de simbolizar é impedida, o bebê sente-se irreal e é reduzido à submissão, 

reagindo às exigências do ambiente com um falso self, como defesa contra o que seria 

inimaginável, apagando assim, o self verdadeiro (WINNICOTT, 1960/1983).  

Compreende-se que, se o ambiente social é disfuncional e insalubre, como em 

um contexto de violência, a criança pode apresentar dificuldades no que diz respeito 

à maturação do ego. Com isso, o indivíduo pode ter dificuldades em suas relações e 

até mesmo características esquizoides e ansiedades psicóticas em consequência da 

disfunção do ego (WINNICOTT, 1962/1983).  

Segundo a afirmação de BEE (2011), observar a criança no seu 

desenvolvimento é fundamental:  

[...] A despeito de todas as dificuldades, a observação tem um papel 
importante no estudo da criança e de desenvolvimento porque há algumas 
questões que nós podemos responder pela observação da criança em seu 
ambiente natural (BEE; 2011 n. p). 

 Sobre a maturação do infante na fase em que se predomina os casos de abuso, 

Bee (2011) também colabora, “[...] entre os 2 e 5 anos o crescimento físico é rápido, 

embora o crescimento do sistema neurológico seja muito menor do que 

anteriormente”. 

O desenvolvimento emocional ocorre na criança quando a mesma se envolve 

de condições suficientes e deste princípio, no referencial psicanalítico, tem-se a obra 

“Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade”, na qual Freud (1905/1969) discute sua 

visão acerca da pulsão sexual estar presente desde os primeiros anos do ser humano, 
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atribuindo grande importância ao seu desenvolvimento psíquico. No seu ponto de 

vista, todos devem ser considerados "perversos", escolhendo formas sexuais das 

mais inusitadas, com a finalidade de obter prazer. Com o desenvolvimento 

psicossexual há uma escolha progressiva do objeto sexual na qual o indivíduo 

caminha para a sexualidade madura (FREUD, 1960). 

Segundo Fenichel (2000, p. 55), “a criança pequena é criatura instintiva, cheia 

de impulsos sexuais perversos polimorfos, ou seja, cheia de uma sexualidade total 

ainda indiferenciada”. Já para Freud, há diferenças significativas no fenômeno sexual 

infantil quando comparado a sexualidade adulta, e a diferença principal é a de que a 

infantil procede em um processo de descobertas, sendo imatura, inacabada e 

polimorfa. O conceito do trauma segundo ele, assegura-se em qualquer estimulação 

que seja inadequada para a metabolização do psiquismo infantil (FREUD, 1939/1976).  

 

2.4.1 Psicoterapia Psicanalítica Perante o Trauma da Violência  

No que se refere à psicoterapia para crianças, a partir da orientação 

psicanalítica, pode-se definir que esta resume-se na compreensão do brincar livre e 

espontâneo, enquanto ferramenta para comunicação e elaboração de questões 

psíquicas. Neste sentido, de acordo com Winnicott (1975), o brincar resulta em um 

comportamento saudável, envolvendo processos de sublimação e reparação. Por 

meio deste, a criança consegue elaborar seus traumas, emoções, vivências e 

interações diárias. 

Seguindo esta premissa, a visão de Aberastury (1992) sobre o “brincar”, retoma 

questões elaboradas por Freud, na qual a criança repete seus prazeres e também os 

desprazeres na brincadeira, conseguindo desabrochar sentimentos do trauma vivido. 

Para a autora, o brincar influência nas questões da memória e os comportamentos 

implícitos (FERREIRA et al., 2011). 

Atualmente, o Conselho Federal de Psicologia, tem debatido sobre a escuta de 

crianças e adolescentes vítimas de situações abusivas, com a intenção de minimizar 

os impactos do depoimento da vítima em juízo, foram propostas alternativas para que 

a referida escuta seja realizada em ambiente mais adequado, humanizado e 

acolhedor (CFP, 2010). 
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Silva (2010), difere o momento de psicoterapia de uma audiência jurídica, no 

sentido de que o psicólogo pode orientar-se pelas considerações individuais da 

criança, e na audiência, a escuta prioriza as necessidades do processo. 

Crianças vítimas de violação sexual necessitam de um setting seguro, onde 

possam projetar e trabalhar vivencias. Na psicoterapia de orientação psicanalítica, 

elementos primitivos ainda não nomeados podem ser contidos por intermédio da 

função continente do terapeuta até que se adquiram significados e tragam alívio da 

dor psíquica e uma recuperação do equilíbrio emocional (SANTIS et al. 2011).  

Desta forma, é importante apontar alguns conceitos psicanalíticos básicos que 

envolvem a relação da criança e da equipe multidisciplinar, que são a transferência, a 

contratransferência e a aliança terapêutica. A transferência ocorre de forma em que o 

paciente sinta que já viveu alguma relação como a com o terapeuta. Já a 

contratransferência diz respeito às reações do terapeuta para com o paciente 

(FERREIRA; AZAMBUJA, 2011).  

Ambas devem ser investigadas pelo terapeuta, pois dessa forma o passado 

violento da criança pode ser comunicado não apenas de forma lúdica, mas também 

da relação transferencial estabelecida e da consequente aliança terapêutica 

construída. É importante que o terapeuta permita que o paciente traga suas próprias 

questões, sem influências ao atendimento, pois poderá tornar o ambiente um 

facilitador do desenvolvimento emocional, ou seja, o terapeuta como ego auxiliar 

fornece sustentação emocional à criança e, a partir de uma transferência benéfica 

nesta relação, a criança poderá voltar a conviver com o mundo externo e interno de 

uma forma positiva (OLIVEIRA; SEI, 2014). 

Nesse sentido, como já mencionado, o uso de recursos lúdicos colabora com o 

processo de expressão da criança abusada, o que afirma Oliveira e Sei (2014, p. 14):  

Em relação à oferta de diferentes linguagens para expressão do público 
infantil, especificamente no caso de crianças que sofreram traumas, o 
desenho também pode ser um instrumento valioso. Um indicador de abuso 
sexual é a existência de temas e imagens de caráter sexual, pois, 
normalmente, crianças mais novas, e que não passaram por esse tipo de 
violência não costumam desenhar genitais ou partes íntimas (OLIVEIRA; SEI, 
2014 p. 14). 

Assim como defende Alvarez (1994), “o processo de aprendizagem da 

aceitação da dor, da perda, do trauma ou do abuso é complexo, longo, nem sempre 

visível e com certeza não necessariamente verbalizado” (p.161). O psicólogo nesses 

casos, tem o intuito de resgatar a capacidade de sentir e poder pensar a dor, 
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permitindo a aproximação através do uso de cooperações lúdicas, transformando o 

processo de forma humanizada (SUCAR, 2008). 

Na concepção de Freud, o entendimento do trauma se estabelece devido a 

ocorrência da "ruptura de uma barreira sob outros aspectos eficazes contra os 

estímulos", desenvolvendo "um problema em dominar as quantidades de estímulo 

interrompidos, e de vinculá-las no sentido psíquico, a fim de que ela possa então 

desvencilhar-se" (FREUD, 1920, p. 40 apud OLIVEIRA; SEI, 2014). 

Considerando a categoria da psicanálise, desde o seu início até o seu 

amadurecimento atual, há uma clara relação da questão edípica com o conceito de 

trauma. Anteriormente, entendia-se o trauma como algo exclusivamente concreto e 

visível, de cunho sexual, onde o trauma ocorrido participava veemente do psicológico 

do indivíduo, como por exemplo, as famosas histéricas freudianas (BENETTI; 

MALGARIM, 2010). 

 Em um segundo momento da sua teoria, Freud aponta o Complexo de Édipo, 

conceito fundamental dentro da estruturação da personalidade. A partir dessa nova 

percepção, constitui-se ao trauma outro componente: o mundo da subjetividade, 

inconsciente e fantasioso de cada indivíduo, o qual fundamenta-se no processo de 

desenvolvimento da criança, enfim, o Complexo de Édipo (BENETTI; MALGARIM, 

2010). 

Nessa linha, as autoras Malgarim e Benetti (2010), concluem que: 

[...] o desenvolvimento teórico da psicanálise em suas distintas vertentes de 
desenvolvimento é um recurso essencial na avaliação dos processos 
psíquicos ao nível imediato de atendimento como para o desenvolvimento de 
estratégias de prevenção envolvendo ações que se orientem pela perspectiva 
da singularidade das experiências traumáticas. Desta forma, atentando e 
oferecendo aquilo de mais significativo da ação terapêutica psicanalítica, 
aspecto que compreende a escuta e o oferecimento de interpretações 
subjetivas específicas ao mundo interno do sujeito (MALGARIM, BENETTI, 
2010, n. p). 

Partindo dessa premissa, a fim de especificar a subjetividade acerca do trauma, 

a psicanálise pontua como o passar da violência relaciona-se com a individualidade 

da vítima, como a mesma percebe-se perante a situação. Aquilo que normalmente 

seria considerado traumático pode variar tanto da experiência, quanto da reação do 

indivíduo às circunstâncias do fato (DUPONT, 1998). 

Em suma, é consenso entre os teóricos citados, a ideia de que a personalidade 

do indivíduo é resultado de uma interação de fatores biológicos e ambientais, 
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principalmente representados pelos cuidados primários e sua qualidade diante da 

condição de dependência (KAPPEL; FERREIRA; PORTELA, 2011). 

 Conclui-se a partir dos pressupostos, que o trauma pode acarretar uma 

compulsão à repetição do evento traumático. Isto é, a criança pode vir a repetir o 

abuso futuramente. De acordo com este e os demais fatos observados anteriormente, 

confirma-se que as experiências vividas na infância não devem ser negligenciadas, 

pois determinam as consequências mais relevantes no seu completo desenvolvimento 

psíquico (OLIVEIRA; SEI, 2014). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir deste trabalho de conclusão de curso, foram apresentadas as questões 

relevantes que tramitam no âmbito jurídico, manifestando a importância do Psicólogo 

e a necessidade de seu reconhecimento, que em muitas situações não é estabelecido, 

mesmo que haja entendimento sobre sua vital contribuição ao amenizar o sofrimento 

do ser humano, que neste caso, além de seus direitos, busca também a justiça. 

Para a melhor compreensão e embasamento científico deste trabalho, 

procurou-se, através de pesquisa bibliográfica, um breve estudo sobre o abuso sexual 

praticado contra crianças e adolescentes. Procurou-se explanar o que é o abuso 

sexual, quais as causas e consequências, formas de abuso e como a Psicologia e a 

legislação brasileira trabalham na luta contra a violência sexual infantojuvenil.  

Os objetivos deste trabalho foram plenamente alcançados, trazendo ao espaço 

acadêmico uma discussão de extrema importância, a qual muitas vezes é silenciada 

de maneira arbitrária em nossa sociedade. Além de contribuir no semblante 

acadêmico e formação profissional, revelou-se os fatores éticos e legais, na união da 

ciência Psicológica ao Sistema Judiciário.  

Percebeu-se a importância de o perito judicial obter o discurso da vítima de 

forma neutra, desenvolvendo um relato livre, minimizando, dessa maneira, a 

possibilidade de contaminação ou sugestionabilidade, o que, em muitos casos, 

denigre a legitimidade do relator, ocasionando de forma inconsciente alterações dos 

fatos, o que unicamente traz prejuízo ao caso. Explorou-se também, a relevância ao 

abranger o momento e o contexto em que ocorreram a denúncia e a revelação do ato, 

notificando se esta última decorreu do relato espontâneo da criança ou se foi 

verbalizada a partir de comentários de adultos à sua volta. 

Vê-se que a ausência ou inconclusão de um ato pericial legal faz com que, em 

muitos casos, não se consiga responsabilizar o criminoso e, com isso, a proteção da 

vítima é prejudicada, pois esta mantém-se muitas vezes sob o mesmo teto do 

agressor, sofrendo a violência de maneira potencializada causada pela impunidade 

após o ato do abusador ser delatado. Motivo principal para o silêncio da vítima, que 

se encontra refém de uma situação a qual não vê caminhos para seu solucionamento. 

Contudo, a fim de evitar novos danos psíquicos ao infante, a comprovação do 

abuso por parte do psicólogo, pode-se dar a partir do uso de técnicas não invasivas, 

observando a história familiar, os sintomas apresentados e mecanismos de defesa 
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presentes no discurso, além da interpretação de recursos lúdicos como desenhos, 

histórias e técnicas projetivas. Encontrando nestes meios, formas para solucionar um 

cenário onde frequentemente apenas a escuta não se torna suficiente.  

A partir das características desse crime cometido contra crianças e 

adolescentes, pensando em uma maneira alternativa, e que traria diversos benefícios 

à recuperação do indivíduo, observou-se que um trabalho adaptado à instituição 

pública, que aborde a psicoterapia lúdica individual, grupal e orientação de pais, em 

uma frequência semanal, seria fundamental nos processos que envolvem o abuso 

infantil. 

Foi estabelecido durante a pesquisa, que toda e qualquer configuração de 

violência sexual pode levar à desestruturação evolutiva da criança ou adolescente, e 

mesmo que não haja comprovação de diagnóstico de penetração vaginal que 

caracterize o estupro em si, a situação não deve ser minimizada, ou invalidada. A não 

comprovação dos fatos não é um ato anulativo às acusações e denúncias existentes. 

Qualquer tipo de abuso sexual dentre a infinidade de possibilidades, é uma feição 

doentia e perversa de violência, e todas deixam cicatrizes definitivas nos aspectos 

físicos e psíquicos do ser humano.  

A atenção continuada e especializada da saúde física e emocional da criança 

e/ou adolescente vítimas de abuso sexual, bem como de sua família, por equipe 

interdisciplinar será sempre necessária. Sabendo-se das feridas causadas, onde a 

maioria não tem sua cicatrização efetuada. Para obtenção de melhores resultados 

evolutivos, dependerá o restabelecimento da autoestima e da integridade física e 

psíquica das vítimas, reestruturando sua confiança nas pessoas, além da capacidade 

de lutar dignamente pela vida e, principalmente, pelos seus direitos mínimos de 

existência como ser humano. 

O descaso à cenários como este, envolvendo menores de idade, sobretudo em 

uma sociedade em que há uma naturalização de abuso seguido de afeto, considera-

se estes fatores que desencarregam a opressão e silenciamento das vítimas. Fala-se 

somente da ponta de um imenso iceberg o qual, em sua maioria, nem se imagina 

existir. A sociedade tem como obrigação atentar-se a esse fardo que é carregado 

desde os primórdios. Vê-se uma evolução, contudo, muitos optam por fechar os olhos. 

Em suma, ao adentrar a este meio, os Psicólogos colaboram para que haja 

justiça, e acima de tudo, a minimização do sofrimento destas crianças e adolescentes 
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que tem sua inocência roubada por aqueles que deveriam protegê-las. Entretanto, 

lhes causam dores e traumas que comumente perduram pelo resto de suas vidas.  
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