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A liberação a inteligência aprisionada só poderá dar-se através do 
encontro com o prazer de aprender que foi perdido. Por tal razão, 
acreditamos que nossa principal tarefa na relação com o paciente 
(aos quais denomino “aprendensinantes”) é “ ajudá-los a recuperar o 
prazer de aprender” e, de igual modo, pretendemos , para nós 
mesmos, recuperar o prazer de trabalhar aprendendo e de aprender 
trabalhando. (FERNANDÈZ, Alicia ,2001,p.27) 

 
 

 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Às crianças e jovens que sofreram ou sofrem abuso. À todos os 
profissionais que trabalham com essas crianças apesar da dor e das 
dificuldades. A todos que atuam respeitando e zelando pelo 
desenvolvimento e vida do ser humano.   
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RESUMO 
 
 

O presente trabalho traz uma possível compreensão sobre a criança abusada 
sexualmente. A intenção foi abordar diferentes formas de olhar para essas crianças, 
abrangendo questões sócio culturais, e seu desenvolvimento,   que é frágil. 
Compreendê-la como ser ainda em formação e que necessita de proteção.  

Ter um possível entendimento sobre quem comete o abuso e os tipos de 
abusos que sofrem as crianças foram temas que tiveram um inicio neste estudo. 

É abordado também o importante trabalho realizado pela equipe psicossocial 
do CNRVV,  na construção de uma rede de apoio a criança vitimizada, junto a  
centros de saúde, escolas, centros sócio educativos, SAICA, entre outros, voltados 
a  tratar e  reabilitar as famílias que apresentam alguma violência doméstica.  

Uma honra foi poder realizar a prática clínica, atendendo como 
psicopedagoga, junto à equipe  psicossocial.   

No presente trabalho foram descritos os atendimentos psicopedagógicos que 
realizei com crianças e o olhar do psicopedagogo a cada indivíduo, respeitando o 
ser de cada um, o tempo de cada um. Deixando a criança simplesmente ser criança.  

Boa leitura! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

This paper presents an understanding about the sexually abused child. The 
intention was to address different ways of looking at these children, covering socio-
cultural issues, and their development, which is fragile. Understand that these 
children are still in training and in need of protection. 

This study also target the understanding of who commits abuse and the types 
of abuse suffered by children. 

It also addresses the important work carried out by the CNRVV's psychosocial 
team in the construction of a support network for the victimized child, together with 
health centers, schools, socio-educational centers, SAICA, among others, aimed at 
treating and rehabilitating the families that present domestic violence. 

It was an honor to be able to perform the clinical practice, attending as a 
psych pedagogue, with the psychosocial team. 

In the present paper were described the psych pedagogical consultations that 
I performed with children and the psycho-pedagogical approach to each individual, 
respecting the individuality of each one, the time of each one. Letting the child simply 
be a child.  

Good reading! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IINTRODUÇÃO 
 

 

O assunto sobre abuso sexual infantil  é bastante delicado, e saber a melhor 

maneira de abordar e lidar com esse tema, tanto  com as crianças que foram 

violentadas  como qual a melhor forma de trabalhar com as instituições não é tarefa 

simples. Tentar entender  o que move uma pessoa a abusar  de uma criança ou 

jovem é  algo muitas vezes  incompreensível.  

Cresci  em um ambiente onde a criança é respeitada, admirada em seu  

desenvolvimento e protegida. Lidar com crianças que sofreram abuso, ver que se 

isolam, como se janelas estivessem fechadas, que sentem como se o mundo as  

agredissem,  gerou em mim uma intenção em compreender melhor como  poder 

ajudá-las e a refletir como trazer esses assuntos para as instituições.   

 Os casos de agressão física à criança são frequentes e possíveis de serem 

vistos, já os de violência sexual, muitas vezes não é evidenciado e diversas vezes 

acontecem juntos. 

Ao trabalhar como coordenadora em uma creche dentro de uma comunidade, 

tive acesso a  casos de famílias que agrediam seus filhos  e muitas perguntas 

surgiram em minha mente: 

- Qual a melhor forma de lidar com essas questões e de como a instituição 

pode proteger a criança? 

- Como a instituição de ensino pode acolher essas crianças e atuar para que 

consigam aprender? 

- O que é possível ser feito para conscientizar as famílias,  qual e como 

deveria ser esse trabalho? 

 Algumas mães  relatavam na porta da creche que seus  filhos diziam em 

casa, que se a mãe batesse neles, contariam para professora. As crianças  se 

sentiam de certa forma, protegidas pela instituição. Ao mesmo tempo que a 

instituição  acolhia e protegia as crianças... mas era impossível saber como 

voltariam  no dia seguinte…  

Hoje leciono em uma escola particular de famílias de classe média,  e 

percebo que em  ambas instituições, o assunto sobre agressão e violência sexual é  

pouquíssimo estudado e tratado entre o corpo docente. 

  



 

Na pós graduação em Psicopedagogia no Instituto Sedes Sapientiae, 

estudamos sobre fracasso escolar e foi abordado brevemente como a criança e o 

jovem eram vistos cultural e socialmente e de como esse olhar, tem se modificado 

ao longo dos anos. Acredito que a interpretação de como a infância é vista 

culturalmente pode estar relacionada a questão da violência sexual infantil. A 

relação de domínio e de posse sobre um outro individuo, como resquícios da 

colonização e  a falta de compreensão de que a criança é um ser em 

desenvolvimento,  podem ser uma entre tantas, das justificativas para essas 

atitudes. 

O curso da pós graduação me proporcionou fazer atendimentos da  Prática 

Clínica no Centro de Referência a Vítima de Violência do Instituto Sedes Sapientiae 

(CNRVV no Butantã) onde realizei minha prática Clínica desde setembro 2016 e 

atualmente estou como voluntaria. Este estabelecimento acolhe famílias 

encaminhadas pelo CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social) e na grande maioria jovens e crianças violentados sexualmente.  

Os atendimentos são realizados por uma equipe  psicossocial. Quebrar os 

paradigmas e receios em lidar com essas crianças, foi de extrema importância, pois 

são crianças como quaisquer outras, e deixá-las de lado, por receio de não 

conseguir ou não saber como atendê-las, é um receio que muitas adultos tem.  As  

trocas entre os profissionais que atuam no CNRVV e os atendimentos estão me 

proporcionando um aprendizado enorme que só tenho a agradecer.   

O presente trabalho tem  como objetivo analisar  e  compreender  porque há 

tantos casos de violência sexual contra crianças no Brasil,  se há  razões  culturais, 

hereditárias, sociais ou outras que a expliquem. 

Através  deste estudo pretendo abordar de que forma o psicopedagogo pode 

atuar para que as crianças  sexualmente abusadas  tenham confiança em si e no 

outro,  e se sintam bem consigo mesmas,  possibilitando e permitindo a si mesmas,  

terem alegria em aprender. 

Portanto, procurar  como mobilizá-las para que consigam aprender,  como 

mostrar que são capazes de  fazer conquistas, descobertas de um mundo inteiro 

através da leitura, dos números, de brincadeiras, de diferentes matérias e atividades  

é o objetivo principal desta pesquisa.  

O trabalho psicopedagógico é de grande importância para as crianças 

violentadas. Ensinar modos diferentes de aprender, através de atividades que as 



 

envolvam, que as alegrem e que vá ao encontro de suas habilidades, partindo das 

facilidades para então aos poucos ir lidando com as barreiras e dificuldades é 

respeitá-las em suas individualidades.     

As perguntas que norteiam esse trabalho  são:  

- como foi e é interpretada a infância  pela  sociedade?  

- como ajudar a criança que sofreu ou sofre violência a ter confiança  em si 

mesma e no outro através do trabalho psicopedagógico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO l 

VISÃO DA SOCIEDADE SOBRE A INFÂNCIA: 

Reprodução Histórico Sócio- Cultural 

 

 

Ao longo da história da humanidade o tratamento da sociedade em relação a 

infância e adolescência sempre foi diversificado. O abuso na infância é de natureza 

social e reflete contextos e significados culturais de cada época, de cada povo. 

Diversos historiadores se debruçaram sobre o tema do abuso sexual infantil. 

Lloyd deMause (1976) citado por Sanderson, (2008,p. 2) nos mostra como o 

conceito sobre a infância, as atitude e cuidados, variam ao longo do tempo e está 

relacionada às crenças e valores de cada época 

 Outros historiadores como Marin (1964) e Del Priore (1966) citados por 

Ferrari e Vecina (2002, p. 46) descrevem que na Alta Antiguidade séc. VIII a.C., 

haviam civilizações e povos que sacrificavam crianças de diferentes formas, como 

por exemplo: queimando, afogando, jogando em penhascos. Crianças eram mortas 

como oferenda aos deuses crendo que traria abundância,  ou a fumaça da 

combustão das crianças acalmariam os deuses. Outros relatos descrevem ainda, 

que em certas civilizações o pai era o dono absoluto do filho, crianças que não 

fossem robustas eram mortas ou jogadas aos lobos, os bebês do sexo feminino 

eram mortos. Crianças e adolescentes eram violentados e abusados sexualmente. 

DeMouse descreve esse período como “Modo Infanticídio”, em que prevalecia  a 

ideia de que as crianças existiam para atender as necessidades e a comodidade dos 

adultos e que crianças defeituosas eram responsáveis por suas desgraças.  

 

 

A concepção de uma educação corretiva e disciplinadora parte do 
princípio de que todos os filhos de Adão e Eva trazem consigo a 
mancha do pecado original. Ou seja, o fato de ambos terem 
desobedecido a Deus e comido o fruto da árvore do conhecimento 
do bem e do mal fê-los perder a inocência e transmitir essa perda a 
sua descendência por meio do sangue e das dores do parto e do 
suor do trabalho. 
É nos Evangelhos, entretanto, que encontramos, pela primeira vez, 
uma visão sagrada da infância e uma nova concepção da criança, 
inocente e livre do pecado original: “Em verdade, vos digo, que se 
não mudardes e não vos tornardes como crianças não entrareis no 



 

reino do s céus. (Matues18, Genesis apud FERRARI; VECINA. 2002, 
p. 123) 

   
 
 Do séc. IV ao XIII,  vigorou o “modo de abandono”, as crianças eram vistas 

como possuidoras do mal, por isso apanhavam e eram mantidas distantes 

emocionalmente dos pais, abandonadas ou vendidas para a escravidão. Já no final 

do séc. XIV ao séc. XVII os pais começam a se ligar emocionalmente aos filhos, 

porém ainda os temiam como se estivessem diante de um mal.  

Na Alta Idade Média, Renascença e Idade Clássica acreditava-se que para 

ter um bom caráter era necessário uma educação rigorosa e corretiva, com o 

objetivo de moldar a personalidade perniciosa da crianças. Pais e mestres 

educavam a base do medo, através de surras e repreensões fazendo uso 

inclusive  de instrumentos como chicotes, unhas de ferro, palmatórias.  

A infância e a adolescência eram vistos como um período da vida que deveria 

ser corrigido, chamado também de loucura ou excesso de selvageria. No 

levantamento histórico sobre violência na educação Debardueux (1996) citados por 

Ferrari e Vecina (2002, p. 122) afirmam que o castigo físico, na Antigo Egito e aplicado 

também na Grécia, era considerado a única forma de educar. Na Roma Antiga séc. 

VIII d.C.  assistir crianças sendo torturadas e chicoteadas era motivo de espetáculo. 

No século XVII d.C. há um crescimento nas conquistas científicas, através da 

observação da natureza e questionamento sobre a vida e a existência. Através  da 

Teoria do Conhecimento de J. Locke, surge um novo olhar sobre o mundo exterior e 

como isso influencia o entendimento e o caráter da pessoa e os sentidos. Somadas 

as ideias de Spinoza sobre corpo e alma é lançado então um novo olhar sobre a 

psicologia e a educação.  

O cristianismo iniciou um movimento de piedade, caritativo sobre as crianças, 

destinados a corrigir os problemas dos menores abandonados, indigentes e 

delinquentes criando reformatórios e orfanatos de caráter religioso. 

 No sec. XVIII deMause chama de “Modo de Instrução”, quando as crianças 

passaram a serem vistas como menos ameaçadores e menos malignas, os pais 

tentavam vencer a vontade delas controlando seu comportamento por meio de 

ameaças, culpas e punições. 

O “modo socialização” vem logo em seguida, séc. XIX a metade do séc. XX 

os pais tentavam corrigir as crianças em público,  sendo surradas por causa da 



 

desobediência, mas não eram mais vistas como más. De acordo com deMause 

(apud SANDERSON, 2008, p.3) essa forma de cuidar dos filhos ainda é a mais 

comum hoje. 

  

 

Esta cultura milenar favorece o poder do adulto sobre a criança e o 
adolescente, transformando os em “coisas” destituídas de 
necessidades, desejos e direitos essenciais e tornando-os 
depositários dos desejos, expectativas e paixões dos adultos. Essa 
mesma cultura que ainda, favorece o poder do homem sobre a 
mulher, banaliza a violência transforma meninos e meninas em 
“aviões” e alvos fáceis nas guerras entre gangues, etnias e Estado é, 
portanto, o principal fator produtor da violência intrafamiliar conta 
crianças e adolescentes. (FERRARI; VECINA 2002, p.126)  

 
 
 

No séc. XIX, a pedagogia da punição corporal começa a diminuir e o convívio 

familiar passa a ser considerado. No séc. XX os pais passam a olhar e lidar com as 

necessidades do desenvolvimento da criança, enxergando seu potencial, suas 

características tais como alegria e criatividade. 

  Nas obras literárias de diferentes épocas, podemos reconhecer o assunto 

sobre a violência,  em diversas obras, como por exemplo: “Oliver Twist” de Charles 

Dickens; “Carta ao pai” de Frans Kafka; “O meu pé de laranja-lima” de José Mauro 

de Vasconcelos; “Negrinha” de Monteiro Lobato; “Um Cinturão”  de Graciliano 

Ramos; Músicas como: “Se eu fosse teu patrão” de Chico Buarque;  “Luca” de 

Suzanne Vega e Filmes como:  “Pai patrão”; “Do que o ódio é capaz”; “Pixote” e 

“Matilda”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 O DIREITO A SER CRIANÇA, O DIREITO A SER CIDADÃ 

 

 

O olhar da sociedade vem sendo ainda lentamente transformado. Atualmente 

se tem maior conscientização sobre a infância como sendo uma etapa onde a 

criança necessita de atenção, cuidados e proteção.  

As leis que zelam pelo respeito à infância são conquistas recentes na nossa 

história, como podemos ver um pouco abaixo: 

Em 1852 na França é estabelecida a lei que proíbe crianças de seis a onze 

anos de trabalhar mais de 65 horas semanais. Em 1897 a escola se torna obrigatória 

para crianças até treze anos.    

Em 1924 e 1952 em Genebra e em Viena aconteceram reuniões 

internacionais visando a garantia do bem-estar da criança, definindo como 01 de 

junho “Dia Internacional da Criança”. 

A Assembleia Geral da ONU em 1959 proclama a Declaração dos Direitos da 

Criança, e estabelece dez princípios que condensam principais cuidados e garantem 

a indispensável proteção às crianças.   

Ferrari e Vecina (2002, p. 125) descrevem que em 1962, nos Estados Unidos, 

o pediatra C. H. Kempe  notou que chegavam aos consultórios muitas crianças com 

lesões não acidentais e apresentam a “Síndrome da Criança Espancada”.  

Valendo-se dos relatos dos trabalhos de Wooleu e Evanms sobre o 

significado das lesões esqueléticas dos lactantes e dos estudos de Anbroise Tardieu 

(1868) médico-legal, sobre o infanticídio, o pediatra C.H. Kempe demonstra à 

comunidade científica e à sociedade que o espancamento de crianças se revela um 

problema de saúde pública com graves consequências. Desde então nos EUA e na 

Europa são estudados os fenômenos da violência nos lares, nas instituições e na 

sociedade em geral, buscando formas de intervenção e tratamento.  A partir desse 

trabalho originou-se a obrigatoriedade dos médicos denunciarem os casos de abuso 

infantil e um novo organismo federal foi criado nos EUA –Centro Nacional sobre 

Abuso e o Abandono Infantil. 

 Apesar da 1ª Declaração sobre os Direitos da Criança (Liga das Nações, 

1923) e da ONU em 1959 rejeitarem o uso dos castigos físicos, o espancamento 

considerado essencial na educação é algo que se manteve até meados dos anos 

70.  



 

Estudos de Bauman e Friedman, 1998 mostram que nos EUA 70% a 90% dos 

pais batem em seus filhos ocasionalmente, com finalidade educativa. Estudos 

científicos sustentam não haver consequências prejudiciais (psicopatologias, 

violência ou abuso) na punição corporal infrequente, num contexto familiar amoroso.  

No Brasil as primeiras definições legais da criança maltratada, faziam 

referência aos pais que colocavam em perigo a moral de seus filhos, pais que 

apresentavam comportamento moralmente repreensíveis ou expunham a vida e a 

saúde dos filhos, e na vida adulta poderiam gerar falta de respeito às leis. A questão 

do sofrimento da criança abusada não eram levadas em consideração, pois não 

existia atendimento adequado, sendo encaminhadas a orfanatos por motivos como 

pobreza ou abandono. 

As primeiras publicações na imprensa sobre o tema de crianças vítimas de 

violência física, começaram a surgir em 1970 com os autores Dr. Hélio de Oliveira 

Santos com “Crianças Espancadas”; Maria Amélia Azevedo com “Educação Sexual: 

uma proposta, um desafio” e “Mulheres Espancadas: a violência denunciada”; e 

Viviane Azevedo Guerra com “Violência de pais contra filhos: procura-se vítimas”. 

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), vem analisando indicadores sociais como: 

mortalidade infantil, expectativa de vida, índice de analfabetismo, renda per capta, 

entre outros o que leva a uma tentativa de compreensão desses fenômenos. 

Nas últimas décadas foram realizados trabalhos de psicólogos e educadores, 

como Spitz, Bolwby, Piaget, Ajuriaguerra, que trouxeram nova compreensão sobre o 

desenvolvimento da criança e do adolescente, e as consequências do abandono e 

carência materna. 

Somente a partir de 1980 que o fenômeno do abuso da infância e 

adolescência passa a ser mais questionado e estudado no Brasil. 

  

 

Por sua vez, a idéia [sic]de exploração sexual da infância é conquista 
recente, na medida em que se assenta sobre um duplo 
reconhecimento- o da existência de um padrão assimétrico de 
relações sociais entre gerações- o padrão adultocêntrico e o da 
concepção da criança como cidadão, sujeito de direitos e não como 
menor de idade, passível de ser objeto do prazer do adulto.  
(Azevedo; Guerra 1988, p.5-6. apud FERRARI; VECINA, 2002, p.52) 

 
 



 

Segundo Minayo e Souza (1999, p.9) citado por Ferrari e Vecina (2002, p. 79) 
 
 

Em toda sociedade ocidental, e mais particularmente no Brasil, é na 
década de 80 que o tema da violência entra com maior vigor na 
agenda de debates no campo programático da saúde, tendo a se 
consolidar no final dos anos 90. Em nosso país tiveram papel 
fundamental para essa inclusão os movimentos sociais de 
democratização, as instituições de direito, algumas organizações 
não-governamentais (ONGs) de atenção aos maus-tratos da infância 
e as organizações internacionais com poder de influenciar as pautas 
nacionais.   

 
 

Um marco na legislação internacional de 1989, foi quando a comemoração 

dos 30 anos da Declaração dos Direitos da Criança, resulta em um consenso sobre 

trabalho infantil, a criança soldado e a exploração sexual gerando a Convenção 

sobre os Direitos da Criança.     

Na década de 1990 é criado o Bem-Estar Social ou o Estado-Protetor, voltado 

a assistência social da criança desvalida e desviante. 

No encontro Mundial de Cúpula pela Criança 1990, a UNICEF estabeleceu 

metas a serem alcançadas até o ano de 2000, entre elas: redução da taxa de 

mortalidade infantil para crianças menores de cinco anos, acesso universal a água 

limpa e saneamento básico, melhoria na proteção da criança que vive em 

circunstâncias especialmente difíceis.  

Baseada na Declaração Universal dos Direitos da Criança que afirmam o 

valor da criança como ser humano, respeito a sua condição de pessoa em 

desenvolvimento, valorização da infância e juventude como portadores da 

continuidade do povo e o reconhecimento de sua vulnerabilidade. 

No Brasil em 13 de julho de 1990 com a promulgação do Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA) é homologada a lei que considera a  criança/adolescente 

como cidadão,  passando a ser sujeitos de direitos, estabelecendo proteção integral 

a crianças/adolescentes, estabelecendo quais são os deveres dos pais, dos 

responsáveis, da comunidade, das instituições e o do Estado. O que podem e 

devem fazer ou não,  estabelecendo também as consequências de omissões e das 

ações.  

O Brasil assinou a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que 

afirma que toda criança/adolescente brasileiro tem direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 



 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Recursos 

públicos deverão ser prioritariamente destinados à proteção da infância e juventude. 

Segundo Ferrari e Vecina (2002, p.54) as dificuldades para a implementação 

são inúmeras, o Conselho de Direitos deve traçar as políticas públicas, ainda não 

efetivamente implantadas, e os Conselhos Tutelares da Infância e Juventude ainda 

não tem condições de garantir a cidadania, pois são escassos os serviços de 

proteção e atendimentos.  

Internacionalmente a cada dois anos a Sociedade Internacional para 

Prevenção ao Abuso e Negligência Infantil (International Society for the Prevention 

of Child Abuse and Neglect-ISPCAN) realiza congressos. No ano de 2000 foi 

presidida por um brasileiro Dr. Franklin Farinati. 

A conscientização e a mobilização da sociedade na proteção da criança que 

sofre os vários tipos de exploração, inclusive e principalmente sexual é muito 

recente e ainda precária. Ainda há uma enorme falta de defesa à criança, de 

denúncias e uma certa conivência da sociedade, como um pacto do silêncio. 

A maioridade tem variações de idade em diversos países, alguns consideram 

maioridade a partir dos 13 anos, outros aos 16, essas variações globais têm impacto 

na pornografia infantil e no turismo sexual infantil.  

A internet é um meio que traz muitos riscos às crianças e vem crescendo 

assustadoramente. Aliciamento de crianças, pornografia infantil, salas de bate papo, 

compra e venda de crianças se tornaram mais fáceis. Os pedófilos utilizam muito 

esse recurso por ser fácil o acesso, por manterem o anonimato e por encontrarem 

pessoas semelhantes como uma “comunidade virtual”. Muitas das imagens de 

pornografia infantil estão geralmente escondidas em sites disfarçados com temas 

infantis, como Disney , sites que as crianças acessam inocentemente à procura de 

figuras populares, informações e imagens para suas lições de casa. 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988,  

 CAPÍTULO VII 
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso 
(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)  

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que 
a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art1


 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, 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. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, 
do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, 
mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada 
Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na 
assistência materno-infantil; 

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as 
pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração 
social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para 
o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com 
a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. 
(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 

I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o 
disposto no art. 7º, XXXIII; 

V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer 
medida privativa da liberdade; 

VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e 
subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou 
adolescente órfão ou abandonado; 

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao 
adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. (Redação dada 
Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente.  

§ 5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que 
estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.  

§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os 
mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias 
relativas à filiação.  

§ 7º No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se- á em 
consideração o disposto no art. 204. 

§ 8º A lei estabelecerá: (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens; (Incluído 
Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 
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II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à articulação das 
várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. (Incluído Pela 
Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às 
normas da legislação especial.  

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os 
filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 
enfermidade.             Disponível em: http:legislação.planalto.gov.br.  Acesso em 25 out. 
2018. 

 

 

1.2. Índices /dados 

 

A cada 15 segundos uma criança é abusada sexualmente no Brasil 

(Secretaria Nacional de Direitos Humanos). 

Estima-se que 90% dos casos de violência sexual contra crianças e 

adolescentes, memores de 12 anos, não são notificados - Secretaria de Defesa 

Social (SDS).   

A cada dez crianças de zero a doze anos, três sofrem diariamente algum tipo 

de maus-tratos dentro da própria casa, perpetuados por pais, padrastos ou parente.  

 

 

São crianças sem voz e sem vez, aprisionadas em uma 
relação assimétrica de poder, em que só lhes relatam a submissão a 
vontade do outro e a renúncia ao próprio desejo. Vivem um drama 
que afetam seu próprio desenvolvimento tanto físico como 
emocional, o que pode gerar indivíduos com graves dificuldades de 
vinculação.  Além disso, como consequências surgem sequelas 
imediatas ou tardias, físicas e emocionais, traduzidas em sintomas 
como dificuldades escolares, de relacionamento social, distúrbios 
psicossomáticos, até a invalidez ou a morte por homicídio ou 
suicídio. (FERRARI; VECINA, 2002, p. 74) 

 

 

Segundo Sanderson (2008, p. 54) 87% dos casos de abuso são cometidos 

por familiares, vizinhos ou amigos (ChildLine, 2003), esses casos de abuso 

normalmente duram alguns anos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
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Dados da Unicef (2000), mencionados por Ferrari e Vecina (2002, p.144)  

mostram que no Brasil 90%  dos casos conhecidos de violência sexual contra 

meninas, o agressor é o pai ou o padrasto da vítima.  

 

Em 18 de maio é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data remete ao dia 18 de 
maio de 1973, quando a Araceli Crespo, de 8 anos, foi raptada, estuprada e 
morta por jovens de classe média alta em Vitória (ES). Os agressores nunca 
foram punidos. 
 
No Brasil, o Disque 100 e o aplicativo Proteja Brasil são os principais meios de 
denúncia dos crimes envolvendo crianças e jovens. Apenas em 2015 e 2016, 37 
mil casos de denúncias de violência sexual na faixa etária de 0 a 18 anos foram 
recebidos pelo Disque 100.  
 
Apenas em 2016 foram 17,5 mil casos. A maior parte das denúncias é referente 
aos crimes de abuso sexual (72%) e exploração sexual (20%). As demais 
ligações estavam relacionadas a outras violações como pornografia infantil, 
sexting, grooming, exploração sexual no turismo, estupro... Cerca de 67,7% das 
crianças e jovens que sofrem abuso e exploração sexuais são meninas. Os 
meninos representam 16,52% das vítimas. Os casos em que o sexo da criança 
não foi informado totalizaram 15,79%. 
 
Os dados sobre faixa etária mostram que 40% dos casos eram referentes a 
crianças de 0 a 11 anos. As faixas etárias de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos 
correspondem, respectivamente, 30,3% e 20,09% das denúncias. Já o perfil do 
agressor aponta homens (62,5%) e adultos de 18 a 40 anos (42%) como 
principais autores dos casos denunciados. 
 
As ligações no Disque 100 são gratuitas, e as denúncias são anônimas. O 
atendimento é 24h e ocorre inclusive nos domingos e feriados. 
Já o aplicativo Proteja Brasil está disponível para download nos celulares das 
plataformas Android e iOS. Com apenas alguns cliques, o usuário consegue 
apresentar sua queixa à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos de maneira 
fácil, rápida, anônima e segura.” 
Disponível em: http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/05/dia-nacional-

contra-abuso-sexual-de-criancas-e-jovens-e-celebrado-nesta-quinta-18. 

Acessado em  02 nov. 2018. 
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 Abaixo segue o mapa da Violência Contra Menores do Ministério dos Direitos 

Humanos: 

 

 

 

fonte: https://matematicaeafins.com.br/blog/2018/05/02/atualidades-xxiii-2018-

violencia-contra-criancas-e-adolescentes-e-trabalho-infantil/ acessado em: 25 nov. 

2018. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO ll 

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL 

 

 

A infância segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente é o período do 

nascimento aos doze anos.  

Ao nascer o bebe é totalmente indefeso e necessita dos cuidados e afeto de 

sua mãe ou responsável (independente de qual for o sexo biológico) para sobreviver 

e se desenvolver. A partir desse vínculo estável a criança adquire  confiança e dessa 

forma o bebê vai conhecendo a si mesmo e o seu entorno. Os processos 

fisiológicos, psicológicos e sociais vão formando a Matriz de Identidade. A família é a 

provedora desse amadurecimento individual e continuo. 

Segundo Salvador Minuchin (psicólogo e terapeuta):  

“Família é nossa matriz de identidade.” É o primeiro lugar de pertencimento, que nos 
dá nome e sobrenome. Lugar que nos alimenta e dá afeto, lugar de poder se desenvolver de 
se individualizar e que propicia separação, gerando de forma cíclica a própria família. 
Disponível em Instituto fazendo História: 
https://www.youtube.com/watch?v=QYWs81vR2BE. Acesso em 05 nov. 2018.   

 
 
Ou ainda, de acordo com Ceneide Maria de Oliveira Cerveny:  

 

 

“Família é um sistema de relações onde seus membros 
compartilham o mesmo contexto social de pertencimento e que sofre 
transformações dentro da sua cultura e da história. É um lugar de 
reconhecimento da diferença, de aprendizados constantes, de 
mudanças e atualizações da rede de afetos onde a gente aprende 
nos vínculos e onde a gente transmite valores e afetos.” Citado em: 
https://www.youtube.com/watch?v=QYWs81vR2BE, acesso em 05 
nov. 2019. 

 

 

  Cuidar que é tarefa e função da família (e na falta desta das instituições) 

significa além de atender as necessidades físicas, de auto preservação 

(alimentação, sono, excreção, limpeza), significa também atender as necessidades 

afetivas, ligadas às sensações de prazer como carinho, afeto, aconchego, proteção, 

atenção e de desprazer ligadas a frustração, dor, sofrimento e de limites. Esses 

cuidados permitem a criança desenvolver  recursos próprios para  lidar com 

situações adversas e desenvolver resiliência. 

https://www.youtube.com/watch?v=QYWs81vR2BE
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 A criança desenvolve sua identidade e a noção do mundo a partir dessa 

primeira relação de dependência com a mãe, ou daquele que é responsável por ela.  

A participação paternal influência positivamente na relação mãe x bebé, 

promovendo maior  segurança,  tranquilidade e satisfação para a mãe exercer suas 

funções.   

A função tanto  maternal quando paternal pode ser exercida independente do 

gênero dos responsáveis pela crianças.   

É no início da vida que se estabelecem os primeiros modelos de vínculos 

afetivos. Para crescer e desenvolver-se, a criança precisa de um outro que lhe dê o 

alimento, que cuide dela, até o momento que possa fazê-lo sozinha. Quando não 

tem suas necessidades atendidas de forma adequada, o bebé torna-se inseguro e 

frágil desenvolvendo defesas rígidas para  sobreviver. 

Devido a sua extrema fragilidade, o recém-nascido se encontra numa posição 

de total dependência. Dependência essa que é condição essencial a vida. A criança 

a medida que se desenvolve vai adquirindo maior autonomia e noção de sua 

identidade. É nesse intercâmbio de atenções, ações e reações, que vai se definindo 

nossa vida mental e psíquica. 

 

 

(...) na medida em que a criança é atendida, envolvida, 
alimentada e compreendida em suas necessidades, vai se sentindo 
aliviada de seus medos, de suas inseguranças, o que possibilita uma 
atuação de seus possíveis impulsos de raiva. Assim, a momentos de 
desespero, dor, raiva, seguem-se outros de prazer, de satisfação. 
Portanto, a mãe, e o pai e o ambiente cuidador são da máxima 
importância no sentido profilático. (MALZ, ZAVASCHI et al 2008, 
p.91) 

  

Caso o contexto a sua volta não seja continente e protetor o processo de 

identificação será conturbado. 

A função dos pais é de cuidar e transmitir valores. Um dos primeiros 

processos para dar noção de realidade a criança é o dizer não, onde a criança 

defronta com a frustração. 

 

Se os pais não tiveram essa postura de seus pais, quando crianças, 
dificilmente vão ter condições de apoiar seus filhos em sua 
aquisição.  O conhecimento do papel social de país é sempre 
adquirido de modelos, retirados da própria experiência de vida. 



 

Assim, o problema da criança, hoje, representa quase sempre uma 
aprendizagem emotiva que seus pais não conseguiram completar no 
momento evolutivo correspondente (...) A integridade do Eu 
dependerá dos vínculos e da organização entre os agrupamentos de 
papeis sociais, psicológicos (ou psicodramáticos) e sociais. As 
variações e os desequilíbrios no acoplamento das estruturas desses 
papeis em seu desenvolvimento originam e/ou distúrbios do Eu. 
(FERRARI; VECINA, 2002, p. 26) 

 

 

O desenvolvimento acontece por etapas, a criança não se distingue do meio 

ambiente, ela é o meio ambiente, ou o outro, ela é o seu redor, tudo é ela própria. 

Por volta dos 3 anos começa a falar Eu e começa a distinguir ela própria do outro. 

No Brasil o processo de socialização da criança com outros grupos sociais 

distintos de sua família, aconteciam em sua maioria a partir dos 3 anos de idade, 

quando a crianças ingressava nas creches. Atualmente as famílias já procuram uma 

instituição como berçário e maternal, quando a criança tem poucos meses e a tarefa 

educativa é partilhada entre família e instituição. 

Quando a criança nasce ela está inserida em um determinado grupo social, 

para muitos esses grupos sociais chama- se família, para outros denomina-se abrigo 

ou orfanato. 

 Ferrari e Vecina (2002, p.37) descrevem: 

 “Caso a complementariedade do grupo familiar não ocorra ou acontece de 

forma insatisfatória, tem-se aí a instauração de processos psicopatológicos”. 

 

 

Quando a família não cumpre seu papel social de protetora de sua 
prole de transmissão de valores culturais, considerando como critério 
seu aspecto funcional, pode-se dizer que ela fracassou no 
cumprimento de suas funções. Observa-se nos membros dessa 
família a falta de relações verdadeiras, incoerência entre seus 
membros ... (FERRARI; VECINA, 2002, p.40)  

 

 

Quando ocorrem situações de vitimização física e sexual de crianças e 

adolescentes na família, pode-se dizer que estamos diante de um grave problema 

de relacionamento entre pais e filhos, em que uma relação se deteriorou, 

acarretando muitos problemas afetando o desenvolvimento saudável da criança.  



 

O corpo é a nossa morada, nele está a nossa alma, nosso simbólico, é com 

ele que o emocional, o vivencial e o intelectual se expressam. A individualidade se 

expressa com sua genética, hereditariedade e os aspectos culturais aprendidos. O 

corpo é um instrumento da nossa alma. 

Quanto mais cedo (primeiros anos de vida) acontecem situações de 

vitimização física e /ou sexual com uma criança, mais comprometida fica a 

assimilação de sua corporalidade, e a noção do seu corpo fica fragmentada e 

petrificada, deixando o Eu desestruturado, sem se integrar totalmente, apresentando 

traços de psicoses. 

Quando a vitimização ocorre por volta dos ¾ anos de vida,  

 

 

...as consequências assumem características próprias dos 
quadros traumáticos (Distúrbios de Estresse Pós-Traumático,)  
sintomas físicos (como problemas alimentares graves, tais como 
anorexia, obesidade; distúrbios de sono; problemas de sequelas, 
traumatismos físicos, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez 
indesejada); sintomas psicológicos (como dificuldade de 
concentração, de sono, problemas de atenção, motivação, 
depressão, ansiedade, quadro histérico grave, fugas de casa, 
tentativas de suicídio); problemas sociais ( desadaptação escolar, 
transgressões, delinquência), etc. (FERRARI; VECINA, 2002, p. 42) 

 

 

As marcas deixadas na personalidade da criança ou no adolescente que 

sofreu negligência emocional, vitimização psicológica por parte dos pais, assim 

como incesto ou abuso incestuoso, são muito profundas. 

O incesto é quando a criança e/o adolescente são utilizados para satisfação 

dos desejos e das necessidades sexuais de adultos próximos e ou membros de sua 

própria família. 

Constatou-se que essas situações em que a criança e o adolescente sofrem 

negligência emocional, vitimização psicológica e/ou incesto, em sua maioria ocorrem 

sem a força física, mas através de jogos sedutores e manipulações que perpetuam 

por muito tempo.  

A criança é envolvida pelos pais, a posição do adulto é decisiva nesses 

casos, sendo eles os provedores e responsáveis por essas situações. 



 

Segundo Fonseca Filho citado por Ferrari e Vecina (2002, p.44) o 

desenvolvimento da sexualidade dos pais interfere diretamente no desempenho do 

papel de pais junto à criança. 

  A criança identifica seu gênero por volta dos 4 anos, (feminino ou masculino), 

e quando passa a reconhecer sua identidade sexual (quando diz que é menina ou 

menino). O vínculo da criança com sua mãe ou responsável, passa por 

transformação ao longo da infância uma evolução normal que inicialmente é como 

se fosse uma unidade, uma simbiose, não há distinção ela e o mundo, ela é o 

entorno, aos poucos a criança consegue distinguir ela do outro. Para Fonseca as 

marcas dessa fase como que ressurgem na relação amorosa, caracterizando em 

desejos exclusivos e de posse e obsessão pelo outro. Nessas fantasias e desejos 

escondem a ansiedade da solidão e o medo da frustração assim como um fracasso 

de ter alguém só para si que já não é mais possível, esse sentimento acaba gerando 

uma obsessão tamanha que chega a ter que se matar ou matar o outro. 

“Crimes passionais como estrupo, por exemplo, revelam a angústia em ser 

aceito. A submissão violenta da vítima aparece como desespero de possuir, dominar 

a aceitação que não existe.”  (FONSECA, 2000, p.227 apud FERRARI; VECINA 

2002, p.45). 

A violência não é um fenômeno natural e para entendê-la é preciso 

compreender a história-psicossocial do indivíduo e da família, as interações e a 

forma de relacionamento interpessoal familiar. Não há uma só causa, mas é preciso 

observar as condições ambientais, as questões psicológicas, o contexto social e as 

implicações socioeconômicas, desigualdade de gênero e geração. 

 

“Quando uma família apresenta padrões abusivos de relacionamento 
interpessoal, está revelando as cicatrizes de sua história pessoal dentro de 
um contexto histórico-cultural de determinação social, como nos ensinam 
Azevedo e Guerra (1995), citado por Ferrari e Vecina, (2002, p.75). 

 

A desigualdade é a assimetria do poder a submissão do mais fraco pelo mais 

forte que se traduz em maus-tratos físicos, em abuso sexual contra meninos e 

meninas, negligência e abandono, como por exemplo nos casos em que as crianças 

são surradas, queimadas, menosprezadas, abusadas sexualmente, torturadas, entre 

outras tantas que acontecem. A maioria são justificadas pelos responsáveis como 



 

formas pedagógicas de “educar bem” ou vistos como de responsabilidade da própria 

criança que é culpabilizada. 

As pesquisas mostram que a mãe biológica é a maior responsável pela 

agressão física, compreensível no Brasil, onde é ela, em geral a responsável pela 

educação dos filhos. Já o pai biológico é o responsável na grande maioria dos casos 

de abuso sexual, seguido por padrastos, parentes e desconhecidos. Tanto meninas 

como meninos são abusados, os índices são elevados na faixa etária dos cinco aos 

7 anos e dos dez aos treze anos. 

As meninas na adolescência continuam com alto índice de abuso até os 18 

anos. Já os meninos começam apresentar um amadurecimento físico muito próximo 

ao do adulto, podendo defender-se e/ou reproduzir as agressividades recebidas.     

Na maioria das famílias atitudes erotizadas e o abuso sexual são as únicas 

formas de contato físico. Nesses casos as relações de amor, carinho, sexo, e 

humilhação são ambíguas e desrespeitosas ao desenvolvimento das crianças, esse 

comportamento do adulto mostra a atitudes de posse e invasão ao corpo das 

crianças e dos adolescentes. Ameaças e seduções são os meios utilizados para 

manter o silêncio.  

 Essa relação de desigualdade de poder reproduz na sociedade o desrespeito 

ao humano, gerando agressores dentro e fora das suas famílias. 

  Já em 1985 Kempe e Kempe citados por Ferrari e Vecina (2002, p. 74) 

 em suas publicações sobre a “Síndrome da Criança Espancada,” mostrou que a 

maioria dos agressores não se caracterizavam como sendo doentes mentais, com 

distúrbios de personalidade, criminosos, pessoas de baixa renda ou alcoólatras, mas 

que a maioria dos agressores não tinham essas características, e  estão distribuídos 

por todas as camadas sociais, mantendo um convívio social como qualquer outra 

pessoa.  Pesquisas mais atuais confirmam esses estudos e ainda mostram que 

esses desvios independem de raça, credo, etnia ou classe social. O que está mais 

presente nessas pessoas é a sua incapacidade de cuidar e perceber as 

necessidades da criança ou do adolescente.  

Países tem estabelecido leis e decretos que visam a denúncia de 

profissionais que de alguma forma tem conhecimento sobre maus tratos e/ou abuso. 

 

 



 

 “No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu 
art. 245, determina: “Deixar o médico, professor ou responsável por 
estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-
escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos 
de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de 
maus-tratos contra crianças ou adolescentes.” (FERRARI: VECINA, 
2002, p.78) 

 
 

 As denúncias são bem importantes pois foram criados defensores da 

integridade física e mental das crianças e dos adolescentes, possibilitando o 

tratamento da vítima e da própria família. Se a família não consegue prover seus 

membros de cuidados, cabe então a sociedade protegê-la.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO lll 

VIOLÊNCIAS CONTRA A CRIANÇA 

 

 

Para compreender a questão da violência há inúmeras respostas e 

abordagens teóricas. Muitas possibilidades de respostas, englobam causas sociais, 

econômicas, culturais, psicológicas entre outras, assim também quando se pensa 

nas diversas modalidades de violência, como física, de negligência, sexual e 

psicológica, cada uma com suas peculiaridades. 

 Azevedo (1995, p.33) citado por Ferrari e Vecina (2002, p. 81) define violência 

como uma relação assimétrica (hierárquica) de poder com fim de dominação, 

exploração e opressão. Isso quer dizer que a vontade de uns é subordinada ao 

desejo e vontade do outro, envolve a perda da autonomia. 

 O departamento de saúde do Reino Unido (2003), (SANDERSOM,2008,p.4)  

nomeia a violência contra crianças e jovens como abuso, e são divididos em 4 

principais categorias, acontecendo na maioria das vezes juntos, eles são:  

- Abuso Físico é a utilização da força física excessiva e inapropriada (ex.: 

bater, envenenar, afogar, queimar, escaldar, etc.);  

- Abuso Emocional são os maus-tratos emocionais, exploração, corrupção, 

expectativas inapropriadas à idade e ao desenvolvimento (exp.: transmitir a 

ideia de que a criança não é amada, que é inútil, inadequada, valorizada 

apenas quando satisfaz a necessidade de outra pessoa, trabalho infantil, 

mendicância, ameaças de morte);  

- Negligência fracasso constante, fracasso dos pais/ responsáveis em 

satisfazer as necessidades básicas e/ou psicológicas da criança, abandono 

(ex.: falta de comida, abrigo ou roupa, falta de proteção gerando danos 

físicos, falta de acesso a cuidados médicos ou tratamentos, castigos, como: 

acorrentar, trancar);   

- Abuso Sexual forçar ou iniciar uma criança ou um jovem a tomar parte em 

atividades sexuais, estejam ou não cientes do que está acontecendo, 

incluindo atividades sem contato físico, abuso verbal, telefonemas obscenos, 

assistir ou produzir vídeos/filmes pornográficos ou olhar atividades sexuais ou 

encorajá-la a comportar-se de maneira sexualmente inapropriada. As 

atividades podem envolver contato físico, atos físico-genitais, passar a mão, 



 

incluindo atos penetrantes ou não, ou tentativa de manipulação de genitais, 

contato oral-genital e uso do ânus, pornografia, prostituição infantil (atividade 

sexual para fins econômicos) e incesto (atividade sexual entre uma criança e 

seus parentes mais próximos, tanto de sangue quanto de afinidade).  E 

envolvendo contato físico com violência (estupro, brutalizarão, emasculação 

(extirpação da genitália externa masculina, no qual estão presentes a força, a 

ameaça ou a intimidação). 

 

 

3.1. A CRIANÇA ABUSADA SEXUALMENTE: 

Características, Sequelas e Sinais 

 

 

As consequências dos abusos são variados e dependem de muitos fatores, 

como: da idade da pessoa agredida e da que agride, do tipo de relação entre eles, 

da personalidade da vítima, da duração e da frequência da agressão, do tipo e da 

gravidade do ato e da reação do ambiente.  

As diferentes sequelas nas crianças ou adolescentes abusados, podem aparecer 

em curto ou a longo prazo, López Sanchez (1991, pp. 27-30) citado por Ferrari e 

Vecina (2002, p. 85), descreve como sendo distúrbios ou alterações em diferentes 

âmbitos.  

A curto prazo aparecem no:  

 Âmbito Físico - são distúrbio de sono, pesadelos, mudança de hábitos 

alimentares, gravidez, DST;  

 Âmbito Psicológicos - os mais habituais são: medo, retraimento, 

hostilidade diante do sexo do agressor, culpa, depressão, baixa 

autoestima, conduta sexual anormal –masturbação compulsiva, 

exibicionismo, angústia, agressão e condutas antissociais;  

 Efeitos Sociais - mais comuns: dificuldades escolares, discussões 

familiares frequentes, fuga, delinquência e prostituição.  

 

Os efeitos a longo prazo descritos por Sanchez são:  

 fobias, pânico, personalidade antissocial, depressão com ideias de 

suicídio, tentativa ou suicídio, cronificação dos sentimentos de 



 

estigmatização, isolamento, ansiedade, tensão e dificuldades 

alimentares, dificuldades de relacionamento com pessoas do mesmo 

sexo do agressor (amigos, pais filhos, companheiros), reedição da 

violência, vitimização, distúrbios sexuais, drogadição e alcoolismo. 

  

 Quando afeição e abuso  sexual, amor e sofrimento estão entrelaçados, a 

realidade parece distorcida, criando ilusões e percepções erradas, não conseguindo 

discernir o que é ou não apropriado. Não conseguem mais confiar em si mesmas, 

quanto mais  em qualquer outra pessoa. Tornam-se confusas sobre como se sentir, 

se podem ou conseguem ouvir a magoa e a dor interna. Dúvida e incerteza, medo e 

embaraço, culpa e vergonha são coisas que impedem a criança de ir buscar ajuda. 

Se esconde e se isola com medo de descobrirem o segredo. Se sentem culpadas e 

envergonhadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO lV 

O AGRESSOR: Abusador um entre nós ....um de nós...? 

 

 

Não há um perfil único que descreva o pedófilo.  

Segundo Sanderson (2008, p.54) a maioria dos molestadores estão entre 

nós, normalmente aparentam ser confiáveis, não aparentam oferecer perigo, têm um 

comportamento “normal”. Os abusadores precisam ter acesso as crianças, insinuam 

um laço de segurança e confiança tanto com os pais, professores e com as crianças, 

se esforçam para parecer o mais normal possível.  

Há padrões diferentes de pedofilia, com características e motivações 

diversas. 

Segundo Ferrari e Vecina (2002, p.92) assim como Sanderson (2008, p. 65),  

dos pesquisadores e estudiosos que se ativeram sobre o tema do abuso sexual 

infantil, as definições de Finkelhor (1984) sobre a compreensão do que agride, são 

as mais difundidas e aceitas. Elas incluem fatores individuais relacionados ao 

abusador, à vítima e à família, fatores sociais e culturais assim como sendo o item 

fundamental o tema da responsabilidade, que é firmemente delegada ao abusador.  

 Finkelhor descreve quatro precondições originadas no âmbito psicológico-

individual e sociocultural que levam um indivíduo a cometer o abuso sexual infantil:  

 

 Motivação: em primeiro lugar o abusador precisa sentir o desejo de manter 

relações sexuais com crianças, uma possível explicação psicológica, um 

desenvolvimento emocional deficiente, falta de percepção clara do seu Eu 

tendo a vítima como um objeto idealizado, seja porque ocorreu uma 

reativação inconsciente de um trauma sexual infantil ou identificação 

narcisista com a vítima, por ter experimentado uma superproteção ou uma 

privação emocional em seus primeiros anos, ainda quando criança. Demostra 

uma necessidade de poder ou ter controle ou uma anormalidade biológica. As 

explicações socioculturais da motivação são a exigência que os homens 

sejam dominantes e fortes em suas relações sexuais, a utilização de imagens 

eróticas de crianças na publicidade, pornografia infantil e a repressão da 

masturbação e das relações extramatrimoniais.  

 



 

 Superação das Barreiras Interna: não é suficiente a motivação, o abusar 

precisa superar as inibições internas que bloqueiam seu desejo de se 

relacionar sexualmente com crianças/adolescentes, como no alcoolismo, a 

psicose, a senilidade ou o fracasso na repressão do incesto dentro da 

dinâmica familiar. Dentro os motivos socioculturais estão a tolerância social e 

a debilidade dos sansões pelo abuso sexual infantil, uma ideologia defensora 

das prorrogativas patriarcais sobre os filhos, a pornografia infantil e a 

incapacidade dos adultos para se identificarem com as necessidades das 

crianças. 

 

 Superação das Barreiras Externas: ausência de enfermidade ou 

distanciamento da mãe, ou o fato dela ser dominada ou maltratada por seu 

companheiro, isolamento social da família, a existência pouco comum para 

estar a sós com a criança ou o adolescente, a falta de vigilância. Das 

explicações socioculturais falam da barreira contra a igualdade da mulher e 

da falta de apoio social da mãe. 

 

 Superação da Possível Resistência da Criança/Adolescente: esta última 

precondição é sobre a capacidade que tem a criança e o adolescente para 

evitar ou resistir à violência /abuso sexual. Fatores individuais que aumentam 

a probabilidade de que se produzam os abusos são a insegurança emocional 

da criança, seu desconhecimento (ignorância) sobre o tema,  confiança entre 

crianças e aquele quem agride, a coerção nos casos do pai ser o agressor. 

Quanto mais nova a criança, mais dificuldade ela terá em poder evitar o 

abuso sexual diante de uma recusa manifesta, contando de imediato a um 

adulto de sua confiança as propostas que lhe foram feitas.  Importante evitar 

todo acontecimento faz com que a criança e o adolescente se sintam 

emocionalmente vulneráveis, ou se mostrem receptivos às propostas daquele 

que agride, sem ter em quem confiar. Fatores socioculturais são, por 

exemplo, a escassa educação sexual das crianças e sua falta de eficácia 

social.  

 

Os pesquisadores estabelecem duas amplas categorias de pedófilos, os 

pedófilos predadores (que envolvem rapto e assassino, é a minoria) e os pedófilos 



 

não-predadores, é a grande maioria, normalmente tem relação estável com uma 

mulher e abusam de bebês, crianças e adolescentes. 

Abuso sexual na família, inclui tanto o pai biológico, padrasto, em menor 

escala as mulheres e parentes próximos. É onde se tem o maior número de casos 

de abuso sexual infantil. Estes estão descritos nos tipos: os sexualmente 

preocupados (obsessivos pela filhas desde o nascimento); os que regridem à 

adolescência (se tornam interessados pelas filhas quando passam pela mudança 

corporal e o abusador parece que volta à adolescência); os que buscam um 

instrumento de autossatisfação, (as filhas se tornam um veículo para se 

satisfazerem); os emocionalmente dependentes (viam a si mesmo como 

fracassados, solitários, carentes e deprimidos, procuravam uma amizade que se 

torna sexualizada; e os vingativos raivosos (abuso por sentir raiva de não ter a 

atenção da mãe, esposa para ele, ou porque fisicamente parece com a mãe). 

Dentre os tipos das mães abusadoras estão, a professora amante, agressora 

cuja predisposição ao abuso é de caráter intergeracional, mulheres coagidas por 

homens, experimentadora, exploradora.   

Os temas relacionados ao adolescente abusador são extremamente 

complexos, tornando distintos os limites entre vítima e abusador.  

Na puberdade há um aumento de fantasia sexuais e a pornografia nessa 

idade tem grande implicação para a futura estimulação sexual. Esses adolescentes 

baixam a pornografia infantil na internet, e veem sexo virtual contendo imagens 

sádicas com as faixas etárias, até com bebês.  As pesquisas mostram que crianças 

mais velhas abusam de crianças mais novas e que podem fazê-lo com crianças de 

dentro da sua família, dominando por meio de intimidação e comportamento 

ameaçador para conseguir o sigilo. 

A maioria dos adolescentes abusadores de crianças são vítimas de abuso 

sexual, e são vistos como agressores em vez de vítimas que precisam ser 

protegidas.  

É vital identificar potenciais crianças abusadores sexuais antes que eles 

fiquem presos em um ciclo, é crucial que tenham acesso a terapia e tratamento para 

evitar futuros abusos sexuais em crianças. Quanto mais cedo as crianças forem 

identificadas e for-lhes proporcionado tratamento terapêutico, mais chances haverá 

de que elas não venham a praticar violência. Um a cada oito vítimas se torna 



 

agressor segundo Salter et al. 2003; Skuse, 2003, citados por Sanderson (2008, p. 

90).     

O ciclo que descreve a excitação dos pedófilos pode estar relacionada com a 

excitação ligada a fantasia e ao orgasmo, fortemente influenciados por valores e 

crenças culturais (exp.: status do homem sobre a mulher, o desejo de poder e de 

controle, revistas de roupas intimas, catálogos, anúncios, filmes, vendas, etc.) é 

entendido como um comportamento aprendido no qual a união de fantasia e imagem 

de crianças é combinado com masturbação. O pedófilo associa fantasia e imagens 

de crianças com excitação sexual, cada vez que vê ou pensa nelas, fica 

sexualmente excitado e conduzem à masturbação, a ejaculação tem um resultado 

prazeroso o que é compreendido como uma recompensa que o faz repetir para 

alcançar o prazer máximo ou alívio. Esse comportamento começa para se satisfazer 

e passa a ser vicioso. As imagens e fantasias passam a ser menos estimulantes o 

que faz o pedófilo buscar cada vez mais imagens eróticas nos conteúdos de 

pornografia infantil. Ao olhar esse conteúdo o abusador racionaliza que, como outras 

crianças estão sendo sexualmente abusadas na pornografia ele também pode 

encontrar uma criança para abusar sexualmente, levando a fantasia à prática, 

cometendo a violência.  

Os comportamentos violentos são influenciados por pornografia ou traumas 

sexuais na primeira infância. 

Quando o abusador supera as inibições internas e externas, começa o 

processo de aliciamento até quebrar a resistência da criança, ele reinterpreta com 

pensamentos distorcidos para transfigurar a realidade justificando-se com o 

comportamento da vítima, como se “ela que quisesse “ou “ela me levou a fazer isso”.  

Os abusadores se envolvem com distorções cognitivas levando a desumanizar e 

desvalorizar a vítima assim como negando os impactos morais e psicológicos. 

Culpando-a se isenta da responsabilidade e facilita posteriores violências sexuais.   

Algumas evidencias mostram que 35% dos abusadores sexuais também 

sofreram abuso e muitos deles começam a praticar a violência quando 

adolescentes. 

Dados estatísticos levantados pelo CNRVV (Centro de Referência à Vítimas 

de Violência Doméstica do Instituto Sedes Sapientiae) mostram que 78,58% dos 

adultos que agrediram crianças ou adolescentes eram pais, mães, padrastos ou 

companheiros de um dos genitores. A grande maioria dos responsáveis pela 



 

agressão desempenham bem boa parte de seus papeis sociais, porém tem em suas 

biografias a experiência de terem sido educadas com violência, não tiveram sucesso 

no desenvolvimento da empatia e na aprendizagem do autocontrole necessário a 

uma educação não-violenta, perpetuando esse modelo relacional. Poucos apenas 

agridem por reflexos dos distúrbios psíquicos agravados pelo uso de bebidas 

alcoólicas ou drogas, outra parte por motivo de insegurança e impotência diante das 

demandas da paternidade/maternidade desconhecendo o desenvolvimento da 

criança e despreparados para o papel parental. 

O que foi trazido aqui foi apenas uma pincelada para uma tentativa e início de 

compressão do que leva uma pessoa ter atitudes pedófilas.  Há estudos e pesquisas 

onde é possível ter outros pontos de vistas e aprofundamento sobre o assunto. 

 Segundo Sandersen (2008, p.253) somente 10% dos abusos sexuais chegam 

ao conhecimento do sistema judiciário e 5% resultam em condenação. As 

estimativas sugerem que o número de abusadores sexuais de crianças chegue a 

250 mil. 87% dos casos é cometido por alguém “conhecido” da criança. 

 Ferrari e Vecina (2002, p.209) descrevem quatro etapas amplas no processo 

da equipe psicossocial para com os que vitimizam, sendo muito peculiar lidar com 

cada caso e suas necessidades, cabendo a equipe terapêutica encontrar a melhor 

forma, fazendo  mudanças e buscando outros meios para o melhor atendimento. As 

etapas são:  

 Estabelecimento de aliança terapêutica- Resistências versus vinculação; 

  Autoquestionamento- O papel de vítima;  

 Busca de aceitação – O papel de vitimizador; 

 Reconstrução- nem vítima nem vitimizador.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V 

CENTRO DE REFERÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

CNRVV- Instituto Sedes Sapientiae 

 

 

O CNRVV - Centro de Referência às Vítimas da Violência - do Instituto Sedes 

Sapientiae fundado em 1994, tem como objetivo realizar um trabalho de cunho 

interdisciplinar e interinstitucional de enfrentamento à violência doméstica contra 

crianças e adolescentes, sintonizado com os princípios de proteção integral 

presentes no Estatuto de Criança e do Adolescente - ECA – e articulado com 

diversas entidades de defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente 

na cidade de São Paulo e no Brasil. 

Por meio do convênios firmado com a SMADS – Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo atua em duas unidades com o 

Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência – 

SPVV, ambas na região Oeste do município de São Paulo. 

Ambas  oferecem 80 vagas para o atendimento de crianças e adolescentes, 

bem como aos seus familiares e autores de violência que residem em suas 

respectivas áreas de abrangência (Subprefeitura/Lapa e Subprefeitura/Butantã).  

O CNRVV – Unidade Butantã inicia suas atividades em fevereiro de 2012, 

estrutura-se nas seis áreas já mencionadas e atua em consonância com os eixos 

previstos no Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-juvenil no 

que diz respeito a: prevenção, articulação, mobilização e atendimento. 

O serviço de proteção social às crianças e adolescentes vítimas de violência 

referenciado ao CREAS da região do Butantã – SP (Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social) por meio do Termo de Convênio n°: 

017/SMADS/2017, Processo n°: 2016.0.232.358-1-SAS-BT que oferece atendimento 

social e psicossocial na perspectiva da interdisciplinaridade e articulação intersetorial 

às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica, abuso ou exploração 

sexual, bem como aos seus familiares e, quando possível, ao agressor.  

A unidade Butantã  abrange a região Centro-Oeste, distrito do Butantã 

(Butantã, Morumbi, Raposo Tavares, Rio Pequeno e Vila Sônia). 



 

 Possui capacidade para atender 80 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 

11 meses, de ambos os sexos, vítimas de violência, abuso e exploração sexual e 

suas famílias.  

A equipe psicossocial é formada por psicólogos, assistentes sociais, 

orientadores sócio educativos, gerente de serviço e outros profissionais voluntários, 

como psicopedagogos e arte terapeutas.  

 

Todos os dados e gráficos a seguir são referentes ao ano de 2017 e foram 

gentilmente cedidos pelo CNRVV- Butantã. 
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Total de atendimentos e ações realizadas (3.239) 



 

CAPÍTULO Vl 

A PSICOPEDAGOGIA E OS ATENDIMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS NO CNRVV 

Relato de Casos 

 

 

A psicopedagoga ou o psicopedagogo é alguém que convoca 
todos a refletirem sobre sua atividade, a reconhecerem-se como 
autores, a desfrutarem o que têm para dar. Alguém que ajude a 
descobrir que ele pensa, embora permaneça muito sepultado, no 
fundo de cada aluno e de cada professor. Alguém que permite ao 
professor ou à professora recordar-se de quando era menino ou 
menina. Alguém que permite a cada habitante da escola sentir a 
alegria de aprender para além das exigências de currículos e notas. 
(FERNANDÉZ. 2001,p.36)  

 

Na nossa época atual, onde a correria por dinheiro, pelo êxito profissional são 

valores predominantes, Alicia Fernandez (in Scoz et al 2001,p.18) descreve que a 

psicopedagogia é uma produção de tempo para que o sujeito possa inventar-se 

pensante.   

A Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI criada pela 

UNESCO, sugere os seguintes princípios para a educação: Aprender a Conhecer; 

Aprender a Fazer; Aprender a Conviver; e Aprender a Ser. Princípios que são 

contemplados pela psicopedagogia. O psicopedagogo é como um facilitador para 

que a criança possa abrir as cortinas e se deslumbrar com o que são capazes de 

realizar  e aprender.  

Scoz (et al 2001,p.18) descreve que tanto para Jung como para Winnicott o 

engajamento ativo para um processo de desenvolvimento psicológico inconsciente é 

através da brincadeira, da pintura, da escultura, das artes. É com essas atividades 

que a criatividade é desperta, atuando como  ponte entre o mundo externo e interno.  

Tive a oportunidade de realizar a Prática Clínica durante dois anos, de agosto 

2016 a julho 2018 no CNRVV do Butantã, e continuo como voluntária. Nesse 

período atendi três crianças, as três foram encaminhadas ao CNRVV pelo CREAS 

(Centro Especializado de Assistência Social) por terem sofrido algum tipo de 

violação de direitos. As três crianças tinham suspeita ou foram abusadas 

sexualmente quando tinham 5 e 7 anos. 

 A metodologia de trabalho buscou em primeiro lugar o estabelecimento de um 

vínculo afetivo entre o terapeuta e a criança. 



 

 O diagnóstico psicopedagógico teve como objetivo investigar as relações de 

aprendizagem, o sintoma de não aprendizagem nos aspectos cognitivos, afetivos-

sociais e corporais. Os atendimentos tiveram como base uma parte artística, onde 

as crianças se expressaram livremente, uma parte direcionada ao aprendizado da 

alfabetização e uma parte lúdica, com jogos e brincadeiras. O tempo de cada 

criança, assim como o quanto cada criança consegue realizar no atendimento é algo 

muito peculiar de cada um. 

 

CASO 1 

Nome, Idade e Atual Moradia: 

Margareth, nome fictício,  8 anos (idade de quando iniciou o atendimento). 

Desde os 8 anos mora com os irmãos no SAICA (Serviço de Acolhimento 

Institucional para Crianças e Adolescentes). 

 

Violação de Direitos e Atendimento Psicossocial: 

Margareth foi encaminhada ao CNRVV por sofrer maus-tratos, negligência 

nos cuidados básicos e Suspeita de Abuso Sexual (aos 5 anos de idade). É atendida 

semanalmente por uma psicóloga. Mãe, pai, irmão e irmã também são atendidas 

pela equipe psicossocial do CNRVV. 

 

 Período do Atendimento Psicopedagógico:  

O atendimento psicopedagógico está sendo realizado desde setembro 2016, 

uma vez por semana com a duração de uma hora. 

 

Avaliações e procedimentos: 

Aos  6 anos de idade, Margareth fez algumas consultas Fonoaudiólogas, no 

qual o relatório constatou: alteração da percepção auditiva; atraso de aquisição da 

leitura e escrita e alteração da motricidade e funções orofaciais; Dificuldades com 

conceitos abstratos (igual, diferentes, etc.) e dificuldade de memória. 

Aos 8 anos de idade passou por uma avaliação neuropsicológica, 

diagnosticando alterações em  adquirir, reter e evocar material auditivo, alteração de 

memória, comprometimento da memória operacional, capacidade atencional 

prejudicada, dificuldade nos domínios de sua função intelectual, e comprometimento 

intelectual nível médio ao moderado.   



 

Desde setembro 2016  realizo conversas com o pai, visita a escola e ao 

abrigo e  frequentemente conversas com a psicóloga e a equipe psicossocial do 

CNRVV. 

 

Observações:  

Margareth chamou a atenção dos professores na escola e dos responsáveis 

no abrigo, por ser uma menina muito quieta e isolada. Ao longo dos primeiros meses 

de atendimento, os relatos eram de que Margareth se envolvia em brigas e 

confusões, mordendo e batendo. Também se auto machucando. Esse 

comportamento aparecia logo após o período que sua mãe a visitava, no abrigo ou 

quando a encontrava na rua.  

Margareth no início se mostrou bastante quieta, de poucas palavras, falando 

baixinho, frases curtas e emaranhadas, sorriso tímido, acanhada, parecia acuada e 

sofrida.  

Nos primeiros meses de atendimento foram realizadas avaliações como: 

Provas Diagnósticas Operatórias de Piaget, Baralho de Polaridades e Círculos, 

Vivência da Cidade e Desenho do Trinca. 

 

 

 

   
Figure 1: Provas Diagnósticas    Figure 2: Baralho de 
Operatórias de Piaget     Polaridades e Círculos 

             

          Fonte: Própria (2016)                                             Fonte: Própria (2016)  

 

        

                                       

 



 

Figure 3: Vivência da Cidade 

 

Fonte: Própria (2016)                                     

 

 

Margareth apresenta função perceptiva sensorial- introvertida. Tem prontidão, 

disposição e interesse em executar as tarefas práticas. Memoriza as atividades 

práticas principalmente quando tem o exemplo e imita. Narrativas e música ainda 

não memoriza fluentemente. 

Na linguagem oral apresenta atraso na fala, vocabulário escasso, sem articulação, 

difícil entendimento, principalmente no início. Encontra-se na fase pré- silábica. 

Ainda não tem noção de conservação e seriação. Cantar, tocar ou pular no ritmo 

ainda são desafios. Noções temporais também são um desfio. 

Nos jogos, respeita as regras, espera o outro, colabora. Não antecipa jogadas 

Em relação ao campo numérico, ainda não fala a sequência numérica na ordem 

crescente. 

Nas atividades não verbais- mostrou falta de clareza e pouco narrativa nas 

atividades e muito desagrado quando se referia a família. 

 

Objetivo do trabalho Psicopedagógico: 

O projeto pedagógico tem como objetivo desenvolver auto estima, ampliar 

vocabulário, ajudar a se expressar oralmente (principalmente), trabalhar a 

motricidade e coordenação, exercitar a memória, adquirir noção de quantidade e 

assimilação, aprendizado dos números arábicos, alfabetização- aprendizado das 

letras e sons correspondentes. 



 

 

As dinâmica mais usadas são: Cantigas, pular corda, trabalhos manuais, 

artes, pinturas, desenho, trabalho com quantidades numéricas, jogos de 

alfabetização, desenho de formas, caixa de areia, histórias e contos de fadas, jogos 

e brincadeiras, desenhos, massinha, argila, recordar, recontar, entre outras.  

 

Desafios e conquistas: 

Ao longo dos atendimentos Margareth foi conquistando mais auto estima. 

Hoje sua voz aparece e consegue se expressar. Chega sorridente e contente aos 

atendimentos. 

Conquistou uma alegria em ir à lousa e brincar de ser a professora, assim 

como de usar o caderno e trabalhar com jogos de alfabetização.  Em relação as 

histórias, consegue recordar mais detalhes, sem fugir do tema apresentado. O 

tempo de concentração se ampliou e a alegria e perseverança estão presentes.  

 

Figure 4 Atividade de Quantidades numéricas na areia 

 

Fonte: Própria (2017) 

 



 

Figure 5 Atividade de quantidade numérica na areia 

 

Fonte: Própria (2017) 

Figure 6 Brincadeira com bolinha de pingue  
pongue- trabalhando a respiração 

 

Fonte: Própria (2017)                                                                      Figure 7 Aquarela 

 

Fonte: Própria (2018)                                     



 

Figure 8 Jogos de Alfabetização                         Figure 9 Jogos de Alfabetização 

                     

Fonte: Própria (2018)                                                      Fonte: Própria (2018)          

 

Figure 10 Jogos de Alfabetização                 Figure 11 Atividades com o Alfabeto 

                             

Fonte: Própria (2018)                                                     Fonte: Própria (2018)                                     

Figure 12 Tear 

 

Fonte: Própria (2017)                                     

 



 

Figure 13 Quebrando ovos 

 

Fonte: Própria (2017) 

           

Figure 14 Bolo de Aniversário   Figure 15 Livro de Receitas 

           

Fonte: Própria (2018)                                    Fonte: Própria (2018)                                     

 

 

CASO 2 

Nome, Idade e Atual Moradia: 

Uma das crianças, que aqui chamarei de Yasmin, nome fictício, tinha 7 anos 

no início dos atendimentos. A criança morava na casa da avó, com a mãe, tio, avó e 

vôdrasto. 

 

Violação de Direitos e Atendimento Psicossocial: 

Yasmin foi encaminhada por suspeita de Abuso Sexual aos 5 anos e  

Violência Psicológica. Nessa idade sofreu um acidente de carro que lesionou a 



 

coluna e a bacia. É atendida por uma psicóloga. Mãe e avó também são atendidas 

pela equipe psicossocial.  

 

Período do Atendimento Psicopedagógico:  

O atendimento foi realizado de setembro 2016 a maio 2017, uma vez por 

semana com uma hora de duração. 

 

Avaliações e Procedimentos: 

Yasmin fez uma avaliação Neuropsicológica aos 6 anos de idade, que sugeriu 

um diagnóstico de TDAH e imaturidades como: desatenção, impulsividade, entre 

outras. Também foi diagnosticada com Transtorno Opositor, Transtorno de 

Ansiedade e Transtorno de Humor. 

No período de setembro a maio realizei diversas conversas com a psicóloga e 

a equipe psicossocial do CNRVV, com a mãe e a avó, inicialmente para fazer a 

anamnese e ouvir qual a queixa. Foi realizada uma visita a escola onde Yasmin 

estudava.  

Nos primeiros atendimentos psicopedagógicos foram realizadas avaliações, 

como: Provas Diagnósticas Operatórias de Piaget, Baralho de Polaridades e 

Círculos, Vivência da Cidade e Desenho do Trinca. 

 

Figure 16 Baralho de Polaridades e Círculos 

 

Fonte: Própria (2016)                                     



 

Figure 17  Vivência da Cidade 

 

Fonte: Própria (2016) 

 

 

Observações:  

Yasmin é uma criança alegre e interessada. 

Por ter um problema de ordem orgânica (visão – possui apenas 20% da visão 

do olho esquerdo e ouve apenas com o direito, a audição do ouvido esquerdo é 

100% comprometida) carece de um esforço maior na aprendizagem, apesar de ter 

conseguido espontaneamente se adequar a sua condição, criando outros 

mecanismos para suprir essas dificuldades. 

Conseguiu manter a atenção nas atividades propostas, nos dias que vinha 

sob efeito do medicamento e sem (era medicada com Ritalina). 

  A medicação muitas vezes a deixou extremamente passiva sem disposição 

ou vontade alguma. 

Yasmin sofria uma imposição forçada de sua saúde (suspeita de TDAH) e 

redundantemente era lembrada pela avó, de ser uma criança muito difícil e 

complicada. 

É atendida em todas suas vontades, não consegue lidar com regras e 

frustrações, o que lhe gera um sofrimento demasiado.  



 

A falta de confiança em um adulto, que não lhe é permitida ter, gera uma 

angústia inconsciente. A impressão é de que Yasmin não pode desabafar e contar o 

que lhe causa medo e tensão dentro de casa. 

 

Objetivo do trabalho Psicopedagógico: 

O trabalho psicopedagógica teve como objetivo desenvolver a Alfabetização-  

leitura e escrita; matemática com foco na Aritmética – noção de quantidade e 

operações básicas; trabalhar a autoestima (através de jogos, do aprendizado e de 

atividades artísticas); Aceitação de Regras (através das atividades de alfabetização, 

aritmética e de jogos); Frustração e aceitação de um aprendizado individual continuo 

(através das atividades de alfabetização, aritmética, de jogos e atividades artísticas). 

 

Desafios e conquistas: 

Yasmin demonstrou grande interesse pela escola em 2017, não querendo faltar 

para vir aos atendimentos psicopedagógicos e psicológicos, (pois estudava a tarde), 

o que de uma certa forma nos trouxe alegria por Yasmin mostrar que estava 

interessada na escola, o que antes não acontecia. 

Por esta razão os atendimentos psicológicos mudaram para o período da manhã 

e o atendimento psicopedagógico não aconteceu, pois não há uma psicopedagoga, 

por enquanto, que possa atender pela manhã. 

Yasmin tem disperta em si a alegria de aprender, que essa alegria continue 

permeando seu caminho. 

 

 



 

 

Figure 18 Desenho do W. Trinca 

 

Fonte: Própria (2016)                         

 

 

             

 

Figure 19 Atividades de Coordenação e Equilíbrio 

 

Fonte: Própria (2016)                                     



 

Figure 20 Festa em Comemoração ao Dia das Crianças no Clube 

 

Fonte: Própria (2017)                                     

 



 

CASO 3  

 

Nome, Idade e Atual Moradia: 

Roberto, nome fictício,  8 anos (idade de quando iniciou o atendimento). 

 

Violação de Direitos e atendimento Psicossocial: 

Roberto foi encaminhada ao CNRVV por ter sido abusado sexualmente aos 7 

anos e por sofrer Negligência Psicológica. 

Mãe, pai e irmã também são atendidos pela equipe psicossocial. 

 

Período do atendimento psicopedagógico:  

Desde maio 2017, uma vez por semana com duração de uma hora. 

 

Avaliações e procedimentos: 

Desde o início dos atendimentos, são realizadas conversas com os pais, 

quase semanalmente com a Psicóloga; reunião com Supervisora do CREAS e 

equipe Psicossocial do CNRVV; Reunião extraordinária com: 

Psicóloga do Ministério Público, Coordenadora do CREAS, Psicóloga da UBS, 

Coordenadora do CEU Uirapuru, Coordenadora da EMEF Etchegoyen, 

Coordenadora do CNRVV e equipe Psicossocial do CNRVV.  Visita com a Psicóloga 

à escola, reunião com Professora, Coordenadora Pedagógica e Diretora que foram 

ao CNRVV. 

 

Observações:  

Segundo os pais: não sabe ler, se recusa a fazer qualquer atividade escolar. 

Roberto e sua família já foram atendidos pelo CNRVV  e abandonaram os 

atendimentos.  Voltaram em 2017 apesar de uma certa resistência da família, o que 

acarretam muitas faltas. Roberto no início se mostrou bastante quieto, de poucas 

palavras, falando baixinho, frases curtinhas, nenhum sorriso, com gesto corpóreo 

meio largado. 

Mostrou  interesse quando se tratava de brincadeiras e jogos, assim como 

fabricar pipas. Diversas sessões chegou com sono e fome, indisposto e bem 

desanimado. Também há falta de cuidados básicos de higiêne.  



 

Frequentemente quando estava gostando da atividade, e parecia contente, 

decidia parar, sem uma causa aparente. Estar bem e feliz é algo que não se 

permitia. Terminar uma tarefa até o final é um desafio para ele. Assim como 

qualquer  pequena dificuldade na atividade já é motivo de desistir e de desanimar.  

Em relação  a alfabetização encontra-se entre na transição da fase silábico 

alfabético e alfabético. Conhece quantidades e números arábicos, tem boa 

contagem e faz cálculos de adição simples.    

 

Objetivo do trabalho Psicopedagógico: 

O projeto pedagógico tem como objetivo: desenvolver auto estima, conseguir 

que se permita estar bem consigo mesmo,  aprendizado da alfabetização, leitura, 

escrita e matemática. E principalmente despertar o interesse e a alegria pela 

aprendizagem. 

As dinâmicas mais usadas foram: brincadeiras, boliche, bolinha de gude, 

futebol, jogos de tabuleiro e de cartas, jogos de alfabetização, como TRILHAS, 

pintura em aquarela, contação de histórias e a confecção de pipas.  

 

Os atendimentos partiram sempre do que Roberto sabe, conhece e do que 

gosta para uma ampliação e aprofundamento, chegando o novo lentamente. 

Trazendo confiança e tempo. 

 

Desafios e conquistas: 

Dar e receber… se movimentar… trocar com o outro, com o mundo… essas 

foram algumas das conquistas.   

Ainda muito é necessário para Roberto: estrutura básica como ritmo de 

dormir, alimentação, higiêne, lidar com as questões familiares, auto estima, se 

fortalecer internamente. 

Percebo que é como se as vezes, a luz no fim do túnel, que parecia apagada,  

se acendesse....ou será que ela sempre esteve lá?! 

Agora há interesse em aprender!  Ora tem força... Ora não.... mas o brilho nos 

olhos de quando Roberto lê, estão presentes, é como se a janela do interesse 

estivesse aberta, a alegria por aprender está irradiando.  

 

 



 

        

Figure 21 Confecção de Pipas                                                          Figure 22 Lixando 

 

Fonte: Própria (2017)                                                             Fonte: Própria (2017)                                     

 

 

Figure 23 Pintando                                                                Figure 24 Cerrando 

                 

          Fonte: Própria (2018 )                                                            Fonte: Própria (2017)                                     

                    



 

Figure 25 Jogos de Alfabetização                    Figure 26 Atividade de Alfabetização 

 

Fonte: Própria (2018)                                                                     Fonte: Própria (2018)        

 

Figure 27 Atividade de Alfabetização                Figure 28 Jogos de Alfabetização 

                                          

Fonte: Própria (2018)                   Fonte: Própria (2018) 

Figure 29 Atividades Artísticas 

 

Fonte: Própria (2018) 



 

 

Figure 30 Escrita no início dos atendimentos 2017 

 

Fonte: Própria (2017) 

 

 

 

 

Figure 31 Escrita no final de 2018 

 

Fonte: Própria (2018) 

 

 

 



 

Figure 32 Construção de Caleidoscópio 

 

Fonte: Própria (2017) 

 

Figure 33 Caleidoscópio 

 

Fonte: Própria (2017) 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO Vll 

 PREVENÇÃO DO ALICIAMENTO E UM POSSÍVEL OLHAR DO TRABALHO DO 

PSICOPEDAGOGO NAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 

 

 

 As crianças  em geral passam mais tempo nas escolas com os professores, 

do que com os próprios pais. Os professores conhecem as crianças e acompanham 

seu desenvolvimento e mudanças de comportamento geralmente podem ser 

facilmente notadas. As crianças tem os pais e professores como pessoas confiáveis 

que transmitem segurança. Sanderson (2008,p.281) sugere que a escola e os 

professores deveriam ensinar sobre noções e segurança básicas relacionados ao 

abuso sexual infantil e sobre o aliciamento, assim como os perigos da internet, como 

evitá-los e o que fazer caso se sintam em perigo. 

 Para isso é essencial que os professores tenham um conhecimento sobre o 

assunto, saibam identificar e também sejam capacitados de ensinar da melhor 

forma, sem gerar medos e angústias nas crianças. 

 Algumas indicações de quando uma criança revela que sofreu abuso, são: 

ouça  o que ela diz. Mesmo perturbado com o que a criança revelou, não reaja de 

uma maneira que possa aumentar a angústia dela. A criança precisa saber que não 

é culpada e que acreditam nela. Diga a criança que ela está agindo corretamente ao 

conversar com você. Tirar a criança da situação de violência é a primeira atitude, 

depois deve-se acionar o Conselho Tutelar, ou Vara da Infância e Juventude ou 

telefonar para “Disque 100” que é um serviço do governo para denúncias de abusos 

sexuais.    

 

 Preste atenção na criança; às pessoas que fazem parte 
da vida da criança; não deixe a responsabilidade pela criança 
para outras pessoas; conheça o professor, o treinador, a 
pessoa que cuida dela na creche, o poder do grupo de jovens, 
a babá, os pais dos amigos, e todas as pessoas importantes 
da vida dela; pergunte, envolva-se, faça visitas de surpresa; 
converse com a criança; ensine-a a reconhecer o 
comportamento de aliciamento; ensine-a a ser cautelosa com 
qualquer contato físico iniciado por um adulto ou criança mais 
velha; ensine-a a confiar em você para contar-lhe os 
problemas e as magoas; a criança mais segura é aquela que 
sabe que pode levar seus problemas e preocupações para os 
pais e para os que tomam conta dela sem temer reprovação e 
retaliação; e De a criança a permissão de dizer “não” a outros 



 

adultos e crianças mais velhas se ela não se sentir à vontade 
diante deles. (SANDERSON, 2008, p.167) 

 

 

A prevenção do abuso sexual infantil é responsabilidade de pais, professores, 

agentes de órgãos governamentais de proteção infantil, da polícia e da comunidade, 

por fim de todos os adultos. A segurança e proteção da criança deve ser prioridade 

para toda a sociedade, com isso será possível prevenir o abuso sexual contra 

crianças. 

 O abuso sexual infantil é algo terrível. Crianças não gostam de falar sobre ele, 

assim como os adultos acham muito difícil, se tem medo de conversar sobre o 

assunto. Mas é necessário trazer a consciência do adulto, dialogar sobre esse tema 

é essencial para não colaborar com o silêncio. Importante haver mudanças e apoio 

do governo (na área da educação, saúde púbica), do sistema judiciário e criminal, 

(incluindo tratamento e reabilitação), da mídia (evitando sensacionalismo e 

controlando a sexualização de crianças), das associações culturais e religiosas, para 

que  não seja mais tolerado o abuso sexual infantil. 

 

Artigos importantes para o trabalho com a criança:  

plano nacional de CONVIVÊNCIA familiar e COMUNITÁRIA 
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cader
nos/Plano_Defesa_CriancasAdolescentes%20.pdf. Acessado em 05 nov. 
2018. 

 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm. Acessado em 05 nov. 
2018. 
 
CAMPANHA CUIDA BEM DE MIM 
https://static1.squarespace.com/static/56b10ce8746fb97c2d267b79/t/56f2f
9d2b654f90c257ea47a/1458764245567/Campanha+Cuida+Bem+de+Mim
+-Princi%CC%81pios+do+bem+cuidar.pdf. Acessado em 05 nov. 2018. 

 

Os textos e artigos sobre fracasso escolar, trabalhados na pôs graduação em 

psicopedagogia trouxeram muitos questionamentos e me fizeram pensar que a 

forma como a sociedade, pais, instituições educacionais, religiões, veem a infância 

está muito relacionada a como as crianças aprendem e pensam hoje. Para Alice 

https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/Plano_Defesa_CriancasAdolescentes%20.pdf
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/Plano_Defesa_CriancasAdolescentes%20.pdf
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/Plano_Defesa_CriancasAdolescentes%20.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
https://fazendohistoria.squarespace.com/s/Campanha-Cuida-Bem-de-Mim-Principios-do-bem-cuidar.pdf


 

Fernandèz os fatores envolvidos na aprendizagem são socioeconômico, 

educacional, emocional, intelectual, orgânico e corpóreo. No primeiro capítulo sobre 

o olhar que sociedade tinha sobre a infância, foi possível reconhecer que as crianças 

sempre foram cerceadas, coibidas em seu desenvolvimento. Essa inibição ao meu 

ver é algo que gera, provoca fechamento e falta de confiança no mundo, gerando 

aversão  ao que  é novo e ao lançar-se  com entusiasmo às aprendizagens. O 

principal trabalho que o psicopedagogo precisa realizar com a criança, vejo que é 

“ajudá-las a recuperar o prazer de aprender”, é libertar a inteligência, a criatividade, 

o encantamento aprisionado.  

  
Para autorizar-nos a ensinar, devemos fazer-nos autores...acreditar em nós. 
Olhar o valor que tem o que fazemos, apropriar-nos da singularidade que 
possuímos...Fazer-nos autores de nossos pensamentos  (...)  
É construir espaços para que as professoras e os professores encontrem-se 
com suas autorias e, assim, sintam a paixão por produzir com seus alunos e 
com suas alunas. (FERNANDÈZ, 2001, p. 31) 

 

Scoz (et al 2001,p.18) fala que a psicopedagogia tem como objetivo um 

trabalho com educadores nas instituições no âmbito da subjetividade e da 

objetividade, onde a autoria do pensamento seja possível. Onde os professores 

precisam de um espaço para trabalhar e ressignificar suas próprias aprendizagens. 

Trabalhando com subjetividade e objetividade.  

 

“A saída para o problema não está naquilo que os outros fizeram comigo, mas 
no que eu faço com o que os outros fizeram comigo.” (SCOZ et al 2001,p.18).  

 

As trocas de conversas sobre as atividades de cada um, deve fazer parte das 

atividades dos professores. 

O tema sobre fracasso escolar e dificuldades de aprendizagem muitas vezes 

se  emaranham e  merecem um outro espaço de aprofundamento. Assim como 

possíveis intervenções psicopedagógica em instituições educacionais, algo bem 

necessário na atualidade.  

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho teve a intenção de trazer uma maior compreensão sobre 

como a sociedade enxerga a criança, a infância, e de como lidar com essas crianças 

abusadas sexualmente. O estudo da história sociocultural trouxe maior 

entendimento e me possibilitou reconhecer o novo olhar construído ao longo das 

épocas sobre a infância.  Percebe-se nos dias de hoje como ainda é necessário 

conscientizar e transformar. Apesar de haver grande desconhecimento sobre o 

desenvolvimento da criança e uma reprodução de dominação do adulto utilizando a 

força  física,  importantes trabalhos de ONGs, leis e instituições, na direção de deixar 

a  criança ser criança e respeitá-la, estão surgindo e conscientizando aos poucos a 

sociedade que a infância é prioridade. 

 Importante foi poder ver de uma outra forma a pessoa que agride e abusa 

sexualmente e que ela é uma pessoa criminosa, mas que é uma pessoa, e que  

precisa de muita ajuda. Não basta só excluí-la, mas precisa de tratamento e 

reabilitação, de uma equipe atuando para que seja conscientizada do que cometeu, 

que perceba a gravidade e que não sinta a necessidade de cometer novamente tais 

atos, para poder ser inserida novamente na sociedade. 

As crianças...as crianças que atendo, são simplesmente crianças! Antes de 

atendê-las achava que seria muito pesado, muitos colegas de trabalho nem 

conseguem falar sobre esse tema, pois é como se a dor do outro passa-se a ser 

nossa, nos imobilizando e não nós deixando falar sobre isso, mas não... não é 

assim, são crianças, crianças que se estivermos ali para aceitá-las, para com tempo 

estarmos ali com elas, respeitando-as, é como se a luz da janela entrasse pelas 

frestinhas. O convívio traz confiança, respeitar o tempo delas e encantá-las com 

nosso entusiasmo faz com que a curiosidade, o interesse,  abra a  janela, 

possibilitando  a troca com o mundo, com o aprender, proporcionando que tenham 

alegria em aprender!  

Alicia Fernandéz, Sara Paín, Dalka Ferrari  e outros autores, são inspirações 

pra mim, por trazerem um conhecimento e trabalhos riquíssimos para a 

psicopedagogia e para o trabalho com as crianças. 



 

Fica o desejo de aprofundar todos os temas deste trabalho pois de forma 

alguma está encerrado, mas é apenas um início para uma possível compreensão e 

entendimento sobre o assunto.  

A questão do fracasso escolar e principalmente do trabalho psicopedagógico 

com instituições de ensino, com os professores, abrangendo temas como o aqui 

mencionado e de autodesenvolvimento do professor são muito necessários para a 

educação do Brasil e vejo que a psicopedagogia tem muita a colaborar, o que seria 

tema para um futuro trabalho. 

Agradeço imensamente a oportunidade a todos que possibilitaram meu 

aprendizado nesse caminho e foram muitas pessoas. 

Gratidão.     
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