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RESUMO 
 
O presente projeto aborda a temática do abuso sexual intra-familiar, a maneira como 
as vítimas sendo crianças/adolescentes lidam com essa dor e com esse sofrimento, 
a fim de compreendermos o fenômeno do abuso sexual, mas especificamente os 
mecanismos de defesa que a vítima desenvolve na dinâmica familiar. Dentro desta 
análise utilizaremos o método de pesquisa de campo, qualitativa e revisão 
bibliográfica, buscando sempre mostrar o que alguns autores mencionam sobre o 
abuso sexual intra-familiar e relacionar com os dados coletados. A violência intra-
familiar continua acontecendo, apesar de divulgação através das mídias e assuntos 
abordados dentro das Constituições que asseguram o Direito da Criança e do 
Adolescente (ECA,1990).  Contudo, o objetivo do presente projeto é investigar as 
conseqüências traumáticas que esta criança/adolescente adquiriu, quais são as 
suas expectativas em relação ao outro, pois após a vivência desta experiência 
deixam nas crianças/adolescentes marcas como traumas profundos. Segundo 
(Herman apud Silva, 2000) em que afirma que eventos traumáticos podem ocorrer 
com mulheres que sofrem de abuso físico, abuso sexual infantil e outras formas de 
violência social e domestica, a mesma inclui em seu repertorio traumas militares 
como experiências comuns e o que difere as experiências de guerras de traumas 
cotidianos é a forma anormal de como a violência é induzida e ainda afirma que o 
sistema de defesa do individuo no momento traumático é completamente 
desativado, desta forma a pessoa para sobreviver não reage, mas altera o seu 
estado de consciência se dissociando da realidade, o que pode acarretar a um 
péssimo desenvolvimento de comportamento, pois o que tem sido presenciado são 
cenas chocantes e lamentáveis de famílias destruídas, onde o principal autor é o 
pai/responsável que tem agido com violência nos seus lares, um local que deveria 
proporcionar segurança acaba sendo o principal alvo de violência 
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I. INTRODUÇÃO 

O presente projeto apresentará a psicodinâmica da criança e/ou adolescente 

vítima do Abuso Sexual Intra-familiar “ASI”, como lida e o que ocasiona as 

consequências no seu desenvolvimento físico, psíquico e emocional. 

Em outras épocas, o abuso sexual de crianças era tratado como um assunto 

proibido na sociedade. Entretanto, de alguns anos para cá esse tabu vem sendo 

quebrado, principalmente por conta da mídia. E o que tem sido encontrado é 

alarmante, não apenas em freqüência de tais práticas, mas também em termos de 

conseqüências biopsicossociais (KOLLER, 1998).  

Devido ao fato da criança não ser preparada psicologicamente para o 
estímulo sexual, e mesmo que não possa saber da conotação ética e moral 
da atividade sexual, quase invariavelmente acaba desenvolvendo 
problemas emocionais depois da violência sexual, exatamente por não ter 
habilidade diante deste tipo de estimulação. (KOLLER, 1998. p.36) 



Contudo, temos verificado que o (ASI) abuso sexual intrafamiliar, a cada dia tem 

aumentado, porém, poucos estudos têm sido desenvolvidos a fim de compreender a 

dinâmica que a criança estabelece como forma de sobrevivência ao ambiente. A 

presente pesquisa visa analisar como esta criança desenvolve uma personalidade 

como mecanismo de defesa após ter sido exposta ao abuso sexual intra-familiar. 

 
II  OBJETIVOS 

GERAL 

Investigar as possíveis conseqüências traumáticas que esta criança adquiriu a 

partir do abuso sexual cometido por seu pai, padrasto ou responsável.  

ESPECÍFICOS 

• Quais foram os mecanismos de defesa que desenvolveu para lidar com o 

abuso? 

• Quais são as suas expectativas em relação ao outro? (nesse caso, o outro 

abusador? Ou o outro qualquer?). 

• Investigar a história e o contexto familiar no qual a criança foi criada. Obtendo 

informações de sua ontogênese para uma contextualização. 

• Analisar se os fatores sócio-econômico contribui para o abuso sexual. 

• Verificar os fatores culturais no âmbito familiar. 

 
III  MÉTODO 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de campo que utilizará referenciais 

bibliográficos para embasar o fenômeno do abuso sexual intrafamiliar praticado 

contra crianças e adolescentes, a pesquisa será realizada em uma comunidade da 

cidade de São Paulo NPJ/UNAS (União de Núcleos Associações e Sociedade de 

Moradores de Heliópolis). Para tanto faz-se necessário o levantamento dos dados 

mencionados para compreender com veracidade como se dá esta dinâmica. 

 
IV  DESENVOLVIMENTO 

IV.I  Família 

Segundo Prado (1982), todos nós somos parte integrante de uma família. 

Jamais foi encontrada na História uma sociedade que tenha vivido a margem de 

alguma noção de família. Crescemos dentro de uma instituição e é através dela que 



vamos nos desenvolvendo com referenciais de vida, essa por sua vez pode ser uma 

casa ou um lar.   

Comentar sobre família é falar de um assunto muito amplo, vasto e de várias 

proporções, pois trata-se de estudos sociológicos, antropológicos, filosóficos etc. 

Envolve diversos saberes, desde o seu surgimento até a atualidade, passando por 

várias fases, mudanças e ciclos. De acordo com Poster (1978) antes da 

industrialização, a família compunha-se de numerosos parentes vivendo juntos em 

solidariedade, ou seja, era considerado família a quantidade de parentes que 

constituíam uma casa.  

 
IV.II Violência Intra-familiar 

 A construção de indicadores sociais da violência intra-familiar entre pais e 

filhos é um processo que está ganhando visibilidade no conjunto da sociedade, 

assim como nos trabalhos científicos e técnicos.  Observamos nas pesquisas que o 

Instituto de Psicologia da USP (Universidade Paulista) vem desenvolvendo 

atividades relacionadas a este visando compreender o fenômeno sobre abusos que 

crianças/adolescentes sofrem dentro do seu ambiente familiar.  

Segundo Faleiros (1998) o problema da violência intra-familiar está envolto 

em relações complexas da família, pois os abusadores são parentes próximos 

vinculando sua ação, ao mesmo tempo a sedução e a ameaça. Geralmente são 

aqueles nem desconfiamos por estarem/morarem dentro do ambiente, geralmente 

são responsáveis por essa criança no momento da ausência dos pais.  
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