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VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 

A ESCUTA PSICOLÓGICA NA DELEGACIA ESPECIALIZADA1 

 

VALOIS, Deborah2 

SOUZA, Luciana Gomes Almeida de3 

 

RESUMO 
Essa pesquisa foi realizada durante Estágio de Psicologia, no período de três 
semestres entre os anos de 2016 e 2017, na Delegacia de Defesa da Mulher numa 
cidade do interior de São Paulo. A presente pesquisa foi norteada pela seguinte 
questão central: qual a relevância da interface entre psicologia e segurança pública 
nas questões envolvendo violência sexual contra crianças e adolescentes? O 
referencial teórico seguiu as diretrizes filosóficas pontuadas pela Psicanálise, pelo 
Conselho Federal de Psicologia (2010) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). Os procedimentos técnicos utilizados foram a Observação Direta em campo 
e a Pesquisa de Revisão Bibliográfica. Em relação aos resultados surgiram seis 
núcleos de sentido: “A diferença entre abuso sexual e jogos sexuais na infância”; 
“Como atuar com a criança muito pequena que não verbaliza”; “O abuso incestuoso 
e o sigilo”; “A criança como objeto em situações de disputa parental; “Credibilidade 
do testemunho: o sofrimento sem validação; “Diferentes tipos de reações das vítimas 
diante do estupro”. Os resultados apontam que a atuação do psicólogo (a) é garantir 
que a criança ou o adolescente vitimizado sejam acolhidos de forma adequada para 
que essa escuta não passe a ser uma continuidade na vivência traumatogênica e 
que eles não sejam revitimizados; para que o seu desamparo frente às demandas 
escolares e/ou familiares seja legitimado; para que sua queixa seja validada dentro 
de um acolhimento sigiloso e humanizado numa perspectiva de proteção integral. 
 
Palavras-chave: violência contra crianças e adolescentes, abuso sexual, perícia 
psicológica, beligerância parental.  
 
ABSTRACT: This research has been carried out in the Psychology Internship, during 
three semesters between the years of 2016 and 2017, in the Women’s Police Station 
in a countryside city of the state of Sao Paulo. The current research was guided by 
the following main question: What is the relevance of the interface between 
psychology and public safety in the matters involving sexual abuse against children 
and adolescents? The theoretical reference followed the philosophical guidelines 
pointed out by the psychoanalysis, by the Federal Council of Psychology (2010) and 
by the Statute of the Child and Adolescent (ECA). The technical procedures used 
were based on Direct Observation in field, as well as Literature Review. Regarding 
the results, six meaning cores were observed: “The difference between sexual abuse 
and sex games in childhood”; “How to work with very young non-verbal children”; 
“The incestuous abuse and the secrecy”; “Credibility of testimony: The suffering with 

                                                 
1 Projeto de Iniciação Científica desenvolvido no curso de graduação em Psicologia da UniFAJ nos anos de 2016-
2017. 
2 Aluna do 6º semestre de graduação em Psicologia, estagiária da Delegacia de Defesa da Mulher e autora do 
projeto. 
3 Orientadora do projeto e supervisora do estágio de observação. Docente da UniFAJ. 
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no validation”; “Victim’s different types of reaction towards rape”. The results show 
that the psychologists’ role is to guarantee that the victimized child or adolescent is 
received adequately so that this hearing does become a continuous traumatizing 
experience and that they are not re-victimized; and so that their hopelessness 
towards school and/or family demanding is legitimated; so that their complaint is 
validated within the secret and humanized admittance within a holistic protection. 
 
Keywords: violence against children and adolescent, sexual abuse, psychological 
inspection, parental belligerence.                         
 

1. INTRODUÇÃO 

 

As Delegacias de Defesa da Mulher foram criadas com o objetivo de 

assegurar atendimento digno à população feminina, num espaço no qual mulheres, 

adolescentes e crianças vítimas de violência – física, sexual ou psicológica – se 

sentissem seguras para denunciar seus agressores. As queixas acolhidas, 

registradas e investigadas numa são as cinco modalidades de violência previstas na 

Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006): Física, Psicológica, Sexual, Patrimonial e 

Moral (BRASIL, 2006). 

Os serviços oferecidos ao público são: acolhimento, registro de boletins de 

ocorrência, instauração de inquéritos policiais, investigações, orientações jurídicas, 

encaminhamentos para abrigos, centros de referência da mulher e Defensoria 

Pública, solicitações de medidas protetivas de urgência para o Poder Judiciário. 

Todas as atividades são realizadas por mulheres e o serviço é oferecido por meio de 

investigação, prevenção e repressão aos delitos praticados contra as mulheres, 

crianças, adolescentes e idosas. 

Na Delegacia de Defesa da Mulher, local onde foi realizada essa pesquisa, há 

um atendimento diferenciado às vítimas (até 14 anos) de violência, por meio da 

integração entre a Polícia e o Setor de Psicologia do município. A criança recebe 

acolhimento, assistência e avaliação psicológica seguido de um pronto 

encaminhamento para o atendimento psicoterápico no setor de Psicologia do CEM 

(Centro de Especialidades Médicas), assim como - não raras às vezes - os seus 

cuidadores também. 

No ato da denúncia é registrado um boletim de ocorrência, no caso de 

violência sexual há um encaminhamento para o médico legista do IML para exame e 

elaboração de laudo pericial. É agendado dia e horário para uma oitiva onde serão 
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ouvidas as partes em horários separados para não se encontrarem. No caso de 

crianças até 14 anos, há um agendamento de dia e horário para serem escutadas e 

avaliadas pela psicóloga, tanto para a criança quanto para seu cuidador (a). 

A escuta psicológica dessas crianças permite a avaliação de riscos ou danos 

psicológicos para a elaboração de relatórios que vão compor o caso e que serão 

anexados ao processo. O número de sessões necessárias para uma avaliação e o 

fechamento desses relatórios pode variar de acordo com o andamento e o progresso 

obtido em cada entrevista, geralmente podendo variar entre uma a três sessões; 

mas há casos que podem se estender por semanas, dependendo da demanda. 

Cada sessão pode variar em duração de 30 a 50 minutos, dependendo da idade da 

criança. 

Existe um alto grau de complexidade quanto à forma de conduzir essas 

entrevistas e um equilíbrio frágil entre as necessidades da criança vitimizada e as 

demandas do Judiciário; a abordagem não é diretiva até certo ponto, pois depende 

da urgência do caso e da idade da criança para verbalizar o evento. As técnicas 

utilizadas por essa psicóloga na escuta de crianças vítimas de abuso sexual não 

diferem das utilizadas na clínica em sessões de ludoretapia, pois em ambos visam 

garantir o melhor interesse da criança, respeitando a forma dela se expressar e até 

mesmo seu silêncio, entre outras manifestações intencionadas a sustentação da 

autopreservação emergidas da dimensão psicoafetiva. A diferença está no conteúdo 

e na urgência de se obter informações pertinentes ao caso em um curto espaço de 

tempo; lidar com os cuidadores dessas crianças no momento da entrevista ou da 

devolutiva também não se mostra tarefa fácil, visto que muitas das vezes, o 

resultado não é exatamente o que eles gostariam de ouvir. 

Um aspecto importante na atuação do psicólogo nessa área que pode ser 

considerado tanto positivo quanto negativo é o fato de o profissional ter que se 

despir de todas as fantasias iniciais acerca dos resultados desse trabalho: não 

surgirão - na escuta - provas concretas que possibilitarão a punição do abusador, 

por exemplo. Esse trabalho não vai impedir que novos abusos possam ocorrer, pois 

o sistema é lento e o retorno do judiciário não é imediato. Por outro lado, o 

profissional pode contar com as parcerias do CREAS (Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social) e da Saúde Mental Pública. 

Entende-se que o trabalho do psicólogo (a) é garantir que a criança ou o 

adolescente vitimizado sejam acolhidos de forma adequada para que essa escuta 
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não passe a ser uma continuidade na vivência traumatogênica e que eles não sejam 

revitimizados; para que o seu desamparo frente às demandas escolares e/ou 

familiares seja legitimado; para que sua queixa seja validada dentro de um 

acolhimento sigiloso; para que eles possam receber um encaminhamento - quando 

necessário - à psicoterapia gratuita. De todas as formas esse atendimento 

especializado visa diminuir o prejuízo, entre outras dimensões, no desenvolvimento 

psicossexual dessas crianças e adolescentes. 

É dentro do contexto do estágio realizado na Delegacia de Defesa da Mulher, na 

observação da atuação do profissional junto às crianças, adolescentes e seus 

cuidadores desde maio de 2016 (de uma a seis horas por semana) que surgem as 

questões que vão justificar o tema central dessa pesquisa, conteúdo que irá compor 

esse trabalho: 

- A diferença entre abuso sexual e jogos sexuais na infância; 

- Como atuar com a criança muito pequena que não verbaliza; 

- O abuso incestuoso e o sigilo;  

- A criança como objeto em situações de disputa parental; 

- Credibilidade do testemunho: o sofrimento sem validação; 

- Diferentes tipos de reações das vítimas diante do estupro. 

 

O principal autor dessa violência é o familiar, no caso da criança, 
principalmente o pai e a mãe. Tudo faz parte do primeiro componente, que é 
o da vigilância. A partir das informações, há uma articulação intra setorial 
com a área de saúde da criança, com a área de saúde do adolescente, com 
outras áreas da saúde dentro do Ministério, como a saúde mental, as 
urgências, emergências, o Programa de Humanização, para trabalhar essa 
questão no acolhimento, nos protocolos, na definição de risco (CONSELHO 
FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2010. p.63). 

 

 

2. OBJETIVO 

 

O presente estudo terá por objetivo descrever os fatores envolvidos na 

atuação do profissional de psicologia dentro de uma delegacia especializada, tanto 

ao realizar um acolhimento adequado às crianças e adolescentes vítimas de 

qualquer tipo de violência, quanto ao identificar as demandas de psicoterapia e/ou 

acompanhamento pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS), assim como também refletir acerca da teoria e da prática profissional 
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visando traçar compreensões entre a psicanálise e as vivências de violência de uma 

forma mais humana e integrada. 

 

3. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Diante da temática exposta uma questão central emerge: qual a relevância da 

interface entre psicologia e segurança pública nas questões envolvendo violência 

sexual contra crianças e adolescentes? 

Tal questionamento suscita algumas reflexões iniciais que nortearão a busca, 

dentre elas a principal hipótese levantada seria que a atuação do psicólogo (a) neste 

ambiente peculiar possibilita uma escuta diferenciada para além das questões legais 

visando o resgate do sujeito com todos os seus simbolismos buscando uma 

compreensão mais ampla e mais humana dessas situações extremas. 

 

4. MÉTODO 

 

Todo o processo da pesquisa, desde observação, atendimentos e elaboração 

de relatórios, assim como a pesquisa de revisão bibliográfica seguiram as diretrizes 

teóricas filosóficas pontuadas pela Psicanálise, pelo Conselho Federal de Psicologia 

e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. As buscas por literaturas científicas 

foram realizadas em bases de dados como a SciELO Brasil (The Scientific Electronic 

Library Online) e a PePSIC (Periódicos Eletrônicos em Psicologia) sem recorte 

temporal, utilizando a priori, os seguintes descritores: “psicanálise e a violência 

sexual na infância e adolescência”, a partir do qual uma leitura foi sinalizando ou 

indicando a próxima. Os artigos foram selecionados pelos títulos e leitura dos 

resumos, a exemplo: “Atendimento psicanalítico a crianças e adolescentes vítimas 

de abuso sexual”, “Perícia psicológica no abuso sexual de crianças e adolescentes”, 

“Cena incestuosa: abuso e violência sexual”, “O sofrimento da criança na vivência da 

disputa de guarda no contexto da justiça”, “Entre o direito e a psicanálise: o abuso e 

a brincadeira sexual”, “A violência silenciosa do incesto”, “Brincadeira infantil e 

abuso sexual: um frágil limite”, “A credibilidade do testemunho da criança vítima de 

abuso sexual no contexto judiciário”, “A escuta de crianças vítimas de abuso sexual 

intrafamiliar na concepção de profissionais que atuam no âmbito do judiciário”, “A 

escuta de crianças e adolescentes envolvidos em situação de violência e a rede de 
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proteção”. Também foram estudados e referenciados o “Vocabulário da Psicanálise” 

de Pontális (1979), o “Estatuto da Criança e do Adolescente” (2002) e a “Lei Maria 

da Penha” (2006).   

A pesquisa foi realizada a partir de um trabalho voluntário, no qual estiveram 

presente psicóloga e estagiária de psicologia, no período de três semestres entre os 

anos de 2016 e 2017, do qual as experiências trazidas advieram tanto de 

observação quanto de atuação no setor de Psicologia da Delegacia de Defesa da 

Mulher de Mogi Mirim, durante avaliações psicológicas realizadas com crianças e 

adolescentes vítimas de violência sexual. Para possibilitar a captura das vivências 

dos atendidos, a pesquisadora utilizou-se dos registros do seu diário de campo onde 

foram utilizadas técnicas observacionais e posterior análise e estudo de cada caso. 

O diário de campo consistiu de registros de descrições dos atendimentos que se 

preocupavam principalmente em captar a imagem e linguagem das pessoas 

envolvidas, de suas ações e da atuação técnica da profissional; posteriormente, 

conforme passaram a trazer um caráter mais reflexivo, os registros tornaram-se mais 

subjetivos, contendo as impressões pessoais da observadora. 

 

5. OS ACHADOS EM CAMPO E SUA RELAÇÃO TEÓRICA 

 

5.1. Atuação com crianças que não verbalizam 

 Este campo de atuação, como já vem sendo descrito, é bastante delicado, já 

que versa sobre situações de violência e que pode provocar inúmeras 

consequências para a saúde mental dos envolvidos, não só no que se refere ao 

suposto ato violento em si, mas a própria investigação pode se tornar uma 

revitimação da criança e cabe ao psicólogo zelar para que haja a proteção integral 

da criança favorecendo que este momento seja o mais adequado e humanizado 

possível. Diante dessa constatação cabe questionar: quando uma criança, por ser 

muito pequena ou por outros motivos, não verbaliza o que lhe aconteceu, o que 

fazer? Como deve ser realizada a escuta psicológica adequada para favorecer tal 

confidência? Que motivos existem para que a criança se cale? 

Parte desse relatório foi escrito com base em observação da atuação de uma 

psicóloga em delegacia especializada de defesa da mulher de uma cidade do interior 

paulista. As observações foram realizadas em seus atendimentos à crianças 

pequenas vítimas de abuso assim como em seus relatos, em ocasião de estágio de 



7 

 

psicologia iniciado em 2016; outra parte foi escrita com base em consulta ao artigo 

de pesquisa Froner e Ramires (2009), estudo do qual participaram 15 profissionais 

das áreas de saúde e direito.  

 Froner e Ramires (2009) relatam que os participantes do estudo, tanto da 

área de direito quanto da saúde, garantem que em primeiro lugar, apenas uma 

formação universitária de base não qualifica um profissional na escuta de uma 

criança que foi abusada sexualmente. Assim como os operadores do sistema 

judiciário ou de uma delegacia especializada, na maioria das vezes também não 

estão aptos tecnicamente nem emocionalmente para lidar com esse tipo de 

entrevista, especialmente com os relatos contraditórios ou com os sentimentos 

ambíguos expressos pela criança durante a oitiva; e como é o caso apresentado 

nesse relatório: com crianças que não verbalizam, ou por serem muito pequenas ou 

por qualquer outro motivo. 

 De acordo com a categoria estabelecida, o profissional deve buscar 

conhecimento prático-teórico sobre a dinâmica do abuso sexual intrafamiliar, sobre o 

desenvolvimento infantil e sobre técnicas lúdicas que lhe permitam acesso e 

comunicação com essa criança. Cursos, especializações e leituras de capacitação 

podem fornecer ao profissional a possibilidade de transitar com segurança pelos 

conflitos e dificuldades de cada criança. É preciso que esse profissional conheça 

muito bem o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8.069/90), criado em 

1990, para compreender quais são os direitos da criança e deque forma ele pode 

protegê-la e beneficiá-la. 

 Em segundo lugar deve-se fazer esse atendimento em ambiente visivelmente 

receptível, acolhedor, seguro e com características infantis, adequado às 

necessidades da criança. Numa sala lúdica composta por material gráfico e 

brinquedos livres - sem a presença de outros adultos - é muito mais provável que a 

criança vá se comunicar, mesmo que de uma forma indireta, do que num ambiente 

estéril ou hostil (Daltoé-Cezar, 2007; Juárez-López, 2004; Junqueira, 2002; Pfeiffer & 

Salvagi, 2005 citados por Froner e Ramires, 2009).  

 Esse material correspondente ao universo infantil, principalmente os pré-

escolares, serve para compensar a limitação verbal das crianças menores (Dobke, 

2001; Goodman et al, 2001; Juárez-López, 2004; Pfeiffer & Salvagni, 2005 citados 

por Froner e Ramires, 2009) e acima de tudo serve para o estabelecimento de 

vínculo e confiança entre a criança e o psicólogo, pois é justamente durante os 



8 

 

jogos, os desenhos e o brincar que o psicólogo vai deixando claro, na medida em 

que a criança possa compreender, que está ali para ajudá-la, que é seguro 

conversar. É nesse processo que o psicólogo vai entender o que a criança já sabe e 

é também quando deve deixar claro para a criança qual é a sua função, o motivo da 

criança estar ali, como é o processo que se seguirá, sempre de acordo com a sua 

capacidade de compreensão cognitiva. 

 Outro grande problema levantado pela pesquisa de Froner e Ramires (2009) 

foi sobre a limitação do tempo, pois quando se trata de demanda do judiciário nem 

sempre respeitam os direitos ou o sofrimento da criança, tanto pelo número limitado 

de atendimentos quanto pela emergência por fatos. A Polícia Civil precisa formalizar 

uma prova, e o relato da criança vem compor essas provas. Mesmo que o papel do 

psicólogo não seja o de inquiridor ou investigador, a escuta da criança supõe 

fornecer informações importantes à polícia e ao juiz que julgará o caso; o Conselho 

Federal de Psicologia entende que não cabe ao psicólogo colher testemunhos 

visando à aferição de provas ou punição do agressor, mas sim realizar a escuta e o 

acolhimento à criança com relação às suas demandas, evitando que a criança seja 

revitimizada ou sofra danos secundários, além de garantir encaminhamento ao 

tratamento psicológico. 

 Quando a criança não fala é preciso usar de estratégias lúdicas para que a 

avaliação psicológica aconteça, para que se obtenha minimamente a informação de 

que existam ali traumas, medos, rachaduras ou rupturas em seu desenvolvimento, 

comportamentos preocupantes ou inapropriados para a idade, para que se possa 

analisar de que forma isso tenha se dado e acima de tudo identificar se essa criança 

irá precisar de acompanhamento psicológico durante o processo subsequente. 

 Durante o estágio de observação em delegacia especializada de defesa da 

mulher muito se discutiu com a psicóloga sobre os motivos das crianças não 

verbalizarem e sobre os métodos utilizados na sala lúdica com os pequenos. O que 

se pôde aprender ao observar as crianças nos atendimentos e com os relatos e 

atuação da profissional foi que, independente da idade – três, cinco ou sete anos – 

quando a criança não verbaliza, ou seja não conta o que lhe aconteceu, quando não 

responde às perguntas do psicólogo, não fala do abuso ou do estupro, não toca no 

assunto, os motivos podem ser variados. 

 A criança pode ser pequena demais para entender o que de fato lhe 

aconteceu, o abuso pode lhe escapar à compreensão; a criança pode já ter passado 
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por outras entrevistas que lhe foram aversivas, com profissionais de outras áreas, e 

ter decidido não responder sobre esse assunto a mais ninguém; a criança pode ter 

sido ameaçada por um adulto, seja o abusador ou outra pessoa; a criança que 

compreende o ocorrido pode ter sentimentos ambíguos em relação ao abusador, 

principalmente se for seu pai ou alguém muito próximo, e não querer prejudicá-lo. 

Mesmo as crianças menores possuem noção de perigo, de que algo pode dar 

errado ou mudar em sua vida e na de seus pais caso conte o que aconteceu; 

mesmo odiando seu abusador existe também o sentimento de apego e de amor que 

faz com que a criança tente proteger o acusado; a criança pode ter medo de que sua 

mãe sofra as consequências da separação ficando infeliz, sozinha e sem dinheiro 

para cuidar da família; a criança pode sentir vergonha, culpa ou até mesmo medo de 

não ser acreditada pela mãe; a criança pode não dizer nada, pois não há nada a ser 

dito, a estória pode ter sido forjada pelos adultos para servir a seus interesses; a 

criança pode não sentir confiança necessária no psicólogo em tão pouco tempo de 

atendimento. 

 Independente da verbalização da criança - seja ela pequena ou um pouco 

maior - numa avaliação psicológica mesmo sendo realizada em poucas sessões de 

atendimento (de uma a três) é possível ao psicólogo detectar vestígios de uma 

traumatologia, indícios de um desenvolvimento interrompido violentamente, de um 

relato incoerente ou inconsistente, de um comportamento não condizente com a sua 

idade, de um ou alguns prejuízos em várias esferas da vida dessa criança. O 

psicólogo pode não obter todos os fatos e detalhes na avaliação psicológica de uma 

criança pequena, mas com certeza terá recursos para avaliar se há algo de errado 

ou de discrepante com ela. 

 

5.2. O abuso incestuoso e o sigilo 

Quando se trata de investigação de um suposto abuso sexual, desvela-se um 

cenário complexo em que não há apenas a criança ou adolescente e o abusador, 

mas outros personagens que compõem uma trama. Pergunta-se: por que o 

segredo? Que mecanismos a criança encontra para sobreviver ao abuso 

incestuoso? O que é um abuso intrafamiliar? 

 Na literatura de Ana Freud (1936) citada por Laplanche (1979) pode-se 

encontrar com detalhes a descrição do funcionamento do fenômeno chamado 

“Identificação com o Agressor”. Ana Freud descreveu esse mecanismo de defesa 
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como sendo uma das mais poderosas armas do ego em seus tratos com objetos que 

causam angustia (p.81); ela afirma que diante de uma agressão física perpetrada 

por uma autoridade como o pai, seja sexual ou não, a criança inverte os papéis 

assumindo a responsabilidade pela agressão e passa a imitar o agressor, sempre 

imbuída de culpa.  

 Para Ferenczi (1932) citado por Laplanche (1979) a identificação com o 

agressor precederia a defesa porque o Eu da criança foi tomado de surpresa num 

momento em que não tem meios eficazes de se defender, "a personalidade ainda 

fracamente desenvolvida reage ao brusco desprazer, não pela defesa, mas pela 

identificação ansiosa e a introjeção daquele que ameaça e agride" (p.103). 

 Esse processo é uma espécie de minimização da ameaça externa, porém a 

criança introjeta também o sentimento de culpa do adulto agressor, fazendo-se 

então merecedora da violência que está sofrendo ou que sofreu, como uma punição. 

Para Ferenczi (1932), assim como para Ana Freud (1936) citados por Laplanche 

(1979) essa é a culpa que mantém o silêncio das crianças. O preço desse silêncio 

frente à agressão sofrida será provavelmente um imprint da compulsão à repetição 

na personalidade da vítima, que poderá causar prejuízo em suas relações sexuais 

na idade adulta, assim como em suas relações afetivas, podendo transformá-los em 

possíveis abusadores. 

 Uma característica relevante do incesto é a dependência afetiva que a criança 

cria com seu abusador (a) gerando nela uma série de sentimentos ambíguos em que 

a criança passa a viver entre o amor que sente pelo progenitor (a) e o ódio diante da 

violência sofrida seja física ou emocional, cronificando o segredo e tornando-o 

permanente, muitas vezes até a vida adulta dessa vítima ou até mesmo para sempre 

(Froner e Ramires, 2009). Essa ambivalência afetiva, em geral é pesada demais 

para um pequeno ser fragilizado carregar como fardo, o que desencadeia uma série 

de prejuízos tanto no ego da criança quanto em seu desenvolvimento cognitivo e 

afetivo.  

 Quando o incesto foi perpetrado pela mãe, o risco da criança desenvolver 

uma psicose é altíssimo, segundo Pizá e Ferraresi (2004); além de ser mais difícil de 

ser detectado, esse tipo de abuso coloca a estrutura psíquica da vítima em risco 

extremo sendo necessária uma intervenção das mais drásticas por parte do 

psicólogo, para que seu ego não se desestruture completamente, sendo que na 

maioria dos casos os danos são irreversíveis. 
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 As crianças não sabem mais em quem confiar visto que foram abusadas por 

adultos que deveriam protegê-la, adultos que não assumiram suas funções; no 

entanto elas encontram meios de sobreviver, elas criam mecanismos de defesa para 

se protegerem da própria dor e do resto do mundo, geralmente a um custo de 

prejuízos em seus valores morais ou alterações psíquicas de sua personalidade. 

Azevedo (2001) cita Summit (1983) em seu artigo de pesquisa bibliográfica, 

apresentando alguns desses mecanismos compensatórios como, por exemplo, a 

denegação, a identificação com o agressor, a clivagem do ego, a conversão da 

experiência em seu oposto. São mecanismos onde a vítima desculpa seu agressor 

negando a gravidade da violência, pois ela não comporta que tenha sido alvo de um 

desamor, de uma perversão, ela precisa encontrar uma desculpa ou uma função 

para o ato de violência cometido contra ela. 

 Uma das questões levantadas nesse relatório foi: “Por que o segredo?”. De 

acordo com Summit (1983), o abuso quase sempre ocorre quando a criança está 

sozinha com o adulto, ou seja, ela é duplamente vítima e testemunha única do ato 

cometido de forma que ela é também facilmente desacreditada. O segredo 

geralmente é preservado por ameaças, tais como: “se você contar para alguém eu 

vou te desmentir... vou te bater... vou embora”, “se você contar para sua mãe ela vai 

te odiar... ela vai ficar triste... ela vai embora”. De forma que, diante da catástrofe 

que se desencadearia pela revelação, a criança opta pelo silêncio, conhecida como 

a “Síndrome do Segredo”. 

 Esse silêncio diante da violência incestuosa, às vezes, não ocorre somente 

por parte da vítima, muitas vezes a própria mãe sabe de tudo o que ocorre com a 

criança ou adolescente, ainda assim é conivente e se cala para que não ocorra a 

desintegração de toda a família. Os motivos que tornam uma família abusiva são 

diversos. Uma mãe pode sentir-se culpada por não ter protegido o filho (a) e prefere 

negar o fato a encarar sua parcela de responsabilidade quando se percebe co-

autora do abuso, uma vez que ela colocou o abusador dentro de casa; tem mãe que 

entrega o próprio filho (a) ao abusador, pois prefere que esse exerça sua perversão 

sob suas vistas do que procure outra parceira sexual fora de casa, nesse caso a 

criança serve para suprir as necessidades conjugais da família; há ainda a mãe que 

culpabiliza e rivaliza a filha, por essa já contar com um corpo sexuado, como se a 

adolescente fosse a autora da sedução e não a seduzida e abusada. Portanto o 
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abuso incestuoso é quase sempre intrafamiliar, ou seja, não estão envolvidos 

apenas vítima e abusador, mas todo o sistema familiar. 

 

5.3. A diferença entre abuso sexual e jogos sexuais na infância 

 Diante das demandas que surgiram na delegacia especializada de defesa da 

mulher, no período de maio a dezembro de 2016 - em ocasião de estágio de 

psicologia - observou-se através de alguns casos, que as pessoas não estavam 

familiarizadas com as leis que protegem suas crianças e adolescentes, assim como 

não demonstraram saber o que é (e o que não é) próprio da natureza e do 

desenvolvimento sexual infantil. Para resolver questões pertinentes às condutas 

sexualizadas de suas crianças, pais e educadores acabavam recorrendo à policia, 

seja por falta de orientação ou por medo de que algo terrível tenha acontecido aos 

seus filhos durante o suposto abuso cometido pelos colegas. Por isso, surgiu a 

seguinte indagação: em que medida a ação de brincar, praticada entre crianças, que 

envolva atos sexuais deve ser considerada violência ou abuso sexual? 

 De acordo com o texto “Três ensaios sobre a teoria sexual” de Sigmund 

Freud, a vida sexual da criança alcança o ápice entre os três e os cinco anos de 

idade, sendo que, após esse período, inicia-se, nela, a atividade que ele diz 

inscrever-se na pulsão de saber ou de investigar (FREUD, 2010 [1905], p. 183, 

citado por COSTA, 2013). 

 O que desperta a atividade investigatória da criança são interesses 

puramente práticos, como a ameaça trazida pela chegada de um irmãozinho e o 

medo de que esse acontecimento traga consigo a perda de cuidados e amor dos 

pais, além do sentimento de que sempre terá de compartilhar seus bens com o novo 

membro da família. Esses fatos fazem com que a criança se torne pensativa e 

perspicaz. Daí surge um grande enigma para a criança: De onde vêm os bebês? 

Nas palavras de Freud: “De onde veio esse bebê intrometido?” (FREUD, 2010 

[1908], p.193-194, citado por COSTA, 2013). 

  Costa (2013) também aponta para a terceira das teorias sexuais infantis 

descritas por Sigmund Freud, onde o comportamento investigativo surge na criança, 

quando, acidentalmente ela assiste a - ou escuta - uma relação sexual entre os pais. 

Ela concebe o ato sexual como uma espécie de crueldade, maus-tratos ou ofensas 

físicas, encarando-o num sentido sádico. A criança encara o ato como imposto 

violentamente pelo participante mais forte ao fraco. 
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 A teoria freudiana também explica que o brincar da criança é determinado por 

desejos que auxiliam o seu desenvolvimento, isto é, o desejo de ser grande e adulto. 

A criança brinca sempre de ser grande, imita, em seus jogos, aquilo que conhece da 

vida dos mais velhos e não tem razão alguma para ocultar esse desejo (Pollo e 

Costa, 2013). A psicanálise veio revelar que a vida sexual do adulto depende do 

despertar sexual, na infância, e do prazer da criança em tocar e ser tocada, em ver e 

ser vista, em mostrar e esconder; o despertar sexual depende da possibilidade dada 

à criança de brincar e gozar com o próprio corpo e o de outros; pode se afirmar, 

portanto, que esse é o limite tênue e fundamental, entre o abuso e a brincadeira 

sexual. 

 A princípio, é importante destacar que a expressão “abuso sexual” não 

aparece na legislação brasileira; dentro do que a sociedade e os meios de 

comunicação denominam de “abuso sexual” cabem diversas situações e diversos 

crimes contra a dignidade sexual. Do aspecto jurídico, independente da 

nomenclatura, pela prática das condutas de violência ou abuso sexual, são 

responsabilizadas pessoas maiores de 18 anos e de posse de suas faculdades 

mentais, ou seja, pessoas penalmente imputáveis. 

 Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8.069/90), se o 

adolescente vier a praticar alguma conduta violência ou abuso, ele não comete 

crime, mas sim, uma conduta denominada “ato infracional”. É importante destacar 

que o ato infracional só pode ser praticado por adolescente, e não por uma criança. 

Nesse sentido, o nome dado ao ato praticado por uma criança será sempre “desvio 

de conduta”. A criança, como pessoa em desenvolvimento, estará sujeita à 

aplicação de uma das medidas específicas de proteção previstas pelo ECA 

(BRASIL, 2002). 

 Quando crianças, de idades aproximadas, juntas decidem investigar o 

universo sexual e as novas sensações de seus corpos, isso pode ser considerado 

abuso sexual? Se fosse assim, quem seria o abusador: a criança mais velha do 

grupo ou quem iniciou a brincadeira? Sim, brincadeira. É através do brincar que a 

criança investiga, descobre e treina para a vida adulta. Ela treina as atividades do 

cotidiano como cuidar dos bebês, trabalhar, limpar, estudar, comprar; ela treina as 

regras sociais que tem aprendido por observação ou por imposição; assim como 

também ela treina as suas relações, inclusive as sexuais.  
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 Segundo a observação de atendimentos realizados na delegacia 

especializada, diante de casos que envolvam seus filhos pequenos, os adultos não 

vêem esse “treinamento” com bons olhos. Costumam, não só considerar como 

comportamento ofensivo e até mesmo perverso, como levam o caso às últimas 

consequências como, por exemplo, registrar um boletim de ocorrência na delegacia 

acusando de abuso sexual a uma das crianças envolvidas na brincadeira, 

geralmente o menino do grupo - ou da dupla - ou a criança mais velha; há casos em 

que os pais chegam a trocar a criança de escola.  

 Essas queixas em geral vêm da escola, passam pelo CREAS (Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social) ou pelo Conselho Tutelar até 

chegar na delegacia especializada. Nos casos observados as reações dos pais 

foram diversas, mas em geral a maioria nega que seu filho (a) praticaria qualquer 

tipo de ato libidinoso e chegam a responsabilizar o coleguinha do filho (a) que na 

maioria das vezes tem a mesma idade.  

 Dizer que o fato das crianças explorarem sua sexualidade é natural, não é o 

mesmo que dizer que deva ser permitido que elas o façam de maneira a 

machucarem ou assustarem umas as outras, no banheiro da escola por exemplo. O 

ideal seria que os professores do ensino fundamental estivem melhor preparados 

para lidar com essas situações, conduzindo os casos dentro da própria escola e 

junto a família, através de orientação e educação sexual ao invés de enviarem 

crianças pequenas à uma delegacia de polícia, promovendo um possível prejuízo 

moral a essas crianças, que poderia ser evitado se esses adultos fossem 

capacitados a lidarem com todas as demandas do universo infantil.  

 A preocupação que surge no imaginário dos adultos trata a possibilidade de 

que a criança esteja reproduzindo com os coleguinhas um comportamento sexual a 

que ela tenha tido contato fora da escola, talvez até mesmo com um adulto. A 

preocupação de que a criança tenha sido exposta ao contexto sexual precocemente 

ou até ter sido abusada é legítima, mas não justifica esse tipo de intervenção 

drástica e traumática. A observação da família e a investigação de um possível 

abuso sexual deveriam ser realizadas de forma a poupar tanto a criança 

possivelmente exposta, quando as envolvidas na brincadeira. 

 Portanto é inverossímil que a lei aplique punições em crianças por praticarem 

atos considerados libidinosos durante o brincar entre seus pares. De acordo com 

Pollo e Costa (2013) a psicanálise não discorda do judiciário quanto a temer e 
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prevenir que a criança seja exposta a situações de violência ou de abuso sexual, no 

entanto os responsáveis por garantir os direitos da criança e do adolescente, 

deverão analisar cada caso detalhadamente e ter cautela ao atribuir à uma criança 

um desvio de conduta, sob pena de gerar consequências gravíssimas, tanto na 

psique quanto no desenvolvimento psicossocial dessa criança. 

 

5.4. A criança como objeto em situações de disputa parental 

 Não são raros os casos em que a família, em meio a um processo litigioso 

pela tutela da criança, tenta resolver tudo na delegacia especializada; quando ocorre 

negligência ou abuso físico perpetrados pela mãe, pai ou avós, a parte interessada 

registra Boletim de Ocorrência com acusação formal para embasar ou validar o seu 

pedido de guarda. Essa queixa fica explícita logo na entrevista situacional familiar e 

o que se observa quando em atendimento lúdico com a criança, é uma ambivalência 

de sentimentos dela por cada membro de sua família envolvido nesse processo 

penoso. Tem crianças que expressam de alguma forma a sua confusão diante da 

situação de disputa parental: há aquelas que deixam bem claro as suas 

preferências, algumas chegam a demonstrar agressividade diante de tais questões, 

houve criança que não conseguiu verbalizar sua angustia e sua expressão foi 

apenas um choro silencioso e em todos os casos o sofrimento infantil sempre ficou 

obvio.  

 “Beligerância Parental” é o nome dado pelo judiciário à guerra e conflitos 

entre os pais numa situação de disputa pela guarda do filho. Evidentemente que 

essa situação pode acarretar em sofrimento a essa criança e em sérias 

consequências em várias esferas de sua vida. De acordo com Santos (2015) 

verifica-se que não é a separação que acarreta sofrimento na criança a ponto de ser 

danoso para a sua saúde mental, mas sim o conflito existente entre os pais, assim 

como os sintomas psicopatológicos em um ou em ambos os pais, a condição 

financeira, o modo como esses pais conduzem a co-parentalidade e até a forma 

como eles utilizam a criança para atingir o outro. Dentre os agentes estressores 

relacionados com o contexto familiar estão: alterações na condição socioeconômica, 

mudança de residência e de escola, e mudanças no tempo para estar com o pai e 

com a mãe; como consequência dessa disputa explícita entre os pais ou avós, as 

crianças podem apresentar vergonha, medo do abandono de um ou de ambos os 

pais, fantasias de reconciliação, parentificação (quando os filhos ‘casam’ com os 
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pais) e conflito de lealdade. Dependendo da idade e vulnerabilidade, a criança pode 

sentir sintomas depressivos, ter baixo rendimento escolar, agressividade, mau 

comportamento, dificuldades no relacionamento com pares, professores, pais e/ou 

família extensa.  

 De acordo com as observações realizadas na DDM para o presente artigo, o 

que realmente mobiliza tristeza e angustia na criança, fazendo com que ela tenha 

sérias conseqüências de aprendizado ou comportamentais, é o papel que lhe é 

atribuído pelos pais durante essa disputa onde na maioria das vezes, a criança se 

percebe como uma arma para sua mãe atingir seu pai ou como um meio de sua avó 

punir sua mãe. Além de ela ser usada por uma das partes, a criança costuma 

também ser rejeitada pela outra parte que se vê prejudicada ou afastada. Torna-se 

necessário, portanto, que o profissional de psicologia identifique o contexto em que a 

criança está inserida, bem como as dinâmicas entre os seus pais 

separados/divorciados ou avós para, caso seja considerado necessário, ela seja 

encaminhada para a rede de atendimento fora do âmbito judicial.  

 

5.5. Credibilidade do testemunho: o sofrimento sem validação 

 Existe certa fragilidade na palavra de uma criança, seja pela complexidade da 

denúncia num contexto sexual, seja pela confusão de seus depoimentos causada 

pela quantidade de interrogatórios, seja pelos detalhes esquecidos pelo tempo ou 

deliberadamente, seja pelo fato da criança ser passível de sofrer sugestões ou 

induções dos adultos envolvidos, seja pelo imaginário adulto de que crianças 

fantasiam o tempo todo. Se por um lado a inserção da Psicologia na delegacia 

especializada veio abolir a quantidade de interrogatórios, principalmente os 

interrogatórios inapropriados, promovendo segurança para a criança ou adolescente 

sustentar e ratificar sua narrativa, por outro lado ela vem impondo cada vez mais um 

compromisso ético ao psicólogo que procura evitar a revitimização, tornando, não 

raras às vezes, as declarações infantis incompletas ou inconclusivas aos olhos da 

lei. O enfoque da Psicologia acaba por se distanciar da coleta de dados enquanto 

provas da ocorrência numa linha investigativa, para estudar e analisar a dinâmica 

familiar, a situação sócio-econômica, o desenvolvimento psicossexual, o rendimento 

escolar entre outros, na tentativa de avaliar os possíveis prejuízos na vida daquela 

criança; entretanto, a despeito da intenção da preservação da vítima, a atuação do 

psicólogo no sistema judiciário para oferecer uma substituição para a oitiva formal da 
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criança, precisa ser agressiva, não tanto quanto uma oitiva policial, mas, um pouco 

mais do que uma avaliação psicológica usual. 

 De acordo com estudo realizado por Eloy (2012), os danos psicológicos 

produzidos na vítima podem ser atribuídos tanto às circunstâncias em que 

aconteceu a violência quanto ao contexto de intervenção impositiva feita pela família 

e/ou por profissionais a que foi submetida após a revelação, tais como os vizinhos, 

os professores, o conselheiro tutelar, o policial, o médico legista e finalmente o 

psicólogo. Por força de um sistema de crenças, a palavra da criança é desvalorizada 

não apenas pela família, mas também pelos agentes policiais no momento do 

acolhimento da denúncia, de sorte que o que já era difícil se torna insuportável para 

ela, podendo levá-la a desmentir o que havia dito anteriormente. Quando a criança 

traz a um adulto uma narrativa capaz de alterar a dinâmica dos relacionamentos, é, 

imediatamente, resgatada a dúvida a propósito da veracidade de sua fala, já que a 

fragilidade está incorporada à representação social da infância; sendo assim, as 

pressões para que a criança fale a verdade, alertando-a sobre a gravidade das 

consequências do que declarou, na maioria das vezes reprime sua espontaneidade 

e segurança em relatar os fatos vividos, sendo esse um fator que leva ao descrédito 

(Gabel, 1992; Machado, 2002; Mello, 2006, citados por Eloy, 2012, p. 241). 

 

 

  

 "(...) o abuso sexual praticado contra a criança é uma das formas de maus-

tratos que mais se ocultam: a criança tem medo de falar e, quando o faz, o adulto 

tem medo de ouvi-la" (Gabel, 1997, p.11, citado por Eloy, 2012). A omissão dos pais 

ou o descrédito pela família seja por meio do silêncio ou pela acusação explícita: 
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“você está mentindo” parece ser – acima de tudo – o que mais machuca. A 

validação do seu testemunho, de sua dor e de sua inocência diante da violência 

sofrida, a validação quer seja por parte da mãe, da avó, do pai, ou seja, do lado 

protetivo quando o abuso é intrafamiliar, poderá fazer toda a diferença no modo 

como a criança ou adolescente irá enxergar e significar sua vivência traumatogênica. 

O apoio familiar será a bússola que norteará os caminhos da vítima a partir da 

revelação e por todo o processo até a superação, sem o qual os prejuízos podem vir 

a serem insuperáveis.   

     

5.6. Diferentes tipos de reações das vítimas diante do estupro 

 Torna-se cada vez mais comum a demanda de crianças e adolescentes que 

sofreram alguma espécie de violência sexual, é uma realidade que não tem como 

ser ignorada. Ninguém passa impune por uma experiência desta ordem, fonte de 

intenso trauma e sofrimento, muitas vezes reduplicado pela insensibilidade daqueles 

a quem se costuma recorrer. Não raramente, a violência física, psicológica e sexual 

é acrescida a dor do descrédito e até mesmo da inversão do papel vítima-sedutor 

(Azevedo, 2001). Como foi mencionado na seção anterior, o apoio familiar será o 

fator predominante para determinar a forma como a vítima de violência sexual vai 

enxergar, entender, significar e superar sua vivência. 

    Existe no imaginário coletivo um comportamento idealizado e esperado de 

uma vítima de violência sexual, mais precisamente de um estupro: essa pessoa 

deve chorar, se desesperar, ela entra em choque, ela deprime, ela faz sintomas EPT 

(Estresse Pós Traumático), ela tenta o suicídio, ela nunca mais sente desejo sexual. 

Quando uma vítima de estupro chega num setor público para fazer a queixa, é 

possível que, se ela não demonstrar uma ou várias dentre essas características, ela 

seja desacreditada. É verdade que uma experiência sexual precoce não apenas 

produz efeitos devastadores no psiquismo infantil, como abala profundamente toda a 

família da criança, mas não é regra; as variações de reações das vítimas diante de 

suas vivências podem ser tanto, quanto existam pessoas molestadas, pois uma 

variedade de fatores externos cruzados com a subjetividade da vítima podem 

produzir todos os tipos de efeitos possíveis, alguns já esperados e outros, nem 

tanto. 

 Quando se fala em abuso sexual intrafamiliar, estamos falando de um estupro 

perpetrado por uma pessoa que a vítima amava, em quem ela confiava, falamos de 
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um (a) molestador (a) que usou de sedução para obter gratificação sexual e que na 

maioria dos casos não usou de ameaça para conseguir o silêncio da vítima, mas sim 

de uma espécie de combinado: “é o nosso pequeno segredo”. Esse tipo de estupro 

causa sentimentos ambíguos na criança que, embora saiba que algo está muito 

errado, não deixa de amar seu molestador (a), principalmente porque em outras 

esferas, essa vítima recebe do autor (a) algumas recompensas afetivas como 

carinho, atenção, cumplicidade, presentes, presença, o que aumenta a sua confusão 

e decreta seu silêncio e tudo isso torna ainda mais perverso esse tipo de abuso. 

Essa criança ou adolescente, quando questionada não vai demonstrar desespero, 

ódio, repulsa nem vai se descontrolar, declarar acusações ou chorar; é provável que 

ela sinta-se culpada por ter que contar algo que ela sabe que pode prejudicar seu 

molestador (a) e é possível que ela tente amenizar os fatos para proteger a pessoa 

acusada. 

 Quando a violência é perpetrada por um desconhecido ou até mesmo um 

vizinho é bem provável que a vítima demonstre indignação, revolta, nojo, 

perplexidade, no entanto se houver total apoio familiar, proteção, cuidados e atenção 

especiais, compreensão e muito amor as chances dessa criança ou adolescente 

superarem esse trauma são grandes. Mas existem os casos aonde os comentários 

da família, da comunidade ou da escola vêm colocar em questão a sexualidade da 

adolescente, e de alguma forma a transformam de vítima em culpada por sedução 

num júri popular, principalmente se o molestador gozar de algum prestígio naquela 

sociedade. Há ainda o estupro que não é considerado pela vítima adolescente de 12 

anos, pois foi perpetrado pelo seu professor de 28 anos que além de bonito é amado 

por todas as suas colegas; ele a coloca num lugar especial em sua vida, dentre 

todas as garotas do colégio, ela foi a escolhida, ela é especial e embora sinta 

vontade de contar à todos que está apaixonada, ele a fez prometer sigilo, pois a 

diretoria da escola o despediria, de forma que não poderiam mais se encontrar; essa 

vítima ignora que o perfil desse molestador pedófilo mantém várias vítimas em vários 

níveis de sedução e essa vítima provavelmente vai chorar durante seu depoimento, 

mas não porque ache que foi estuprada, mas por ter sido separada dele. 

 As várias manifestações e facetas do estupro produzem igualmente várias 

reações assim como também vários tipos de danos e prejuízos, seja no momento 

em que ocorre o abuso, seja durante o processo da denúncia, seja na vida adulta 

daquela vítima. O importante é que apenas uma reação da vítima – isoladamente – 
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não pode ser determinante para declarar verossimilidade e nem deve servir para 

mensurar um sofrimento ou um prejuízo. É preciso uma avaliação psicológica 

cuidadosa que leve em consideração as circunstâncias da ocorrência, a relação 

entre vítima e abusador, as crenças, os valores e a subjetividade dessa adolescente, 

a maturidade e a compreensão dessa criança, o significante desse abuso no meio 

familiar, as relações e a rotina anteriores e posteriores ao abuso, a personalidade 

dessa vítima, a sintomatologia apresentada após o estupro, se existem laços 

afetivos fortes na vida dessa criança ou adolescente, etc. 

   

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O atuar da psicóloga pretendeu transcender o enquadramento hegemônico de 

modelo teórico e de atuação clínica; alguns aspectos do setting clássico se 

mantiveram: a confiança, o vínculo, a sustentação desse vínculo, mas o enquadre foi 

móvel devido a notificação aos responsáveis ser compulsória (em geral) e o número 

de atendimentos serem limitados, o que fez exigir uma maior disponibilidade para o 

inesperado. Finalmente é possível afirmar que esse formato de suporte não prioriza 

a investigação policial ou a produção de provas, trata-se de um trabalho de escuta e 

acolhimento, é um trabalho pontual que visa dar visibilidade e espaço para a dor e 

legitimidade para a vivência de violência sofrida. Mais do que os conteúdos 

sintomáticos, o que foi prioritário nesse momento interventivo foi voltar a atenção à 

dimensão disruptiva dos laços afetivos e a interação com os recursos resilientes da 

criança atendida; o próprio acolhimento e escuta interventiva com os pais, 

possibilitou-lhes enfrentamento do mal-estar e do desamparo da família em 

sofrimento, e foi por meio da assistência oferecida que se fez convite a alcançarem 

um associar de representações, significados e sentimentos. 

 O acolhimento e a escuta interventiva da psicologia em situações de violência 

sexual é direcionada inevitavelmente para um personagem afetivo, social, moral e 

cultural que desenha um itinerário de fragilidades e vínculos familiares corrompidos 

diante de negligências, omissões ou admoestações vindas de quem deveria lhe 

proteger. Ao registrar, analisar e expor o conteúdo das demandas levantadas no 

período dessa pesquisa resta somente interpretar que, em síntese, a atuação de 

atendimento proposta para plantões psicológicos em delegacias especializadas para 

situações de violência sexual, nada mais significa do que se dispor a um 
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acolhimento do sofrer psíquico ressaltando aquilo que pode ser apreendido 

enquanto subjetividade reveladora de sentido, de fatos e de afetos. O acolhimento é 

a atitude interventiva que pauta-se, antes de tudo, mais por uma ética do que por 

referenciais teóricos encerrados. Na especificidade da situação de violência sexual, 

pensar em acolhimento exige uma disposição existencial expressa por um ser e 

fazer comprometido com as diversidades e pluralidades constituintes da cultura e da 

natureza humana, sem perder de vista a singularidade que caracteriza cada 

pequeno ser humano. 

 Sendo assim, o objetivo referente à descrição dos fatores envolvidos na 

atuação do profissional de psicologia dentro de uma delegacia especializada, foi 

alcançado. A pesquisa mostrou que a avaliação psicológica enquanto atuação 

interventiva de acolhimento é um instrumento eficaz e propulsor para além dos 

procedimentos judiciais, ela evidenciou que a fragilidade da palavra da criança está 

na maneira como é acolhida pelos adultos, desde a revelação na família até a 

denúncia na delegacia. Uma avaliação abrangente e compreensiva, pautada numa 

conduta ética, sigilosa e humanizada, demonstra-se, portanto, imprescindível. 
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