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RESUMO 
 
 
 Pesquisas sobre violência revelam que o Brasil possui altos índices de 

maus-tratos à infância e a juventude e apontam a violência sexual incestuosa, ou 

seja, as cometidas por parentes próximos (pais, tios, padrastos, dentre outros) 

como a mais freqüente.  Uma das conseqüências desses altos índices de violência 

é o aumento do número de crianças vitimas de abusos sexuais incestuosos em 

busca de auxílio psicoterapêutico. Para atender essa demanda, é preciso que os 

profissionais estejam devidamente capacitados e, para isso, o desenvolvimento de 

estudos, pesquisas, supervisões e projetos de atuação, terapias que visem a 

refletir sobre o assunto são fundamentais. 

O objetivo deste estudo é contribuir para o entendimento do abuso 

incestuoso e suas conseqüências, tendo em vista demandas sociais atuais. A 

pesquisa teve como eixo teórico metodológico teorias psicanalíticas, desde Freud 

com a noção de trauma [ano] e estudos sobre a Sexualidade Infantil [ano] e, mais 

detidamente, Ferenczi que abordou a experiência de abuso,e outros. E com o 

objetivo de pensar sobre a possibilidade de lidar com esse trauma no contexto 

psicoterapêutico, foram utilizadas algumas teorias de Winnicott.  

Não temos resultados conclusivos, mas desenvolvemos base para uma primeira 

reflexão que leva em conta o desenvolvimento emocional da criança, 

principalmente  quando esta passa por uma experiência real de sedução.   

Palavras-Chave: Psicanálise; Incesto; Psicoterapia; Sedução; Abuso Sexual 

 



ABSTRACT 

Research about violence discloses that Brazil possess high indices of bad-

treatments to infancy and youth and point the incestuous sexual violence, or either, 

committed for next relatives (the parents, uncles, stepfathers, amongst others) as 

most frequent.  One of the consequences of these high indices of violence is the 

increase of the number of children victims of incestuous sexual abuses in search of 

psychotherapy relief. To take care of this demand, it is necessary that the 

professionals be duly enabled e, for this, the development of studies, research, 

supervisions and projects of performance, therapies that they aim at to reflect 

about subject are basic. In the attempt to take care of the social and clinical 

demands generated by the sexual violence, this essay had for objective the 

development of a systemize study, that it could contribute with theoretical and 

practical aspects for the agreement of the incestuous abuse and its consequences. 

The researches had as method theoretical axle psychoanalyze theories. Some 

Freudians concepts had been chosen that understood the Incest; The formation of 

the trauma; e the Infantile Sexuality, as basic points inside of the psychoanalysis 

for the agreement of the Trauma of the Incest and its consequences for the victim. 

With the objective to reflect on the possibility to deal with this trauma in the 

psychotherapy context, some theories of Winnicott had been used.  

As result has a systematization of concepts already postulates for the 

psychoanalysis, organized of directed form, objectifying it understanding of the 

emotional development of the child when this it passes for a real experience of 



seduction, for then trying itself to help it to deal with the trauma.  Keywords: 

Psychoanalyze; Incestuous ; Psychotherapy ; Seduction; Abuses Sexual.  
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APRESENTAÇÃO 

 

 Esse trabalho é o resultado de estudos realizados com o objetivo de reunir 

recursos da psicanálise para compreender e acolher o sofrimento de um 

menino, vítima de abuso sexual incestuoso, encaminhado para atendimento 

psicoterapêutico.   Diante da realidade concreta ocorre indagar da psicanálise a 

respeito de seu dizer sobre o assunto:  

Ela é capaz de prever as conseqüências desse ato; ou se é possível definir o  

que é mais traumático para a vítima.  

Há algo que o psicoterapeuta pode fazer pela criança? Como prestar 

atendimento psicoterapêutico uma criança vítima de incesto? Ou, ainda, qual a 

reparação possível?  

 Tais questões serviram como ponto de partida para a presente pesquisa. 

O  desejo de entender e ajudar o paciente levou-nos a, reunir o material 

teórico, apoio e instrumento para realização desta dissertação.  

  

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 
 

A violência pode estar presente no nosso modo de ver o mundo ou no 

modo de viver. É um problema que invadiu todas as áreas da vida e da relação 

das pessoas; ela é sentida e percebida em todos os lugares, seja nos bairros 

sofisticados, na periferia, nas favelas, nas escolas, nas residências, nos clubes 

ou campos de futebol. Suas conseqüências aparecem tanto na estética da 

paisagem, como na arquitetura das cidades; nas marcas deixadas nos corpos 

das pessoas, nas estatísticas e na ética das relações sociais e familiares. 

Outras formas de violência fazem parte deste quadro e se colocam no foco de 

preocupação de muitos profissionais: os maus-tratos contra crianças, praticados 

pelos próprios pais; o abuso físico e o abuso sexual. Seus efeitos repercutem 

na clínica psicológica, onde se verifica aumento significativo no número de 

crianças encaminhadas para atendimento. Esta questão é o foco de atenção 

deste estudo. 

Remete a uma realidade mais ampla na qual o Brasil registra alto índice 

de casos de violência sexual doméstica. Estatísticas revelam que o abuso 

sexual contra criança, cometido por parentes próximos pais, tios, padrastos, 

entre outros é a principal causa das ocorrências em grandes cidades do país, 

onde se constata o aumento ostensivo de denúncias. Reconhecem, entretanto, 

que os números podem não representar a realidade pois ainda existe reserva e 

a maioria dos casos deixa de ser denunciada 1. 

                                                 
1 LACRI (Laboratório de Estudos da Criança) USP de São Paulo 



Tais informações se completam com o trabalho de Cláudio Cohen e 

Neusa Matsuda, realizado em 1992, com crianças submetidas a exames de 

corpo de delito no IML. Revela que 21% dos casos de abuso sexual infantil eram 

incestuosos; entre esses, 41,6% tratava-se de crianças que haviam sido vítimas 

dos próprios pais; 20,59% dos padrastos; 13,86% dos tios; 19,93% dos primos, e 

o restante haviam sido submetidos a tais experiências com irmãos, cunhados, 

companheiros da mãe, avôs, tios-avôs, concunhados e madrastas. Não se pode 

pensar que tais denúncias tenham resultado de fantasias infantis, pois segundo 

Cromberg, em geral, menos de 10% dos casos se referem a denúncias fictícias 

(Cromberg, 2001, p. 246).  

Para Furniss (1993), abusos sexuais intrafamiliares não costumam ser 

denunciados. São omitidos e ficam restritos ao conhecimento da família ou da 

dupla: vítima e agressor. Estabelece-se um pacto de silêncio por meio de 

ameaças, cujo objetivo é manter e preservar a “imagem” da família. A denúncia 

pode implicar na condenação de alguns de seus membros ou mesmo de 

amigos que mantém relação intima com a vítima.  

Um olhar mais apurado para a amplitude deste problema expõe a face 

social da violência sexual incestuosa e reivindica tanto a realização de estudos 

que forneçam subsídios para intervenção, tratamento e prevenção, como a 

criação de espaços com profissionais preparados para lidar com este tipo de 

questão.  Segundo Dolto (1980), as lesões mais graves e os choques mais 

traumatizantes para qualquer indivíduo são aqueles que ocorrem quando este 

apresenta menor resistência, ou seja, na infância. 



A psicologia pode contribuir tanto para a formação destes profissionais 

como para prestar atendimento psicoterapêutico a eventuais vítimas. Deve-se 

levar em conta as diferentes abordagens que permitem enfocar os problemas 

humanos e, ao mesmo tempo, ensejam o diálogo com outras áreas do 

conhecimento. Dado à complexidade do tema, a opção é fazer um recorte e 

enfocá-lo a partir de três perspectivas.  

Ø  A primeira se refere ao abuso sexual, propriamente dito: o que se 

entende por abuso sexual, quais as condições ambientais que o  

promovem, sustentam e reproduzem.  

Ø A segunda discute algumas conseqüências da experiência de 

abuso na perspectiva do desenvolvimento psico-afetivo e da 

relação da criança com a família. 

Ø A terceira esquematiza o trabalho psicoterapêutico não como 

modelo de atendimento, e sim como estratégia de discussão 

visando avanços clínicos neste tipo específico de ajuda. 

 

 

 



1. QUESTÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS 

 

Este enfoque privilegia conceitos freudianos desenvolvidos na Teoria da 

Sedução e Trauma (1895-1897); bem como; Teoria da Sexualidade Infantil 

(1905). Conta, também com a contribuição de Ferenczi (1933) em seus 

estudos sobre o abuso sexual2. O trabalho de Winnicott ressitua a discussão ao 

pressupor o ambiente suficientemente bom para que a criança se desenvolva, 

além de apontar caminhos metodológicos para a pesquisa a clínica.  

Quando se adota as idéias de Winnicott para embasar um trabalho 

clínico e fomentar discussões teóricas, busca-se uma certa autonomia para 

desenvolver idéias próprias, uma vez que este autor sempre manifestou, de 

maneira explícita que não tinha desejo de criar uma “escola” dentro da 

psicanálise, conforme ressaltou em uma de suas cartas a Melanie Klein:  

“É claro que é importante para você ter um grupo no qual posa se sentir a 
vontade. Todo pensador original precisa de um circulo na qual possa encontrar um 
lugar de repouso, longe das controvérsias, e no qual se sinta confortável. O perigo, no 
entanto, é que esse círculo desenvolva um sistema baseado na defesa dos pontos de 
vista do pensador original ...” (Rodmann, in, Outeiral & Graña, 1991) 

 
Dentre todos os legados de Winnicott à psicanálise, certamente o maior 

foi o da liberdade, suas idéias flexíveis e generosas manifestavam um interesse 

muito maior em estimular críticas, reflexões, curiosidades, ou seja, capacidade 

de pensar e criar ou recriar no outro a partir de seus conceitos, do que 

estimular uma “adesão partidária” a suas idéias que tenderiam a estagná-las, e, 

portanto, destruí-las. A criatividade e a generosidade conceitual, presentes na 

                                                 
2 Confusão de Língua entre os Adultos e a Criança (A Linguagem da Ternura e da Paixão) 



obra de Winnicott, permitem que seus apreciadores ousem formular idéias e 

conceitos próprios testando e constatando na pratica clínica a aplicabilidade de 

seus conceitos. Isso talvez porque uma das características marcantes do autor 

é que por mais interessado que ele ficasse por conceitos ou teorias novas que 

lhe surgiam, ele sempre buscava dar seu toque pessoal na interpretação da 

obra, se preocupando sempre em enviesá-la com suas experiências clínicas. 

(Outeiral & Graña, 1991). 

Fazendo uso dessa condição especial, o eixo deste estudo é construído 

em torno de alguns tópicos retirados das principais contribuições teóricas de 

Winnicott. Seus conceitos, em sua maioria derivam dos de Freud. Ele não 

desconsidera o desenvolvimento sexual infantil e adota a psicanálise como 

forma de atuação, mas ressalta em seu conceito de desenvolvimento saudável 

do indivíduo, a dependência que este possui de um suprimento ambiental 

satisfatório.  

“Pode ser muito útil postular que o meio ambiente satisfatório começa com um 

alto grau de adaptação às necessidades individuais da criança. Geralmente a mãe é 

capaz de prove-lo, por causa do estado especial em que ela se encontra que denominei 

de “preocupação materna primária”. (1988 [Winnicott, 1956] ) 

  Como eixo de sua obra, priorizou fundamentalmente o vínculo e os 

movimentos que se dão num momento primitivo da existência humana em que a 

psique da mãe e da criança funcionam em intersubjetividade, não sendo possível 

abordá-los separadamente. Havia nele a convicção de que entendendo o 

psiquismo infantil nas suas formas mais tenras de organização, encontrar-se ia 



chave para uma melhor compreensão e aplicação de alguma abordagem 

psicanalítica das psicoses. 

Assim a mãe exerce papel fundamental na estruturação da personalidade, 

nos primórdios do desenvolvimento da criança, e sua característica essencial, 

seria a capacidade (da mãe ou sua substituta) de adaptar-se às necessidades do 

bebê através da sua identificação com ele, a ponto de perceber o que o bebê 

está sentindo, sem que ela, a mãe, perca a sua própria identidade. Este conceito 

Winnicott denominou de sustentação (holding) que deve ocorrer tanto no aspecto 

físico quanto emocional. Neste ambiente “seguro” e sustentado o bebê pode 

realizar um desenvolvimento pessoal de acordo com suas tendências herdadas. 

O ambiente deve ser facilitador para a criança, fornecendo os ajustes 

adaptativos progressivos necessários às necessidades individuais, para que a 

vivência deste período de total e essencial dependência, possa promover uma 

continuidade (segurança, estabilidade) no existir, que permitirá que a criança 

desenvolva um sentido de self que venha se estabelecer como uma 

característica da personalidade do individuo (1988 [Winnicott,1967]). 

A dependência total na criança é necessária, e o progresso desta para a 

independência, foi chamado por Winnicott de processo maturacional inato. Aos 

poucos, a criança vai sentindo a necessidade de experimentar reações as 

frustrações e vai podendo aumentar os seus contatos com a realidade externa, 

que é introduzida gradativamente para a criança pela mãe. Na medida em que 

aumenta seus contatos com o mundo e há uma diminuição da dependência em 

relação a mãe, a criança chega a um período em que ela se torna e se 



reconhece como uma unidade, como um ser único, ela percebe a sua própria 

existência, é o desenvolvimento do conceito de self. 

O ponto fundamental dessa teoria é a importância dada à função que o 

ambiente exerce sobre o desenvolvimento emocional da criança, 

primeiramente representado pela mãe, posteriormente pelas outras relações da 

criança com o mundo que a cerca. A partir daí seria possível pensar como 

ficaria esse desenvolvimento se o ambiente deixa de ser facilitador, se 

tornando ameaçador, ou seja, quando um trauma invade o percurso do 

desenvolvimento.  

Winnicott (1988 [1952]) em seus estudos sobre imposição e trauma, 

alerta para o caráter traumático que “invasões” causadas por experiências 

sofríveis impostas a criança possuem.  Tais experiências seriam sentidas como 

“ameaças de aniquilamento” por representarem agonias e ansiedades 

impensáveis pelo fato da criança não possuir estruturação psíquica para 

compreender e elaborar essas vivências. Como conseqüência a criança pode 

apresentar uma desorganização psíquica que se reflete na alteração do self 

que vinha se desenvolvendo. Também pode haver uma tendência ao 

isolamento devido à perda da capacidade ou à dificuldade de comunicar suas 

emoções.  



1.2 - INFÂNCIA E FAMÍLIA 

 

Antes desenvolver a questão proposta, é preciso discutir como, 

consensualmente, se pode pensar a infância. As pessoas, quando se referem a 

esta fase da vida, expressam idéias comuns a respeito da infância? Ao longo 

da história, a infância teve sempre o mesmo significado? 

Iniciando pelo sentido etimológico, as palavras infância e infante 

possuem em sua raiz, origem latina cujo significado semântico traz a idéia de 

ausência de fala, isto é, se refere àquele que não fala; no prefixo in temos a 

negação, e no sufixo temos o particípio de verbo latino fante, que significa falar 

ou dizer. Trata-se, portanto, de referência clara a um ser que não “fala”, que 

não tem condições de se defender por que não sabe atribuir sentido às suas 

experiências, ou seja, não fala de si, nem por si.  

Insistindo um pouco mais na origem da palavra, encontra-se no 

dicionário da língua portuguesa a definição da infância como um período de 

vida extremamente dinâmico e rico, que vai do nascimento à adolescência. O 

crescimento se faz em todos os domínios, segundo os caracteres anatômicos, 

fisiológicos e psíquicos. Divide-se em três estágios: primeira infância, de zero a 

três anos; segunda infância de três a sete anos; e terceira infância de sete 

anos até a puberdade.  ( Ferreira Aurélio, 1999, 3ª.edição) 

Avançado mais um pouco na definição formal, a legislação brasileira 

reconhece que nesse período se deve destinar cuidados especiais à criança, 

que lhe seja garantido o acesso à alimentação, educação, esporte, lazer, 



cultura, dignidade e respeito. Esses cuidados estão estabelecidos como 

direitos da criança e do adolescente, e devem ser prestados pela família, pela 

comunidade, pela sociedade em geral e assegurados pelo poder público (lei nº 

8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 4o.,1990). 

Do ponto de vista da história, a infância foi concebida nos distintos 

momentos e lugares conforme os valores predominantes, segundo Philippe 

Áries (1981); Neil Postman (1999); e Jurandir Freire Costa (1999). 

 Segundo Ariès (1981), uma das formas de se verificar a representação 

da infância ao longo da história é através da análise de obras de arte. 

Primeiramente, em obras do século XII, observa-se que a infância não possuía 

representação, em geral as crianças eram retratadas como adultos em 

miniaturas. No período que vai do século XIII ao XV, já era possível verificar 

alguns tipos de criança um pouco mais próximas do sentimento moderno, 

nesse período a religião exerceu forte influência ideológica, a infância sagrada, 

que era representada por anjos e pelo menino Jesus passou a ser um fator de 

progresso da consciência coletiva do sentimento de infância. 

O conceito de criança pode ser considerado novo, segundo Postman 

(1999), “a idéia de infância é uma das grandes invenções da renascença, talvez 

a mais humanitária”. A definição do termo criança usada para representar uma 

classe de pessoas entre sete e dezessete anos, que necessitam de cuidados 

especiais, por serem considerados qualitativamente diferente dos adultos, 

existe a menos de quatrocentos anos.  



  “...cada vez mais a criança se tornou objeto de respeito, uma criatura 

especial, de outra natureza e com outras necessidades, que precisava estar separada 

e protegida do mundo adulto.” (J. H. Plumb, in Postman, 1999).  

Além da influência da ideologia religiosa, neste mesmo período, meados 

do século XV, os avanços científicos e tecnológicos produziram mudanças 

sócio-culturais, sendo a invenção da prensa tipográfica a mais significativa 

(Postman; 1999). A escrita pôde ser difundida, socializada, e dessa forma a 

linguagem escrita e a leitura passam a ter importância fundamental para a 

sociedade e para o homem. Os interesses se voltaram para a educação, o que 

possibilitaria ao individuo ter acesso ao mundo através da escrita. Como 

conseqüência criou-se um novo homem, um novo adulto; aquele sabia ler e 

escrever. Surge inicialmente um espaço diferencial que distanciava letrados de 

não-letrados, e que posteriormente separaria o universo adulto do infantil.  

Essa diferenciação entre a idade adulta e as demais idades, facilitou a 

classificação da vida em “fases”, sendo a infância a primeira entre elas. 

Enquanto precursora da fase adulta ela era concebida como um período 

destinado à aprendizagem. Nesse primeiro momento, embora a infância fosse 

reconhecida, a criança ainda não era vista individualmente enquanto um “ser 

em si”, mas sim, como um “vir a ser”.  

No Brasil as contribuições de Costa (1999), permitiram compor um 

panorama geral da construção do conceito de infância bem próximo da reflexão 

desses autores. Destaca a característica deste país, marcada pela 

miscigenação de raças: havia crianças africanas, filhos de imigrantes, crianças 



brancas ricas e pobres, filhos de escravos, negrinhos e mulatinhos, o que faz 

com que a historia da infância também seja marcada pelas diferenças.  

O destino das crianças negras, certamente era um só: o trabalho 

escravo marcado pela violência e humilhação sofrida durante toda a vida, não 

sendo a eles dirigido nenhum cuidado em especial quando comparados aos 

que eram dados aos adultos em suas condições, exceto o tipo de trabalho, que 

pelas características físicas, não poderia, ser o mesmo até que tivessem maior 

porte. Essas crianças eram tratadas como “utensílios” ou “coisas”. 

As crianças brancas, embora não tivessem o mesmo tratamento das 

demais, eram consideradas secundárias, até o século XIX, permaneceram 

aprisionadas ao papel social de filho, no qual se esperava que assumissem o 

lugar do pai quando fosse preciso. Os cuidados necessários para o 

desenvolvimento físico e emocional delas, tal como reconhecemos atualmente, 

eram ignorados ou subestimados pelos adultos.  

Neste ponto a concepção de infância tem semelhanças com a de outros 

paises do mundo, como um “vir a ser”, sem necessidades individuais. Esse 

tratamento, certamente era reflexo da representação social e religiosa 

atribuídas às crianças neste período. A mentalidade religiosa antiga as 

representava como um modelo de perfeição espiritual, era o "anjo". Assim não 

eram reconhecidas como um ser em etapa biológico-moral no 

desenvolvimento, mas como um ser sobrenatural, onde o que importava não 

era a vida durante a existência, mas sim após a morte. A privação de cuidados 

com as crianças foi a maior conseqüência dessa ideologia difundida pela 



Igreja, era alto os índices de mortalidade infantil, considerados normais pela 

família, "um anjinho ou inocente, criança muito jovem, morre sem ser 

lamentada, pois sua felicidade futura era certa".(Burton, in Costa 1999, p 161) 

A vida da criança no Brasil sofre modificações quando em 1891, o índice 

de mortalidade de infantil passa a representar 51,9% dos óbitos do país, 

despertando preocupação do império. Investigações sobre esses índices de 

mortalidade revelaram que a causa se devia à imprudência dos adultos nos 

cuidados prestados a criança (Costa, 1999). 

Buscando diminuir a mortalidade das crianças brasileiras foi realizado um 

trabalho no qual higienistas atuaram junto às famílias para ensinar os cuidados 

necessários ao desenvolvimento saudável. Essa intervenção causou alteração 

no sistema familiar mantido até então. Alguns costumes, próprios da família 

colonial, como a noção de higiene, cuidados com a alimentação e vestuário 

precisaram ser modificados.  

As visitas e inspeções das equipes normatizadoras de higiene fizeram 

com que as famílias melhorassem suas casas, utensílios, comportamentos, 

desenvolvendo uma noção de individualidade e conseqüentemente a de 

necessidades individuais e cuidados. Com isso os pais passaram a se interessar 

pelo desenvolvimento físico-sentimental dos seus filhos, educando-os de 

maneira mais individualizada e mais consciente. O amor entre pais e filhos se 

tornou a energia moral responsável pela coesão da família, substituindo, aos 

poucos, a ética religiosa e a sobrevivência material que eram a determinante das 

relações familiares. (Costa, 1999).  



O novo padrão de família causou um aumento de estudos e produções 

cientificas que visavam fornecer informações e recursos práticos para lidar com 

as crianças de acordo com as novas tendências. A criança passou a ser vista 

como um “ser em si” com necessidades e particularidades muito especificas e 

não somente como um adulto em miniatura, ou um “vir a ser”. E a família 

passou a ser definida, em torno do conceito de infância, como um elemento 

numa sociedade (núcleo) responsável pelos cuidados, pela educação e pela 

orientação que deviam ser dados aos novos indivíduos recém-chegados. 

(Costa,1999). 

Várias áreas do conhecimento, medicina, psicologia, pedagogia, dentre 

outras, desenvolveram estudos que serviram como mecanismos de proteção à 

infância.  

A psicologia trouxe muitas contribuições para esse “novo olhar” sobre a 

infância principalmente no que se refere à importância dos cuidados afetivos. 

Passou-se a admitir que a criança também possuía necessidades emocionais 

que deveriam ser supridas para que ela se desenvolvesse suficientemente 

bem. Para isso a disponibilidade afetiva e emocional dos pais seria 

extremamente importante, portanto, os estudos psicológicos sobre a infância, 

assim como os médicos e sanitários ressaltavam a importância da família para 

a existência da infância.  

Cabe concluir que o conceito moderno de família, construído a partir de 

condições sócio-culturais e econômicas historicamente determinadas é 

considerado o alicerce sobre o qual a infância foi criada. Porém, esse alicerce 



pode ser abalado caso haja alterações significativas nas condições que lhe dão 

respaldo.  

Postman (1999) afirma que essas alterações já estão ocorrendo e vem 

modificando a estrutura familiar e o conceito de infância. A sobrevivência 

material foi retomada como foco principal de preocupação familiar. As crianças 

são estimuladas a se desenvolverem cada vez mais precocemente para 

enfrentar o mercado de trabalho atualmente tão competitivo. Muitas delas 

estão inseridas nele para ajudar na manutenção financeira da família.  

Esse processo parece conduzir a involução do conceito de infância 

construído durante os séculos, pois a preocupação com o bem estar da 

criança, o respeito e a proteção à infância, ficam em segundo plano, 

constituindo as condições que facilitam a ocorrência de maus tratos e 

violências, tanto quanto podem reproduzir e perpetuar o abuso sexual.  

Analisar sob esse prisma parece um tanto fatídico e pessimista, já que, 

também é possível observar um crescimento dos recursos de proteção que 

visam à garantia dos direitos humanos, de crianças, jovens e adultos a nível 

mundial.  Coisas boas (projetos, estudos, instituições, etc) estão sendo feitas, 

em relação aos cuidados oferecidos às crianças, e inspiram otimismo, mas 

infelizmente temos que reconhecer e lidar, com o fato de que a infância não 

está sendo protegida como deveria, de que há muita violência em decorrência 

disso, e que as conseqüências dessas condições são graves.   

 



1.3. ABUSO SEXUAL INCESTUOSO  

 

Neste contexto, a criança permanece exposta à violência, e ao abuso 

sexual. Cabe também, compreender o significado desta expressão. A palavra 

abuso carrega em si as marcas da transgressão e da ausência de limites. 

Desde a origem abusu (ab + usu) em que ab é um prefixo que significa 

privação, mas também pode significar afastamento ou designar intensidade, e 

usu se refere ao uso de algo conforme sua finalidade, aproveitar-se de algo ou 

de alguém temporariamente, de forma onerosa ou gratuita, sem o devido 

consentimento; mais precisamente, ultrapassar limites, transgredir. 

Tendo seu significado associado ao limite. A definição do que é ou não 

abusivo varia segundo normas e costumes de cada sociedade. (Cromberg, 

2001). O abuso sexual é um episódio no qual alguém transgride os costumes 

sexuais do grupo social, no sentido de usar o corpo do outro e dele obter 

prazer, sem seu consentimento e desejo, mesmo que estejam envolvidas 

pessoas adultas: 

“o abuso sexual é definido por afirmações e normativas, implícitas ou explícitas 

no contexto dos específicos sistemas cultural, social e legal de cada povo, ou região”  

(...) “A exploração sexual refere-se ao envolvimento de crianças e adolescentes 

dependentes, imaturos desenvolvimentalmente, em atividades sexuais que eles não 

compreendem totalmente, às quais são incapazes de dar um consentimento informado 

e que violam os tabus sociais dos papéis familiares” “(...) objetivam a gratificação das 

demandas e desejos sexuais da pessoa que comete o abuso”. (Furniss 1988;). 



Por que o uso do termo abuso sexual e não violência sexual? É comum 

verificar o uso dos dois termos quase como sinônimos, mas, uma vez que o 

termo violência pode ser imediatamente associado a atos que envolvam 

agressões físicas, e a violência sexual incestuosa cometida contra crianças, na 

maioria das vezes, não apresenta esse tipo de agressão, escolhemos o termo 

abuso.  

Entre nós, o abuso sexual é entendido como toda situação em que um 

adulto utiliza-se de uma criança ou adolescente para seu prazer sexual, podendo 

haver ou não contato físico, que muitas vezes não deixa marcas físicas, mas 

marca a criança para toda a vida. O que se observa é o enfoque do abuso como 

objeto de estudo, está centrado mais na infância e adolescência. 

Quando este episódio ocorre no âmbito da família, ele é conhecido como 

abuso sexual intrafamiliar. Quase sempre ele é praticado por alguém que a 

criança conhece, confia e ama. Sendo que a maior incidência de abusadores é 

representada pelo pai, o padrasto, tio, avô, ou alguém íntimo da família, em 

qualquer país, independente da classe social e do sexo da criança.  

Por ser praticada por pessoas da confiança da família, de forma que 

seduz a criança, torna-se difícil diagnosticar o abuso sexual doméstico. Porém, 

há outras implicações, pois esta prática, muitas vezes se insere numa patologia 

familiar mais ampla, dentre elas a configuração da família como incestuosa.  

Uma referência ao incesto, palavra que deriva de incestum; estritamente 

quer dizer sacrilégio. Incestum, por sua vez, deriva de incestus, que significa 

sujo e impuro. Em resumo, incesto define o contato sexual ou a aliança marital 

entre parentes consangüíneos ou não.  



A proibição do incesto é objeto de estudo da etologia, da biologia, da 

medicina, da antropologia e da psicanálise. Do ponto de vista da etologia entre 

algumas espécies no mundo animal, há um mecanismo de regulação 

determinado biologicamente e instintivamente para evitar o incesto, 

principalmente entre mãe e filho, cuja finalidade é preservar e aperfeiçoar as 

espécies, através do cruzamento de genes. (Lorenz, 1936 in Cromberg, 2001 p 

.25) 

Avanços na medicina e na biologia dão conta da importância do 

cruzamento de genes na espécie humana: o casamento consangüíneo 

(incestuoso), que era uma prática freqüente, passou a ser criticado e apontado e 

proibido por ser um dos possíveis causadores de diversas doenças e anomalias.   

Os antropólogos, por sua vez, buscaram compreender o incesto 

ultrapassando o fator biológico e estudando diferentes formas de organização 

humana. Constataram que ele era responsável pela consolidação de um 

conjunto de regras e leis em alguns grupos; funcionava como regulador social 

com o objetivo de contratar alianças, ou seja, o casamento. O resultado era a 

expansão e miscigenação dos membros de um grupo com as de outro. Para eles 

o incesto não estaria ligado somente aos parentes biológicos mãe, pai, irmãos, 

mas também aos parentes culturais, primos, primas, membros de um mesmo 

clã. Lévi-Strauss 1947, em busca de um conceito universal invariável entre os 

homens, encontrou a proibição do incesto: a proibição de relações sexuais e 

matrimoniais entre os membros de um mesmo grupo ou sociedade. Ou seja, 

essa proibição existe para todos os povos, independentemente de raças, credos, 

político, econômico ou evolução tecnológica que estes possuam. Esses estudos 



antropológicos permitiram a conclusão de que a proibição do incesto não 

garantia somente a mistura genética, mas também a social proporcionando o 

surgimento de novos povos e culturas (Cromberg, 2001). 

Portanto, o incesto tem função definida: impor limite ao contato sexual, 

tanto no aspecto biológico, quanto cultural. É fator controlador na garantia de 

manutenção da vida.  

No campo da psicologia, da psicanálise em especial, o incesto é 

enfocado na perspectiva do indivíduo e é também reconhecido como regulador 

das relações. Ele é o principal responsável pelo controle de impulsos sexuais, 

sem o que, seria impossível para o individuo ter uma vida psíquica saudável e 

se inserir na cultura (Freud 1913).  

 

 

 

 

 



1.4. PASSOS PARA UM ESTUDO CLÍNICO 

 
A psicanálise é, a um só tempo, uma teoria sobre o psiquismo, um método 

de investigação do inconsciente e uma prática terapêutica.  

“1- um procedimento para a investigação dos processos mentais que são quase 

inacessíveis por qualquer outro método; 2- um método (baseado nas 

investigações) para o tratamento de distúrbios neuróticos; 3 – uma coleção de 

informações psicológicas obtidas ao longo dessas linhas ,e que gradualmente se 

acumula numa nova disciplina científica.”  ([Freud 1923] in Pacheco Filho, 2000) 

Birman (1993) fala de uma “condição ideal” para a investigação 

psicanalítica, que é a do processo analítico, que se desenvolve em setting pré-

estabelecido, no qual o objeto de estudo são as manifestações inconscientes 

presentes na transferência e contra transferência, com a finalidade de construir 

conceitos metapsicológicos; essas são chamadas Pesquisas Psicanalíticas. 

Mas embora a prática clínica (ou situação analítica) ocupe uma posição 

de destaque ou privilégio, pois a partir dela é possível a estruturação de um 

campo de pesquisa em psicanálise, como aponta Birman, ela não se restringe 

a essa situação. Uma pesquisa psicanalítica pode ser realizada, por exemplo, a 

partir de dados clínicos, relatos de casos, fenômenos culturais, dentre outros. 

Freud, em trabalho com casos Scheereber, Pequeno Hans, Totem e Tabu, 

Leonardo da Vince, dentre outros provou a possibilidade de se realizarem tais 

estudos. (Violante, in, Pacheco Filho) 

Segundo Mezan (1993), o trabalho de tomar conhecimento da literatura 

psicanalítica produzida, e até de se realizarem produções científicas a partir 



desses estudos, é o primeiro momento de qualquer pesquisa séria. Portanto 

elaborar reflexões a partir de teorias psicanalíticas já existentes para 

compreender um assunto específico também tem sua validade científica, 

embora não sejam desenvolvidas de acordo com as “condições e finalidades 

ideais” da pesquisa psicanalítica, estas são as chamadas Pesquisas em 

Psicanálise. 

Em suma, como nos ressalta Violante( in Pacheco Filho, 2000), 

“ a pesquisa em Psicanálise efetivada no âmbito da universidade pode ocorrer 

na clínica, pode dela decorrer, ou pode ocorrer fora da situação analítica, desde que 

seu objeto de estudo seja passível de ser abordado do ponto de vista da Psicanálise; 

ainda, pode ser uma pesquisa teórica assim como histórica. Nesses diferentes 

universos, o que se problematiza são as dimensões que constituem o saber 

psicanalítico: a teoria sobre a constituição do psiquismo, a metapsicologia, a 

psicopatologia, o processo analítico, bem como a historia das idéias e as interfaces da 

Psicanálise – com a Filosofia, a Arte etc. O importante é problematizar o objeto de 

estudo de tal modo que só a Psicanálise possa dar respostas, ou ao menos,  que ela 

seja imprescindível para a efetivação do estudo.” (p. 117) 

Esse conceito autoriza a apropriação dos saberes psicanalíticos na 

tentativa de pesquisar a respeito do abuso sexual incestuoso, objetivando a 

captação de recursos teóricos e técnicos da psicanálise que auxiliem na 

compreensão e no desenvolvimento da psicoterapia de uma criança vitima de 

incesto. 

 

 



1.5 –ENCONTRANDO UMA LINGUAGEM PSICANALÍTICA  

 
 

O questionamento desta experiência reenvia à noção de trauma. Embora 

Freud não tenha se ocupado exatamente da experiência de abuso sexual 

incestuoso na infância, desenvolveu amplos estudos que podem apoiar esta 

reflexão.O problema do incesto apareceu em sua primeira formulação sobre a 

etiologia da histeria, que afirmava que o desenvolvimento das psicopatologias era 

devido a experiências associadas a situações de conotação sexual vividas na 

infância (Freud,1895). Numerosos relatos de suas pacientes se referiam a 

situações de sedução sofridas na infância, cuja autoria era geralmente atribuída 

ao pai. Esse fato despertou dúvidas em Freud, conforme manifestou em carta 

enviada a Fliess (no. 69): 

 “...se a histeria era devida a lembranças de abusos cometidas pelo pai, deveria 

haver muito mais pais perversos do que histéricas, posto que nem todas as pessoas 

que tivessem sofrido esse tipo de sedução se tornariam histéricas”.  

A partir deste questionamento, elaborou a teoria da sedução paterna 

tendo como hipótese a situação na qual o adulto, ao efetuar trocas afetivas 

com a criança, investe uma carga de energia semelhante à energia de caráter 

sexual, construindo, assim, a cena de sedução. Este movimento não é 

imediatamente compreendido pela criança, devido à sua “imaturidade”, e a 

experiência permaneceria em sua lembrança como um “cisto mnêmico”, ou 

seja, um traço de memória ao qual não é atribuído um sentido ou 

representação. Mais tarde, ao atingir a fase adulta, tendo já desenvolvido a 



vida sexual, ao se deparar com a cena sexual, evoca associativamente a 

primeira, que passa a adquirir então, um sentido sexual. Essa nova conotação, 

sexual, desencadearia um afluxo de excitação excessivo à capacidade de 

elaboração psíquica do individuo, configurando-se em cena traumática. A 

defesa psíquica desencadeada pelo trauma elimina a lembrança da 

consciência, tornando-a inconsciente; seus efeitos se expressam nos sintomas 

histéricos.  

A noção de trauma remete às descobertas com pacientes histéricos, 

cujos sintomas foram vistos como resíduos de determinados acontecimentos, 

por eles experimentados como traumáticos. Assim, tanto os neuróticos como 

os histéricos não só recordam acontecimentos dolorosos, como também 

experimentam intensa reação emotiva diante deles. Sendo-lhes impossível se 

libertarem do passado acabam se descuidando da realidade e do presente, 

dando origem à enfermidade na dificuldade para exteriorizar afetos 

desenvolvidos nas situações patogênicas. A essência desta origem está no 

estrangulamento dos afetos, que passam ser utilizados de forma anormal: uma 

parte permanece como carga da vida psíquica e se constitui como fonte de 

contínua excitação; outra parte sofre transformação em inervações e inibições 

somáticas anormais, que vão constituir os sintomas físicos. (Freud 1909[1910]) 

Em resumo, embora o trauma esteja relacionado a fatores sexuais 

incestuosos, ele não se constitui necessariamente a partir de uma experiência real 

de sedução, mas, em sua maioria, a partir de fantasias sexuais incestuosas 

movidas pelos desejos do próprio paciente. Ou seja: o trauma poderia acontecer 

com ou sem a vivência de uma experiência real de sedução. Essa descoberta 



intrigou Freud que, a partir de então, passou a se dedicar inteiramente aos 

estudos dos aspectos fantasiosos que levavam a formação do trauma incestuoso 

mesmo quando a experiência real de sedução não havia ocorrido. 

 

O Tabu do incesto 

Em Toten e Tabu, Freud trabalha com referenciais da antropologia, para 

situar a dimensão cultural do incesto. Nesta perspectiva, cada indivíduo em seu 

desenvolvimento reproduz, de algum modo, o trajeto percorrido pela espécie 

humana. Observou certa similaridade entre o comportamento dos neuróticos 

(semi-selvagens) e o dos homens primitivos, com base no estudo das tribos de 

aborígines da Austrália, onde a primeira legislação constituída girava em torno 

de tabus. Trata-se de preceitos religiosos, crenças que, entre outras coisas, 

limitavam o contato sexual. Cada tribo tem um totem, que é um animal do qual 

o aborígine acreditava ser descendente; a legislação consisti, via de regra, em 

preceitos a serem observados na relação com o totem; preceitos cuja quebra 

colocaria a tribo em perigo. Proibia-se matar o totem, utilizá-lo como alimento e 

que descendentes de um mesmo totem se relacionassem sexualmente.  

Havia, no entanto, uma situação ritualizada na qual o animal totem era 

sacrificado e se realizava uma refeição totêmica, na qual ele era comido. Ingerir 

o totem significava travar uma ligação com ele, e adquirir significados a ele 

atribuídos. Esse povo delimitava e criava regras para alianças maritais e 

sexuais, a fim de evitar relações sexuais incestuosas. A consangüinidade não 

era considerada um fator suficiente de interdição. Para esses povos, aqueles 



que restringiam o incesto a parentes biológicos cometiam o incesto com seus 

parentes culturais. 

Com tal análise, Freud não somente justificou a existência de limitações 

impostas à satisfação sexual e aos impulsos agressivos, mais especificamente a 

proibição do incesto e do assassinato enquanto constituintes da base a partir da 

qual se estrutura o psiquismo e a comunidade. A existência de uma proibição tão 

veemente e universal só se dá devido à existência de um desejo incestuoso 

igualmente intenso. É possível concluir que para a psicanálise não existe uma 

aversão inata às relações incestuosas, já que os primeiros desejos sexuais 

humanos são sempre de natureza incestuosa, mas a interdição desse desejo se 

torna fundamental para o desenvolvimento do aparelho psíquico, formação do ego 

e do superego. 

 

Complexo de Édipo 

Ao constatar, em Toten e Tabu (1913), a existência dos desejos 

incestuosos, Freud associou essas descobertas ao que vinha observando na 

clínica (relatos de cenas incestuosas durante a infância) e passou a admitir  

que a relação de uma criança com os pais é dominada por desejos 

incestuosos, tomou como hipótese que  as pessoas,em determinadas fases do 

desenvolvimento infantil, são tomadas por  sentimentos de enamoramento 

relacionados a um dos genitores, e impulsos hostis, advindos do ciúme, 

direcionados ao outro genitor. Esses sentimentos são pertinentes ao 

desenvolvimento psicológico normal, embora sejam inconscientes e fazem 

parte do Complexo de Édipo: um conjunto de idéias, pensamentos, 



sentimentos e fantasias muito complexas relacionadas aos desejos incestuosos 

presentes em determinado momento do desenvolvimento humano. A proibição 

do incesto e a forma como o indivíduo consegue lidar ou resolver esse 

complexo, é fundamental para a constituição psíquica do ser. Isso porque essa 

interdição significaria para o indivíduo a existência de limites para a realização 

de seus desejos e condutas, que se traduzem inclusive na aceitação das leis 

que regem o convívio humano e às quais todos devem sujeitar-se em uma 

sociedade.  

 

Sexualidade Infantil 

 

Como a descoberta das fantasias advindas dos desejos incestuosos 

inconscientes durante a infância, Freud passou a  reconhecer os desejos da 

infância como sexuais, estava desenvolvendo a teoria da sexualidade infantil. 

Em sua hipótese, toda criança é dotada de uma sexualidade, pertinente ao seu 

desenvolvimento normal, isso significa que durante a infância existem pulsões, 

energias causadoras de excitação ou tensão, que são satisfeitas através da 

estimulação direta de diversas áreas do corpo, das mais variadas formas. A 

estimulação dessas áreas sensíveis ou eróticas pode ser realizada pela própria 

criança (auto-erotismo), pode ocorrer acidentalmente pelos adultos que cuidam 

dela, ou quando é envolvida numa situação incestuosa.  Dessa forma ele 

define a sexualidade da criança como “perversa polimorfa”; perversa porque 

não está vinculada à relação genital, mas à satisfação de impulsos não 

integrados; polimorfa porque tais impulsos são derivados das pulsões parciais, 



ou estão ligados à estimulação direta de órgão ou regiões do corpo sensíveis e 

erotizados. 

  É preciso compreender  a   pulsão sexual numa perspectiva ampla e 

bastante complexa, pois ela pode ser desmembrado em vários componentes, é 

independente da função procriadora, a cujo serviço, se colocará mais tarde e 

serve para dar ensejo a diversas sensações agradáveis que, pelas suas 

analogias e conexões, são concebidas como prazer sexual. Logo, a principal 

fonte de prazer sexual infantil é a excitação apropriada de determinadas partes 

do corpo, como órgãos genitais, orifício da boca, anus, uretra e outras 

superfícies sensoriais. Zonas erógenas são lugares do corpo que proporcionam 

o prazer sexual: ex. o chupar o dedo, o gozo da sucção e a excitação 

masturbatória dos órgãos genitais. Ao lado dessas atividades revelam-se os 

componentes do gozo sexual – a libido. 

Um dado que deve se levar em conta neste estudo é que a criança 

alcança satisfação no próprio corpo, jamais nos objetos externos – auto-

erotismo. O auto-erotismo se não for superado, estabelece o infantilismo na 

vida sexual adulta; a equivalência primitiva dos sexos, também, pode 

conservar-se e originar uma tendência homossexual, capaz de chegar à 

homossexualidade exclusiva.  

Outras atividades sexuais infantis incidem na escolha de objeto onde o 

principal elemento é outra pessoa, cuja importância se deve a seu instinto de 

conservação. A diferença de sexo, neste período, não tem papel decisivo, por 

isto Freud atribui a toda criança, uma disposição parcial à homossexualidade. A 

escolha primitiva de objeto dirige-se primeiro a todas as pessoas que lidam 



com a criança e logo depois, especialmente aos genitores. A relação entre 

criança e pais não é livre de excitação sexual. A criança toma ambos os 

genitores, e particular um deles, como objeto de seus desejos eróticos. Os 

sentimentos nascidos destas relações não são somente positivos de ternura, 

mas, também negativos, de hostilidade. O complexo assim formado é 

destinado à repressão, age do inconsciente com intensidade e persistência, 

formando o complexo nuclear de cada neurose. Encontra-se ativo em outros 

campos da vida mental. Porém, a libido não permanece fixa neste primeiro 

objeto: posteriormente o tomará apenas como modelo, passando dele para 

pessoas estranhas, na ocasião da escolha definitiva. Desprender-se dos pais 

torna-se uma obrigação, sob pena de ameaça à função social do jovem. Na 

fase em que não é dominada pelo complexo nuclear, ainda não reprimido, a 

criança dedica aos interesses sexuais as atividades sexuais – faz indagações 

sobre como nascem os bebes. Sob a influência dos impulsos parciais forma as 

teorias sexuais infantis. 

A vida sexual infantil é desordenada e dissociada, cada impulso se 

entrega à conquista do gozo independentemente dos demais e experimenta 

uma condensação e organização nas duas direções. Ao atingir a puberdade o 

caráter sexual definitivo estará completamente formado. Nesta fase, todos os 

impulsos subordinam-se ao domínio da zona genital, por meio da qual, a vida 

sexual se coloca em toda plenitude a serviço da propagação da espécie. A 

satisfação dos impulsos torna-se importante como preparo e estimulo do 

verdadeiro ato sexual. A escolha de objeto repele o auto-erotismo de maneira 

que os componentes instintivos, originários, buscam satisfação na pessoa 



amada, embora nem todos participem desta fixação definitiva da vida sexual. 

Antes da puberdade, sob influxo de educação, certos impulsos são submetidos 

às forças da repressão - o pejo, a repugnância, a moral. 

 Na puberdade, a maré das necessidades sexuais encontra, nessas 

reações psíquicas, diques de resistência que conduzem aos caminhos normais e 

lhe impedem reviver os impulsos reprimidos. A repressão atinge primeiramente os 

prazeres infantis, relacionados com os excrementos (coprófilos), e, em segundo 

lugar, os da fixação às pessoas da primitiva escolha de objeto. Nem todos os 

impulsos parciais ficam sujeitos à dominação da zona genital; o que ficou 

independente pode substituir a finalidade sexual normal pela sua própria, e 

estabelecer a perversão.  Tais pressupostos deixaram margem a interpretações 

equivocadas no senso comum, como se toda referência à sedução do adulto, 

fizesse parte das fantasias infantis. Por outro lado, seria necessário incluir nesta 

leitura outro aspecto da questão que admite a experiência traumática, advinda das 

trocas afetivas com o adulto. À primeira vista pode parecer contradição, pois 

sabemos que a criança precisa das manifestações de afeto para sobreviver e 

desenvolver a confiança básica. A questão, aqui ressaltada, trata do colorido deste 

afeto, dos jogos amorosos nos quais, inadvertidamente a criança pode ser 

incluída. Sabe-se que no inconsciente não há distinção entre verdade e fantasia 

catexizada com o afeto, ou seja, lembranças ativas no inconsciente, que podem 

ser relatadas na psicoterapia, dizem respeito a uma realidade psíquica, que não 

confere necessariamente com a realidade concreta. Fantasias podem ter o mesmo 

valor traumático que se atribui aos fatos da realidade concreta. Na prática, 

significa que o falado pode não ter sido experimentado concretamente, mas a 



fantasia construída sobre uma realidade incompreendida é tão traumática quanto 

a experiência pode supor. São conclusões que contribuem para o questionamento 

a respeito da sexualização precoce da vida infantil. Vale lembrar que só os fatos 

ocorridos nas primeiras etapas da vida, explicam a sensibilidade aos traumatismos 

futuros; a descoberta de vestígios de experiências esquecidas e a volta deles à 

consciência, é que permite afastar os sintomas. É possível reconhecer que a 

psicanálise seja uma forma de tratamento do abuso sexual porém, como vimos, a 

criança não se diz e ao ser abusada não tem como falar  ao outro o que lhe 

aconteceu. É preciso continuar a busca por outros caminhos.  

Em 1930, Sandor Ferenczi, um estudioso da psicanálise e discípulo de 

Freud, ao constatar que uma considerável parte de seus pacientes adultos 

confessavam ter cometido abusos sexuais em crianças, retoma a importância de 

se estudar o traumatismo sexual real como fator patogênico. Ele passou a 

contestar a já citada conclusão de Freud e a abandonou, dizendo que poderia 

sim haver uma quantidade suficiente de pais perversos e que  uma experiência 

real desse tipo não poderia ser ignorada em função de haver casos em que 

estas eram fantasiadas. Assim Ferenczi passa a desenvolver estudos sobre as 

conseqüências que uma experiência de abuso sexual pode acarretar para uma 

criança.  

Seus trabalhos são de fundamental importância para quem está 

estudando o abuso sexual, justamente porque ele foi o primeiro autor que 

ousou abordar, depois de Freud, as possíveis causas e conseqüências de uma 

experiência de abuso sexual real.  



Ferenczi (1933) afirmou que muitas crianças provavelmente passam por 

experiências de abuso sexual. Ao contrário do que se poderia pensar, até 

crianças de famílias honoráveis e de tradição puritana seriam vitimas de 

violência e de violação sexual. Seriam os próprios pais, pessoas de confiança, 

membros da mesma família, preceptores ou o pessoal doméstico que 

abusavam da ignorância ou da inocência das crianças, buscando sanar suas 

insatisfações dessa forma patológica (p. 351). O autor ressalta que a 

ocorrência de abuso sexual não está relacionado à condição financeira, social 

ou intelectual das famílias. Ele independe de tais condições, e inclusive, quanto 

maior for o nível de instrução da família e melhor a condição financeira, mais 

difícil será a situação da vítima, pois dificilmente a denúncia será feita e a 

criança acaba ficando sem o devido apoio e proteção. Esse fator é importante 

nos estudos sobre abuso sexual, pois em geral, há uma certa tendência para 

associar esse tipo de violação a condições de pobreza ou ignorância.  

Tais problemas ocorrem devido a uma confusão de desejos entre adulto 

e criança. Ferenczi: 

“As seduções incestuosas produzem-se habitualmente assim: um adulto e uma 
criança se amam; a criança tem fantasmas lúdicos, como manter um papel maternal 
em relação a um adulto. Este jogo pode tomar uma forma erótica, mas permanece 
sempre no nível da ternura. Não acontece a mesma coisa com os adultos que tem 
predisposições psicopatológicas, sobretudo se o equilíbrio de si foram perturbados por 
alguma desgraça, pelo uso de estupefacientes ou de substancias tóxicas. Confundem 
as brincadeiras das crianças com os desejos de uma pessoa que já assumiu a 
maturidade sexual, e se deixam levar a atos sexuais sem pensar nas conseqüências. 
Verdadeiras violações de meninas, recém-saídas da primeira infância, relações 
sexuais entre mulheres maduras e meninos, assim como atos sexuais impostos, de 
caráter homossexual, são freqüentes”. (p. 351) 

Essa “confusão de desejos” torna-se o foco central da hipótese de 

Ferenczi, tanto que seu artigo que trata do assunto tem o título de ‘Confusão 



de Linguagem entre Adultos e Crianças’ (Linguagem da Ternura e Linguagem 

da Paixão). Ele afirma que a ordem do desejo de uma criança, embora essa 

possa ser muito sedutora e erótica, funciona no nível da ternura, ou seja, faz 

parte do jogo de conquista da criança para atrair a atenção e os carinhos do 

adulto para si, ela deseja ser o foco central de amor. A criança desconhece a 

sexualidade madura, genital; a sua linguagem é a da ternura. O adulto 

consegue entender e se comunicar com a criança, na linguagem da ternura, se 

for suficientemente saudável para reprimir os desejos incestuosos, de forma 

que esses nem são percebidos, e assim participar com a criança do seu 

desenvolvimento.  Mas se houver núcleos patológicos no adulto, ele 

provavelmente não reprimirá esses desejos, deixando-se levar a atos sexuais 

com a criança, não pensando nas conseqüências e na maioria das vezes não 

sentindo culpa por seus atos. Ele usa com a criança a linguagem com a qual se 

comunica com outros adultos numa situação de sedução, a da paixão. Nesses 

casos, a confusão se estabelece; a criança, que está em busca de um contato 

afetivo profundo na linha da ternura, recebe um contato sexual e abusivo.  

Com certeza é particularmente difícil avaliar as conseqüências dessas 

experiências para a criança. Infelizmente não é possível estabelecer relações 

de causa e efeito entre as características psicológicas observáveis e a 

experiência de incesto. Portanto o objetivo de estudar tal tema não é o de 

estabelecer características de causa ou efeito do incesto, mas refletir sobre a 

dinâmica presente nessa relação. 

A criança não compreende o interesse do adulto não só porque é 

imatura, mas também porque não busca satisfação erótica no outro; sua 



sexualidade tem outro alvo. Embora não seja compreendida, essa experiência 

é conflituosa, pois pode despertar sensações de prazer, uma vez que há 

estimulação de áreas sensíveis do corpo, na maioria das vezes de uma forma 

lúdica e sem o uso de força física. 

O desenvolvimento da criança ascende à sexualidade e alguma 

ocorrência de caráter sexual atual evoca associativamente a experiência 

incestuosa anterior, até então desprovida de representações, atribuindo um 

significado sexual para essa situação anterior. Essa resignificação pode produzir 

um estado excessivo de excitação que gera dúvidas e conflitos, os quais a 

criança não consegue dominar ou elaborar. Esse estado de tensões sem 

condições de vazão ou elaboração gera o trauma. Este, por sua vez, irá 

desencadear defesas para eliminar da consciência as lembranças causadoras 

de tensão, confinando-as no inconsciente, que passa a encontrar vias de 

expressão através dos sintomas histéricos (fobias, inibições, somatizações). 

Trauma corresponde, então, à dificuldade ou à impossibilidade de assimilação, 

de elaboração ou de compreensão do material psíquico produzido por 

experiência concreta ou em fantasia. O trauma do incesto se forma a partir da 

maneira como a experiência é vivida e registrada pela vítima, ou seja, as 

lembranças, sentimentos e conseqüências ligadas ao abuso podem adquirir 

significados pessoais diversos em diferentes momentos da vida da vítima, pois 

aqueles fatos serão associados a novas experiências.  

Durante a infância uma experiência de abuso sexual incestuoso pode ser 

de grande potencial traumático, já que envolve a sexualidade, as fantasias e os 

desejos da criança. Segundo Ferenczi, quando um adulto manipula o corpo de 



uma criança para satisfazer sua sexualidade genital perversa, é muito difícil 

alcançar as conseqüências desse ato, para a criança.  

“É difícil avaliar quais são os comportamentos e sentimentos da criança após 
esses atos. O primeiro movimento seria de recusa, ódio, desgosto, uma recusa 
violenta: ‘Não, não, não quero, isso me machuca, deixe-me!’. Isso ou algo assim seria 
a reação imediata se não fosse inibida por um medo intenso. As crianças se sentem 
física e moralmente sem defesa, sua personalidade ainda muito fraca para poder 
protestar, mesmo em pensamento, contra a força e autoridade esmagadora dos 
adultos, deixam-nas mudas, e podem até fazê-las perder a consciência. Mas esse 
medo, quando atinge seu ponto culminante, obriga-as automaticamente a se submeter 
à vontade do agressor, a adivinhar o menor dos seus desejos, a obedecer, 
esquecendo-se completamente de si, e a se identificar completamente com o 
agressor. Por identificação, digamos por introjeção do agressor, ele desaparece 
enquanto realidade exterior, e torna-se intrapsíquico; mas aquilo que é intrapsíquico 
vai ser submetido, num estado próximo do sonho – como o é o sonho traumático – ao 
processo primário; ou seja, o que é intrapsíquico pode, seguindo o principio do prazer, 
ser modelado e transformado de maneira alucinatória, positiva ou negativa. De 
qualquer forma, no curso de transe traumático a criança consegue manter a situação 
da ternura anterior” ( p 352).      

Pode-se perceber que os comportamentos e sentimentos da criança 

vítima de violação sexual podem seguir algumas etapas.  

1- recusa 

2- medo intenso, pois o adulto tem uma autoridade esmagadora sobre 

ela, já que constitui uma matriz superegóica perante um ego ainda 

frágil.   

3- Hiper-submissão e hiper-obediência que levar-na a adivinhar um 

desejo do agressor e a um esquecer de si até que o agressor passa a 

estar dentro, como realidade intrapsíquica, apagando-se fora. Há, 

portanto, identificação com o agressor. 

4- Ocorrência do curso do processo primário que age como defesa, 

transformando os conteúdos vivenciados delirantemente, fazendo com 

que a criança negue o ocorrido e continue mantendo a situação de 



ternura anterior. Ocorre uma cisão que separa a criança em duas 

partes; uma age como se não tivesse acontecido nada, mantendo a 

situação de ternura com o agressor e até exagerando obsessivamente, 

para que nada falte ao agressor, para que ele não fique com raiva; a 

outra parte age internamente, se transformando no agressor; é o 

agressor interno ao qual a outra parte está submetida, é um monstro 

dentro dela própria, que a persegue alucinatoriamente. Em relação a 

esse aspecto Ferenczi diz: 

“A mudança significativa, provocada no espírito da criança pela 

identificação ansiosa com o parceiro adulto, é a introjeção do sentimento de 

culpa do adulto: a brincadeira até então anódina, aparece agora como um ato 

que merece punição” (Ferenczi, p. 352) 

Esse são conceitos postulados por Ferenczi como hipóteses para 

entender os abusos e suas conseqüências, mas se sabe que os significados e 

conseqüências das experiências pessoais variam de pessoa para pessoa. Isso 

significa que as formas de lidar com os acontecimentos, bem como a produção 

ou não do trauma pode ser muito variável, ou seja, o que é traumático para um 

pode não ser para outro e vice-versa. Isso também ocorre com a vivência da 

consumação do incesto.  

Na consumação do incesto, as fantasias incestuosas da criança 

características do Complexo de Édipo, pertinentes à realidade psíquica, se 

tornam parte da realidade concreta da criança. E, ao se pensar que o 

desenvolvimento do Ego e do Superego, ou seja, da Estruturação do Aparelho 



Psíquico depende da elaboração desse complexo, torná-lo parte da realidade 

pode trazer sérias conseqüências para o psiquismo da criança.  

Nessa situação de consumação do incesto, o sentimento de que se trata 

de uma situação proibida pode estar presente ou não, dependendo de diversos 

fatores e caso não esteja, no momento em que essa percepção se instaura, a 

configuração psíquica da experiência se altera, mesmo tendo ocorrido no 

passado, e o trauma se consolida. Isso porque a situação do incesto pode 

representar uma experiência de gratificação, e a noção de que se trata de algo 

proibido, recriminável pode trazer como resultado uma sensação de 

ambivalência que pode em alguns casos originar intensos sentimentos de 

culpa. 

O sentimento de culpa pode gerar a introjeção do agressor; pois através dos 

atos sexuais, o adulto faz a criança ver o proibido e perceber a alteração da 

brincadeira terna em erótica e proibida, o que faz com que ela se sinta culpada 

pela situação, e provavelmente provoque a sua submissão masoquista ao 

adulto. Mas a culpa do adulto é tão intolerável para a criança quanto o ato sexual 

em si; ela é tão traumática, ou mais, do que o ato, pois é a culpa do adulto que 

culpabiliza a criança em seus fantasmas sexuais, porque é a culpa do agressor 

que ressignifica estas fantasias como eróticas, e as toma como linguagem da 

paixão adulta (Cromberg, 2001, p. 173). 

 “Se a criança se restabelece de uma tal agressão, sofre uma enorme confusão; a 
bem da verdade, já uma clivagem, ela ao mesmo tempo é inocente e culpada, a 
confiança no testemunho de seus próprios sentidos está quebrada. Acrescente-se aí o 
comportamento grosseiro do adulto, ainda mais irritado e atormentado pelo remorso, o 
que torna a criança ainda mais profundamente consciente de seu erro e ainda mais 
envergonhada. Quase sempre o agressor se comporta como se não fosse nada, e se 
consola com a idéia: ‘Ora é apenas uma criança, ainda não sabe nada esquecerá tudo 



isto’. Depois de um acontecimento assim, não é raro ver um sedutor assumir uma 
moral rígida ou princípios religiosos, esforçando-se com isso em salvar a alma da 
criança. Geralmente as relações com uma segunda pessoa de confiança – a mãe por 
exemplo – não são suficientemente íntimas para que a criança possa encontrar uma 
ajuda; algumas tênues tentativas neste sentido são repelidas pela mãe como tolices. A 
criança que sofreu abuso torna-se um ser mecanicamente obediente, ou teimosa, mas 
não se dá conta das razões desta atitude. Sua vida sexual não se desenvolve, ou 
toma formas perversas; não falarei aqui das neuroses ou psicoses que podem daí 
resultar” (Ferenczi, p. 352). 

É possível observar que a criança recuse ou negue o trauma; o que 

pode ser produzido pela identificação com o agressor e causar a perversão. No 

entanto, segundo Ferenczi, essa negação ainda não pode ser entendida como 

mecanismo de defesa, pois “a personalidade ainda tenuamente desenvolvida, 

reage ao brusco desprazer, não pela defesa, mas pela identificação ansiosa e 

a introjeção daquele que a ameaça ou agride” (Ferenczi, 1933, p. 353).  

A identificação precede a defesa porque o (eu) foi tomado de surpresa 

em um momento em que não tem meios eficazes de se defender. Somente 

após a identificação a criança vai tentar encontrar meios de defesa, mas aí já 

são catastróficos, pois tem que se proteger agora tanto de um perigo exterior, 

embora este não mais exista muitas vezes, quanto de um perigo e isso é o 

mais grave interior. A criança, por identificação com o agressor, ou por uma 

grande confusão de como deve se comunicar com os adultos (linguagem da 

paixão), pode começar a agir de forma sedutora e até abusiva. Tal fato pode 

ser extremamente grave, patológico, pois a criança pode ficar ainda mais 

exposta a novos abusos, além de ser julgada  como aquela que provoca os 

abusos, ou seja, culpada.  

A consumação do incesto também pode trazer conseqüências sérias à 

dimensão do fantasiar. Christopher Bollas, em seu livro Forças Do Destino, 1992, 



trata desse assunto em um texto intitulado “O Trauma do Incesto”. Segundo ele, a 

experiência incestuosa tem efeito extremamente nocivo sobre a capacidade do 

fantasiar, associando grande ansiedade às atividades de fantasias e 

pensamentos. Isso porque, considerando as fantasias inconscientes de caráter 

incestuosos existentes para a criança, quando a figura de um dos pais ocupa a 

posição de objeto sexual real, há um desnudamento da fantasia e uma invasão do 

mundo mental. Então, segundo Bollas, a fantasia, com todos os seus recursos 

inconscientes de deslocamento e condensação, ao oferecer um meio de 

representação, deveria ser um término aliviador no percurso da pulsão, mas, 

quando o incesto se consolida, ela pode se tornar ameaçadora. A criança pode 

passar a acreditar que os seus pensamentos e o fantasiar têm um poder de 

realização, ou, não são secretos o suficiente. Assim, o espaço mais íntimo de uma 

pessoa, o psíquico, fica extremamente invadido, como se pudesse ser percebido, 

“tudo que é interno é externo ao mesmo tempo” o limite entre fantasia e realidade 

tendem a não existir ou, se existem, possuem limites muito frágeis. 

Restabelecer-se de uma experiência de abuso sexual incestuoso parece 

ser a parte mais complexa do problema, principalmente porque, em geral, a 

criança que fica exposta a esse tipo de experiência freqüentemente já 

apresenta um histórico familiar difícil que a deixa à mercê de cuidado 

insuficiente, no qual as relações entre crianças e adultos são de pouca 

intimidade e confiança.  Sendo assim, há uma grande chance de a criança não 

ter um adulto de confiança para ajudá-la a compreender tal experiência e para 

protegê-la.  



É justamente a falta de apoio e contato íntimo com um outro adulto e a 

conseqüente impossibilidade de a criança vitima de abuso se aliviar das fantasias 

pertinentes ao ocorrido que promove um aprofundamento da clivagem, a qual, por 

sua vez, produz a identificação com o agressor; e, a partir daí, os efeitos 

sintomáticos na criança podem ser perversos, neuróticos ou psicóticos.  

Como efeitos sintomáticos perversos, pode-se compreender a posição 

perversa, que é o processamento do trauma pela recusa ou renegação. Isto 

porque negar complementa a identificação com o agressor e também porque 

os meios de contato com terceiros (mãe, adulto confiável, instituições, justiça) 

freqüentemente não garantem assistência, confiança e segurança, necessárias 

para que a criança assuma o trauma.  

Como efeitos sintomáticos psicóticos pode-se observar uma série de 

psicopatologias, pois as cisões psicóticas são facilmente observadas, 

principalmente com fantasias de desfragmentação corporal, impulsos de 

aniquilação auto-destrutivos, fantasias ansiosas sexualizadas, estados de 

extrema introspecção, praticamente autísticos, com ou sem presença da 

masturbação, dentre outros. Doenças psicossomáticas, dificuldade de 

relacionamento, mentiras, agressividade, depressão, dificuldade de 

aprendizagem, são alguns dos sintomas neuróticos que podem ser 

identificados. 

O funcionamento psíquico é impressionante e, como dito anteriormente, 

cada criança pode reagir de uma forma à experiência vivida, então também é 

possível encontrar casos de abusos incestuosos, em que a criança se torna 

altamente envaidecida por representar o objeto de desejo do ser amado, 



“vencendo” a disputa edípica travada, se sentindo vitoriosa, sem entrar em 

contado com qualquer culpa; ou ainda, como aponta Ferenczi, o abuso pode 

gerar um amadurecimento precoce, que não pode ser confundido com a 

necessidade de autonomia. Essa precocidade vem a serviço de defender a 

criança dos adultos doentes e imaturos que a cercam, é uma forma de garantir 

a sua sobrevivência e não uma conquista de independência.   

“A criança que sofreu uma agressão sexual pode repentinamente, sob a 
pressão da urgência traumática, desenvolver todas as emoções de um adulto já 
maduro, as faculdades potenciais para o casamento, a paternidade, a maternidade, 
faculdades virtualmente pré-formadas nelas. Pode-se, então, falar simplesmente, para 
opô-la à regressão de que falamos habitualmente, de progressão traumática 
patológica ou de pré-maturação patológica. Penso nos frutos que ficam maduros 
rápido demais, e saborosos, quando um bico de um pássaro os feriu, e na maturidade 
precoce de um fruto bichado. No plano não só emocional, mas também intelectual, o 
choque pode permitir a uma parte da pessoa amadurecer subitamente. Lembro o 
sonho típico do ‘neném sábio’, que eu isolei a tantos anos, no qual um recém-nascido, 
uma criança ainda de berço, se põe a falar subitamente e até ensinar sabedoria a toda 
família. O medo diante dos adultos irritados, enlouquecidos de certa forma, transforma 
por assim dizer a criança em psiquiatra; para se proteger do perigo que representam 
os adultos sem controle, ela deve primeiramente saber se identificar inteiramente com 
eles. É incrível o que podemos aprender com nossas crianças sábias, os neuróticos”. 
(p.354).  

Conforme apontado por Ferenczi, quando a criança tem condições de 

contar com um adulto confiável para descarregar de seus “ombros infantis” 

tamanho peso gerado pela experiência de abuso, as conseqüências podem ser 

menos drásticas.  

Um dos pontos principais para o qual alerta Ferenczi é que se deve 

tomar um peculiar cuidado com a qualidade e quantidade de amor que é 

dedicado a uma criança, e para a responsabilidade dos adultos que a cercam, 

pais, mestres, ou terapeuta, de serem cuidadosos a ponto de perceberem as 

verdadeiras necessidades da criança e de todo ser humano, que são a 

independência e a autonomia. 



“Chega-se assim a uma forma de personalidade composta apenas de id e 
supereu, que é, conseqüentemente, incapaz de se afirmar em caso de desprazer; da 
mesma maneira que uma criança ainda não chegou a se desenvolver plenamente é 
incapaz de suportar a solidão, se lhe falta a proteção maternal e uma ternura 
considerável. Devemos referir-nos aqui às idéias que Freud desenvolveu há muito, 
quando sublinhou o fato de a capacidade de experimentar um amor objetal ser 
precedida de um estádio de identificação. Eu qualificaria este estádio como sendo 
aquele do amor objetal passivo, ou estádio da ternura. Traços do amor objetal já 
podem aparecer, mas somente como fantasmas, de maneira lúdica. É assim que as 
crianças, quase sem exceção, brincam com a idéia de tomar o lugar do genitor do 
mesmo sexo para tornar-se o cônjuge do sexo oposto, note-se bem, apenas na 
imaginação. Na verdade não poderiam nem quereriam abster-se da ternura, sobretudo 
materna. Se no momento desta fase de ternura, impõe-se à criança mais amor, ou um 
amor diferente do que desejam, isto pode proporcionar as mesmas conseqüências 
patógenas que a privação de amor. Afastar-nos-ia demais falar de todas as neuroses 
e conseqüências caracteriológicas que podem resultar do enxerto prematuro de 
formas de amor passional e recheado de sentimento de culpa, em um ser ainda 
imaturo e inocente. A conseqüência só pode ser a confusão de línguas... Os pais e os 
adultos deveriam aprender a reconhecer, como nós analistas, por trás do amor de 
transferência, submissão ou adoração de nossos filhos, pacientes, alunos, o desejo 
nostálgico de se libertar desse amor opressor. Se ajudarmos a criança, o paciente, o 
aluno a abandonar esta identificação, e a se defender dessa incomoda transferência, 
pode-se dizer que se teve êxito em fazer a personalidade ascender a um nível mais 
elevado” (p. 353).   



2 –A ABORDAGEM DE UMA EXPERIÊNCIA CONCRETA 

 A discussão entre realidade ou fantasia referentes às experiências 

incestuosas e suas conseqüências psicopatológicas sempre acompanhou a 

psicanálise. Neste momento ela será deixada em segundo plano, pois o interesse 

é refletir sobre as dificuldades e condições existentes quando o incesto deixa de 

ser fantasia produzida pelas trocas afetivas com os genitores , em face de uma 

experiência real.  

Trata-se de um menino, encaminhado à psicoterapia por determinação 

judicial, como vítima de abuso sexual incestuoso. Foi abusado sexualmente pelo 

tio com a idade de oito anos, os abusos duraram cerca de um mês, neste período 

a criança solicitava maior proximidade da mãe, não sendo atendida. O abusador 

foi surpreendido quando buscava gratificação sexual, sem seu consentimento, por 

outro membro da família.  A descoberta gerou muito conflito familiar, por ter sido 

flagrado, não pode ser negado, então a opção foi culpar a criança por seduzir o 

abusador.  O ambiente familiar citado, em que ocorreu o abuso, era a casa dos 

avós maternos da criança, onde ele e a mãe foram passar uma temporada devido 

a conflitos conjugais que ela vinha enfrentando. Imediatamente descoberto esses 

fatos, ele e sua mãe voltaram para casa. A violência foi denunciada e com o 

andamento do processo judicial após dois anos a família foi obrigada a procurar 

ajuda psicológica para o menino.  

Com base nesse trecho da história é possível pensar que embora a 

experiência tenha sido traumática, sofrível e incompreendida, alguns pontos, 

quando comparados a outros casos desse tipo, favoreciam a recuperação do 



trauma gerado.  Ele não ficou exposto ao abuso por muito tempo; ocorrem casos 

em que crianças são submetidas ao abuso durante anos. Não possuía contato 

anterior com o abusador, e nem vínculos afetivos com esses familiares, pois 

moravam em outra cidade e a mãe por não possuir bom relacionamento com eles 

evitava contatos; isso possibilitaria que não houvesse tantos conflitos de 

ambivalência de sentimentos em relação ao agressor, como os que existem no 

caso dos abusos cometidos por pais ou por figuras representativamente muito 

importante para a criança.  Ele nunca mais teve contato com o abusador, ou 

sofreu violências desse tipo. Certamente essas condições, não tão agravadas, 

possibilitava um prognóstico otimista. Restava saber o que ele e a família fizeram 

com o que fizeram com ele.  

 

 

Estrutura Familiar antes do abuso 

A família foi formada em torno de uma gravidez acidental, a desse menino. Seus 

pais não possuíam nenhum tipo de compromisso afetivo, se conheciam há pouco 

tempo. Tanto a notícia da gravidez, como qualquer ajuda ou tentativa de assumir 

responsabilidades foi recusada pelo pai. 

A mãe recorreu a sua família de origem, que morava em outra cidade. Sua relação 

com eles era muito conturbada. Ela já havia engravidado “acidentalmente” a seis 

anos atrás, de outro homem, gerando uma filha que ela nunca assumiu. Essa 

menina foi criada pelos avós (maternos). Ao retornar a família grávida, novamente, 

com outra criança sem pai causou grandes discórdias. Eles consentiram que ela 

permanecesse ali até ter o filho, mas nesse período foi submetida a maus tratos, 



físicos e psicológicos. Então ela resolveu procurar a família do pai da criança. Eles 

a receberam, acolheram e obrigaram ao filho assumir a criança mesmo que se 

negasse viver com a mulher. O pai acatou a contragosto. O bebe nasceu, e com 

muito apoio, principalmente da avó materna, o casal foi se estabelecendo 

enquanto família. Montaram uma casa, e casaram-se. Tal acontecimento 

tranqüilizou a família dele, pois, suspeitavam que fazia uso de drogas, e 

principalmente sua mãe acreditava que com a responsabilidade de uma família ele 

melhoraria. O casal permaneceu junto, tiveram uma filha quatro anos depois. As 

brigas eram constantes, no princípio o pai deixou de usar drogas e arrumou um 

bom emprego, mas isso não durou muito tempo, logo estava desempregado e 

voltou ao vício. Tal situação fez com que a mãe saísse de casa para passar um 

tempo com sua família. Pai das crianças proibiu que a mãe as levasse consigo. A 

menina ficou (sob cuidados da avó), mas a mãe levou o menino.  

Há que se reconhecer que a estrutura familiar era extremamente frágil, 

apoiada somente no controle e desejo da Mãe do pai. Ambos possuíam uma 

condição emocional muito precária conseqüentemente submetendo as 

crianças, principalmente o menino, à falhas ambientais: gravidez acidental, 

perturbada, condição emocional precária dos pais, dependência química, 

dentre outros.  

Teria esta criança, confiança e segurança emocional, ou seja, uma 

estrutura afetiva que lhe ajudasse a lidar e se defender das fantasias 

decorrentes de sua experiência de abuso?   

 

 



 

 

 

 

 

Estrutura familiar após o abuso 

 

               A mãe freqüentemente sabe - ou pressente - o que ocorre, mas não faz 

nada para proteger seus filhos por medo ou, por não acreditar que aquilo possa 

ocorrer. A criança freqüentemente tenta falar com a mãe, mas não encontra nela 

atitude de acolhida. Por isso, essa mãe torna-se cúmplice do abuso, já que 

negligenciando a proteção da criança, torna-se uma "abusadora passiva".  Após o 

ocorrido a mãe foi culpada pelo que aconteceu ao filho, sofria pressões da família 

do marido, e de sua família que a coagia a retirar a queixa contra seu irmão. E 

também se culpava por ter exposto seu filho a condições de violência que ela 

mesma havia sofrido, o abuso do menino resgatou uma história de abuso sexual 

sofrido pela mãe. Os conflitos foram tamanhos e as condições emocionais frágeis, 

a mãe entrou em surto. Perdeu a capacidade de cuidar da casa, dos filhos e de si 

mesma. Teve que ser internada em hospitais psiquiátricos, e vive sob efeito de 

fortes medicamentos. Submetida a tratamentos há cinco anos não apresenta 

melhoras significativas. As crianças estão sob cuidados da família do pai, foram 

separados, o menino mora com a avó e a menina com uma tia. O pai parece ter 

compactuado com a doença da mãe, não procura os filhos, não trabalha, vive em 



função de cuidar da esposa, e em condições financeiras muito precárias, se 

mantém a custa de ajuda da família e da igreja. A família que era mantida 

fragilmente, após o abuso se desfaz. As figuras e funções materna e paterna 

desaparecem. O casal vive num mundo à parte, eles não procuram os filhos, 

telefonam ou visitam, nem mesmo em datas comemorativas como aniversários. 

No início, elas eram levadas pela avó todo o final de semana para ficar com os 

pais, mas conviver com eles se tornou difícil e desagradável para as crianças que 

passaram a se negar às visitas.  

 Avaliando essas histórias pode-se observar que o abuso sexual para esse 

menino teve um significado muito maior do que a violência experimentada há seis 

anos. Ele significou o fim da sua família, o adoecimento de seus pais, a separação 

da irmã. As conseqüências do abuso para a organização familiar podem ser mais 

traumáticas do que o ato em si.  



2.1 QUESTÕES PARA O TERAPEUTA  

 
 

O terapeuta sempre encontra dificuldades para trabalhar com a criança, 

seja porque, a princípio, ela não se reconhece como alguém que precisa deste 

tipo de ajuda, seja porque ela se insere no discurso do outro como um 

problema a ser resolvido.  O tratamento da criança vitima de abuso, tem o 

objetivo de ajudar na sua proteção, ou na própria revelação de que ela não é 

protegida. Isso porque muitas crianças sequer têm noção do não-abuso.  

 O ponto crucial do trabalho consiste no significado do abuso, o que ele 

representa e continua representando para a criança, que pode ser muito 

diferente do significado ele tem para o terapeuta.  

 “ ... ela pode por exemplo, estar tão embotada emocional e cognitivamente que 

nada mais tem qualquer significado. Ou pode ter sido corrompida e ter se tornado 

fascinada pelo abuso, ou ter se tornado ela própria, alguém que abusa. Ela pode 

temer muito mais a pessoa que abusa dela do que o próprio ato de abuso. Pode ainda 

sentir um profundo amor pela figura de quem abusa dela e seu amor pode ser mais 

forte do que seu medo ou desgosto pelo abuso. Ou ela pode apresentar todas essas 

dificuldades” (Álvares,1994,p.162).   

 Por isso segundo Álvares (1994), nossas noções (do terapeuta) de 

proteção, justiça e cuidados, podem ser muito irreais para a criança, na 

psicoterapia é necessário atentar para a possibilidade de ausência de tais 

conceitos.  

 



Primeiro contato com a criança 
 

A primeira questão que surge é de ordem ética, pois este menino não se 

pronuncia e não se vê com algum sintoma. A situação terapêutica não o faria 

sentir-se duplamente exposto, uma vez que a criança desconhece os fins 

terapêuticos e o enquadre. Este encontro dual é perturbador também para o 

psicoterapeuta, que põe em jogo suas fantasias, seus sentimentos e suas 

expectativas, ao se ver diante da possibilidade de se tornar um continente de 

projeção de afetos insuportáveis para a criança, como: medo, excitação, confusão, 

ódio, agressividade, entre outros. Afinal, uma historia de incesto seja ela real ou 

imaginaria como afirmou Freud, já compôs o repertório da historia de cada um, ou 

seja, todos passamos pelo conflito pertinente aos desejos sexuais incestuosos, 

que poderá atualizar-se na situação terapêutica; esse tipo de demanda pode, 

também mobilizar conteúdos de sua fase edípica. Contudo dependerá sempre de 

como, ele próprio vivenciou e resolveu tais experiências. 

O primeiro contato com a criança envolve as expectativas iniciais do 

terapeuta, que é uma questão importante a ser pensada, pois elas podem até 

mesmo comprometer o trabalho: corre-se o risco de vitimizar demais a criança, 

culpabilizá-la ou entrar em seu jogo de sedução, sentir muito ódio do agressor,   

indignação com a família, ou seja, podemos ficar a mercê de uma serie de 

reações que se não forem percebidas irão dificultar ou ate impedir o 

tratamento. Em contrapartida se ele identifica esses conteúdos e sentimentos, 

separando o que pertence a ele do que foi projetado pelo outro, torna o 

trabalho possível. Mas para isso, é necessário que seja capaz de conter essas 



projeções sem se perturbar, que seria algo próximo da definição da função da 

mãe suficientemente boa de Winnicott que tem a capacidade de se colocar 

afetivamente e psiquicamente a disposição de seu bebê, permitindo que ele 

use sua mente para projetar suas ansiedades e raiva, já que ele não tem um 

aparelho psíquico formado que lhe permita fazer isso sozinho. A mãe digere 

psiquicamente esses conteúdos para seu bebê sem se desesperar ou sentir 

raiva dele. Esta é a base do papel do terapeuta em qualquer atendimento e 

para isso é preciso que ele esteja preparado para acolher a criança e seus 

conteúdos sexuais, suas atitudes sedutoras e investimentos incestuosos, 

misturados com os sentimentos de medo, excitação, raiva, culpa, confusão 

dentre outros que serão projetados pela criança abusada. Para isso o 

profissional precisa ter uma condição psíquica e afetiva, além da técnica e da 

teoria, que se resume na capacidade de acolher o sofrimento do outro e não 

misturar e nem tomar como seu. Cabe destacar, ainda a importância do 

cuidado para não assumir o abuso como foco total das dificuldades emocionais 

da criança, caso contrário ela pode estar querendo esquecer, relevar, superar, 

mas o terapeuta não a deixa.   

Assim, é possível pensar as dificuldades do terapeuta, sob três aspectos: 

1- Pessoal – que deve ser trabalhado em terapia para lidar com as 

identificações e contratransferências que certamente existirão. 

2- Técnicas – questões que devem ser abordadas em supervisão. 

3- Teóricas – necessidades de pesquisar e estudar sistematicamente sobre 

o tema. 



A criança vista por sua família 
 

Seus avós já o consideravam “fraco da cabeça” ou “frágil” tal como sua mãe; o 

abuso seria uma conseqüência disso, ele era fraco para se defender e ela nunca 

conseguiu cuidar sozinha das crianças. A família trouxe várias queixas, mas a 

principal preocupação era sua grande dificuldade para o aprendizado. 

Ao reconhecerem a experiência de abuso sexual, buscaram auxílio judicial, mas 

não psicológico e todas dificuldades da criança são atribuídas ao abuso, ou 

servem de justificativa para gerá-lo. A única conseqüência que a família considera 

seqüela do abuso é o jeito afeminado como se comporta, que com isso provoca o 

interesse de outros homens. A avó diz: “Eu tento ensiná-lo, para o bem dele, a 

andar e a falar como homem”.  

A criança foi acusada pelo agressor e continua sendo pela família, que atribuem a 

violência ao seu jeito provocativo e afeminado. E para justificar esse “jeito de ser” 

da criança são usadas explicações religiosas do tipo: afirmar que ele é tentado ou 

possuído pelo demônio, e que Deus o libertará, enquanto isso não ocorre, ele não 

pode fazer nada sozinho, só sai com a avó porque ela teme que ele provoque 

outro abuso.  

Tal situação familiar tem agravado os conflitos e confusões do menino. Antes 

mesmo de entrar na questão das identificações sexuais dessa criança, que podem 

ter sido comprometidas pelo fato de ter sido usado como objeto de desejo e 

gratificação sexual de um homem, faz necessário pensar nas instâncias que 

antecedem esses conflitos sexuais e podem estar contribuindo para seu agrave: a 



falta de apoio emocional familiar que o mantém nesse quadro de culpa. Lacan fala 

do traumatismo causado pelo discurso do outro, que possui um efeito-sujeito muito 

poderoso “isso deixa nos sujeitos uma marca freqüentemente indelével, no 

coração da subjetividade se não como uma ferida, ao menos como marca 

determinante” (Colette Soler,2002).   

A criança vista por si mesma 
 
 
No início do atendimento foi possível perceber que ele já havia “incorporado” o 

discurso familiar, de que era frágil, afeminado, não sabia se defender e de que 

deveria ter algum problema intelectual e neurológico sério porque não conseguia 

aprender. Seu excesso de excitação sexual era percebido como algo que lhe 

incomodava, ele dizia não conseguir tirar essas coisas de sexo da cabeça.  

Dizia que não era “bicha” como os outros lhe chamavam, só não queria ser 

parecido com os meninos e homens brutos e violentos. As alterações físicas 

trazidas pela adolescência geraram muitos conflitos, passou a achar-se muito feio 

e nojento (seus pêlos, seu corpo).  

O modo como a criança se vê reflete em boa parte o trauma causado pelo 

discurso de seu agressor e de sua família. E quem sabe assumindo as 

características que lhe atribuem como causador do abuso ele não tenha a fantasia 

de que não houve culpa da mãe. O quão terrível pode ser para ele admitir que sua 

mãe (trazida sempre de forma idealizada e vitimizada) o levou para aquele 

ambiente doente e que não o protegeu. Será que assumindo a culpa de todos não 

há a fantasia de que tudo voltará ao normal, o tio não agressor, a mãe doente e a 



família não acaba. Essas são hipóteses a serem exploradas, para não se cometer 

o mesmo erro de abordá-lo prioritariamente sob a perspectiva de um transtorno de 

identificação sexual.   



2.2. UMA AJUDA POSSÍVEL: A PSICOTERAPIA 

 

A consumação do incesto pode ser entendida como resultado de um 

processo de desordem psíquica e emocional de membros familiares muito 

significativos.  Pois para que os pais destinem os cuidados básicos para o 

convívio e educação de seus filhos eles devem ter a capacidade de controlar 

seus impulsos, sexuais e agressivos. Caso contrario, certamente poderão 

expor suas crianças a toda intensidade pertinente à violência que esses 

impulsos podem possuir. 

 Quando um dos pais consuma o incesto, também é provável que haja 

uma alteração dos papeis familiares que o abusador representa no eixo familiar 

e para a criança. A figura do adulto que deveria representar amor terno, 

cuidados e proteção, sofre certa distorção, pois ele passa a impor um amor 

erótico, abusando, e coagindo a criança ao submetê-la à seus desejos sexuais. 

Por exemplo, o pai que tem como função amar e educar a criança sinalizando 

regras e limites é o mesmo pai que transgride as leis estruturais da proibição 

do incesto, sexualizando a relação, o que freqüentemente pode causar 

sentimentos muito contraditórios, pois protetor e o violador são a mesma 

pessoa.  

Dando seqüência a reflexão, pode-se pensar como ficaria o 

desenvolvimento da “confiança básica”, conceito é usado pelo autor para 

explicar o sentimento despertado e cultivado na criança a partir da vivência de 

uma experiência de cuidados maternos primários bem sucedidos. Segundo 



esse conceito de Winnicott, a criança que recebeu cuidados suficientemente 

satisfatórios, que suprisse suas necessidades, biológicas, fisiológicas e 

emocionais, tende a desenvolver uma relação de confiança em relação à mãe, 

aos adultos e ao mundo que lhe cerca. No entanto, falhas ambientais podem 

afetar essa relação de cuidados primários básicos, ou seja, podem causa a 

alteração, redução ou privação desses cuidados, o que conseqüentemente 

afeta o desenvolvimento dessa confiança, e a relação que se estabelece no 

lugar é de insegurança e desconfiança.  

Isso significa que a partir dessa “desconfiança básica” a criança pode 

acreditar que todos os adultos são abusadores, não passíveis de confiança, e 

as relações da criança com as pessoas podem apresentar como característica 

preponderante a agressividade e a resistência. O que é possível observar pela 

experiência clínica é que a sensação de insegurança nestes casos é muito 

intensa, pois tão grave quanto o abuso é o fato de nenhum outro adulto, do 

circulo de confiança da criança, ter percebido a violência ao qual ela estava 

sendo submetida e ter sido capaz de protegê-la.   

Essa relação desconfiada com o mundo traz sérias dificuldades para o 

desenvolvimento do self, pois implica em toda uma alteração de percepções 

referentes aos “espaços” Externo, Interno e Intermediário da mente da criança.   

O “Espaço Externo”, e as relações nele implicadas, passa a ser 

percebido como extremamente ameaçador e inseguro, por mais que algum dia 

tenha sido seguro. O que pode ocorrer é que se um dia esse mundo tenha sido 

sentido como seguro e confiável devido à criança ter recebido bons cuidados 

primários, a falha ambiental representada pelo incesto, é suficientemente forte 



para alterar essa condição, e a insegurança e medo ocorrerão. No entanto, os 

registros de que o mundo pode ser bom e gratificante permanecem, o que 

pode permitir que a criança tenha esperança de que o bom pode voltar. O que 

se observa clinicamente é que esses casos tendem a possuir um prognostico 

melhor.  Mas se a criança já vem de um histórico de privação de cuidados, ou 

esses, não são suficientemente bons, não há um registro de experiências boas 

e satisfatórias de um “mundo bom”, então o incesto vem para comprovar a 

crueldade do ambiente, a capacidade de ter esperança é bem menor e o 

processo terapêutico tende a ser mais difícil.  

O “Espaço Interno” da criança fica povoado de uma série de fantasias 

relacionadas à experiência incestuosa que geram excitações das quais ela não 

compreende e não consegue dar vazão. As ambigüidades de sentimentos em 

relação ao abusador tendem a se tornar cada vez mais acirradas com o passar 

do tempo e com a aquisição de uma melhor compreensão da criança sobre o 

que lhe ocorreu. Conseqüentemente tem-se o aumento das ansiedades que 

continuam sem condições de representação, pois representar de alguma forma 

consciente ou criativa o abuso ocorrido significaria denunciar o agressor 

amado, de forma que as observações clínicas nos mostram que a criança 

tende a negar o ocorrido e a simbolização do trauma do incesto só encontra via 

de expressão através das somatizações. Quando não há condições de dar 

vazão as ansiedades nem por essas vias, a criança passa a  viver em estados 

psicóticos de funcionamento, ou seja, se defende da experiência traumática e 

suas conseqüências ansiogênicas extremamente insuportáveis através da 



ruptura com a realidade, a criança desenvolve uma cisão psicótica como 

defesa. (Rustin, 2000).     

E por fim o “Espaço Intermediário”, esse termo é usado para se referir 

ao conceito típico da teoria de Winnicott, de espaço transicional. Por definição 

tem-se que é o nome dado pelo autor para representar um espaço psíquico 

que intermedia o interno e externo. E segundo ele seria nessa área que 

formariam os processos simbólicos, que são a tentativa das formas ou 

expressões para as emoções, dessa forma esse seria o espaço em que se 

dariam as experiências do brincar, criar, fantasiar, ou seja, pensar e 

representar as emoções.  Experiências traumáticas e os mecanismos de 

defesa acionados, podem prejudicar ou dificultar a capacidade de 

representação, como exemplo cabe retomar os estudos de Bollas (1992), que 

diz que a experiência incestuosa tem efeito extremamente nocivo sobre a 

capacidade do fantasiar, associando grande ansiedade advinda do trauma às 

atividades de fantasias e pensamentos. Clinicamente é possível observar que a 

criança (vítima) realmente apresenta dificuldades de brincar, fantasiar, e criar. 

As brincadeiras quando existem são em sua maioria estereotipadas e 

empobrecidas (pouca imaginação), geralmente há dificuldades de 

aprendizagem (ler, escrever, contar ou quaisquer outras atividades que 

envolvam a capacidade de simbolizar fica comprometida), o sonhar também é 

raro.   

Pensando nas dificuldades e prejuízos causados por essa experiência 

parte a reflexão sobre o papel da psicoterapia nestes casos. 



Conforme idéias de Ferenczi, citadas em capítulo anterior, ‘quando a 

criança tem condições de contar com um adulto confiável para descarregar de 

seus “ombros infantis” tamanho peso gerado pela experiência de abuso, as 

conseqüências podem ser menos drásticas’.  

O terapeuta poderia ser esse adulto confiável para a criança, se 

tornando uma pessoa com capacidade de ajudá-lo a lidar com suas 

ansiedades. Segundo Cromberg (2001), através da elaboração psíquica do 

trauma, vivenciada na situação analítica, é possível promover a saída de uma 

posição passiva para uma mais ativa, através da simbolização, significação e 

elaboração, o que minimiza o efeito do trauma, permitindo uma diminuição na 

dor e no sofrimento, tornando possível novos investimentos libidinais.     

Cabe refletir então, sobre como se daria esse processo de elaboração 

na vivência analítica, e qual a função do terapeuta.  

Segundo Adam Philiph (1991), Winnicott a partir de seus estudos 

desenvolveu um novo “olhar” para situação analítica, para o papel do terapeuta 

e da interpretação na psicanálise, o que promoveu uma importante alteração 

teórico-metodológica. 

“Enquanto para Freud a Psicanálise era essencialmente uma ‘cura pela 

palavra’ dependente de duas pessoas que falavam uma para outra, para Winnicott a 

relação mãe-infante, na qual a comunicação era essencialmente não-verbal, tornou-se 

o paradigma para o processo analítico, isso mudou o papel da interpretação no 

tratamento psicanalítico. Para o paciente neurótico e para o psicótico, para a criança e 

o adulto, a interpretação era uma extensão sofisticada do cuidado infantil, embora uma 

parte crucial dos objetivos primários do analista no tratamento fosse estabelecer e 



manter um ambiente que conduzisse ao crescimento... Ele acreditava na continuidade, 

não nas diferenças constitutivas, entre a comunicação sutil e vitalmente importante do 

tipo mãe-infante, a criança brincando e começando a falar, e o adulto falando”.  

“ O que importa para o paciente não é a precisão da interpretação, mas a 

disposição do analista em ajudar, a capacidade do analista em se identificar com o 

paciente e acreditar no que ele precisa e encontrar essa necessidade tão logo ela seja 

indicada verbalmente ou por uma linguagem não verbal ou pré verbal”. ( Adam Philips, 

in Outreiral & Graña, 1991). 

É possível constatar a especial sensibilidade de Winnicott em 

compreender a situação analítica (setting) tal qual a fase de desenvolvimento 

primário da criança. Em que se teria um primeiro momento de dependência 

absoluta, passando pela dependência relativa em busca da independência, 

assim como ocorre em suas relações primarias com a mãe e com o ambiente.  E 

assim como a mãe suficientemente boa, que tem a capacidade de entender e 

atender as necessidades de sua criança, independentemente da forma como ela 

se comunica, essa seria a função do terapeuta, ter condições de se comunicar 

verdadeiramente (afetivamente) com seu paciente independentemente das 

palavras, jogos, gestos, até mesmo o silêncio ou quaisquer outros meios que ele 

utilize para representar suas angústias e dificuldades.  

E nesse método que valoriza muito mais a qualidade e originalidade do 

contato, do que as explicações ou entendimentos das “interpretações profundas” 

tem como base comunicativa prioritária o brincar.  Segundo Winnicott somente 

no brincar é possível a comunicação, isso porque a brincadeira é universal, 

facilita o crescimento e portanto a saúde, conduz relacionamentos, é uma forma 



de comunicação na psicoterapia. Ao contrario do que se pode leigamente supor, 

o brincar não está restrito à infância, no meio adulto, por exemplo, o brincar 

tende a se tornar mais elaborado e se manifestam no bom humor, escolha das 

palavras, tons.  

O brincar, diz o autor, é muito importante porque ocorre no interjogo entre 

realidade psíquica pessoal e controle dos objetos reais (p. 71). É a capacidade 

de simbolizar as angústias vividas, controlando e manipulando através do objeto 

simbólico o que não pode ser feito com os objetos reais. Por isso Winnicott diz: 

“A psicoterapia trata de duas pessoas que brincam juntas. Em conseqüência, 

onde o brincar não é possível, o trabalho efetuado pelo terapeuta é dirigido no sentido 

de trazer o paciente de um estado em que não é capaz de brincar para um estado em 

que o é” (p.59).  

O que significa ajudar o paciente a recuperar ou desenvolver a 

capacidade de simbolizar, fantasiar, pensar, e em conseqüência, estruturar seu 

self através de uma posição ativa e principalmente criativa.  

Dessa forma a teoria de Winnicott possibilitou o estabelecimento de um 

“norte” que respalda a prática e acolhe parte das angústias experimentadas 

durante o atendimento de uma criança vítima de abuso incestuoso – O Brincar - .  

Mas embora os conceitos ofereçam um bom respaldo teórico-

metodológico, Winnicott não desenvolveu nenhum trabalho que abordasse 

especificamente o incesto. Então a busca por outros autores que tivessem 

desenvolvido trabalhos a partir da experiência clinica de atendimento de crianças 

incestuosas seria um complemento fundamental para essa pesquisa.  



Neste momento o contato com os trabalhos de Anne Alvares trouxe 

contribuições especiais por ela possui vasta experiência com psicoterapia 

psicanalítica de crianças que sofreram abusos, maus tratos ou que apresentam 

uma condição de extrema fragilidade psíquica.  A autora ressalta a importância 

da constância e qualidade dos contatos com o terapeuta, este em que ser uma 

“Companhia Viva” para o paciente, com uma mente atenta, numa relação inteira.  

“Na prática, grande parte do tempo é usada na tarefa de auxiliar nossos 

pacientezinhos a aprenderem coisas como contenção, autocontrole e reflexão; não 

lembrar o passado para libertar-se dele, mas esquecê-lo para ficar livre dele” (p.18) 

 

Para ajudar a criança a desenvolver esses recursos psíquicos torna-se 

fundamental que certos cuidados com o setting e com a própria mente são 

fundamentais. O quanto mais estável puder ser o tratamento, principalmente no 

início, melhor, pois ao experimentar a estabilidade e equilíbrio da análise e do 

terapeuta a criança pode desenvolver uma certa confiança, neste adulto 

provedor e constante e resgatar ou desenvolver através dessa experiência um 

contato de maior credibilidade em relação ao mundo e a si próprio.    

O resgate ou desenvolvimento da Capacidade de Confiar e de Brincar, de 

acordo com as reflexões desenvolvidas neste trabalho, são certamente bases 

para uma das formas de ajuda possível no ambiente terapêutico para lidar com o 

trauma do incesto.  

 

 

A PSICOTERAPIA 



O atendimento teve início no ano de 2001, com supervisão e análise pessoal do 

terapeuta. O inicio do tratamento foi marcado por diversas dificuldades:  

 

1. DESORGANIZAÇÃO FAMILIAR E PRIVAÇÃO DE CUIDADOS 

  

Com a desorganização familiar a partir do adoecimento da mãe, não havia 

nenhum parente disposto a se responsabilizar totalmente pelos  cuidados da 

criança. Sua avó paterna possuía sua “guarda provisória” e a forma como a 

família vinha lidando com ele e com a situação também representava  o caráter 

provisório das condições do ambiente:  ele não possuía cama, nem quarto, 

mesmo morando com a avó há mais de um ano, dormia “provisoriamente” no 

sofá da sala. Da mesma forma, todas as responsabilidades pertinentes a sua 

educação e saúde eram proteladas o máximo possível. Certamente a 

psicoterapia era uma das responsabilidades com a sua saúde que também era 

tratada em caráter provisório, de forma que as reuniões com a família eram 

feitas cada vez com uma pessoa (avó, tio, tia, pai, etc), ou seja, com quem 

estava disponível.  Além todas as dificuldades pelos quais esse menino havia 

passado com a situação do abuso, ele ainda ficou durante muito tempo, sem um 

ambiente familiar seguro e estável.  

 

2. MUDANÇA DE TERAPEUTA  

Juntamente com essa situação familiar o inicio do nosso trabalho também foi 

marcado pela troca de terapeuta, ou seja, mais uma situação difícil de ser 



administrada, pois o lugar que poderia representar segurança e estabilidade para 

ele lidar com as suas questões também se caracterizava, naquele momento, 

como um ambiente instável.  

 

3. ESTADO EMOCIONAL DA CRIANÇA  

Mesmo diante de tais  dificuldades, encontrei uma criança muito ansiosa, cujo 

pensamento e universo de interesses pareciam estar totalmente voltados para 

questões sexuais. Não desenhava, não brincava e suas atividades se 

restringiam a folhear revistas procurando jovens que lhe parecessem atrativos, 

pelos quais esperava que eu manifestasse interesse. . Também fazia muitas 

questões sobre minha vida afetiva e sexual. Na escola repetia pela terceira vez a 

quarta serie, não conseguia aprender e tinha muita dificuldade para se lembrar 

das coisas.  

 



4. O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Com base nos estudos realizados por Alvarez (1994) pude reconhecer que o 

trabalho com crianças que passaram por maus-tratos e abandonos requerem um 

atendimento diferenciado, pois antes do terapeuta interpretar e trabalhar com a 

dimensão das fantasias e dos desejos, ele deve trabalhar com as necessidades 

e traumas reais vividos pela criança. Para que eu pudesse me tornar como disse 

Ferenczi “um adulto confiável para que ele pudesse descarregar de seus 

“ombros infantis” tamanho peso gerado pela experiência de abuso”.  Foi 

necessário prolongar  o tratamento por mais de uma ano. Parece que para ele, 

alem do vinculo estabelecido comigo, era necessário estabelecer uma certa 

“confiança básica”  para se certificar de que eu não iria enlouquecer com a sua 

historia (como ocorreu com sua mãe) e nem abandonar o tratamento (como 

ocorreu com a primeira terapeuta). Na medida em que essa confiança foi se 

desenvolvendo, ele começou a brincar.  Brincava, desenhava, ria muito, e  foi, 

progressivamente, diminuindo sua ansiedade e excitação. Associei esse 

momento com o ponto da teoria de Alvarez que trata da necessidade de 

“esquecer”.  Através da confiança no nosso vínculo ele pode, aos poucos, dividir 

suas ansiedades comigo e retomar seu desenvolvimento infantil. Com a 

reconquista da capacidade de brincar e com boas vivências para recordar, ele 

também foi recuperando a capacidade de se lembrar e de aprender.      

Paralelamente ao trabalho realizado com a criança houve um bom contato com 

os avós. Eles passaram a assumi-lo não só na terapia, mas na vida. Arrumaram 

um “quartinho” só para ele e estão sempre muito empenhados em colaborar com 



o tratamento.  Quanto a seus pais, não foi possível trazê-los para a terapia, 

devido as condições de adoecimento psíquico grave de ambos.  

Suas condições de melhora oscilam, é perceptível o quanto momentos de 

feriados, férias ou períodos de intervalo dos atendimentos ele recai voltando 

muito ansioso. Apresentou melhoras significativas na aprendizagem, passou 

para a quinta série.  O grande desafio adiante é a adolescência que esta vem 

despertando muitas alterações físicas e psicológicas que vem se traduzindo em 

muitas ansiedades, primeiro porque tal período do desenvolvimento já conflitante 

por si só, e segundo porque para ele vem trazendo lembranças sexuais muito 

traumáticas.  Tais lembranças geram uma diversidade de emoções que o deixam 

muito confuso e que vem trazendo conseqüências como dificuldade de 

concentração e algumas doenças psicossomáticas (labirintite, pressão alta, etc). 

Mas, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos durante o atendimento, 

torna-se claro que a psicoterapia é uma ajuda possível e fundamental.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
  
 Buscar recursos, principalmente psicanalíticos, que possibilitassem a 

compreensão do abuso sexual intrafamiliar, e o desenvolvimento do atendimento 

clinico foram o objetivo deste trabalho.  

Inicialmente optou-se abordar a questão sob ponto de vista social e 

histórico, esclarecendo que ele não se remete a uma experiência isolada. E 

buscando definições para o abuso sexual em família, inevitavelmente depara-se 

com a questão do incesto.  

O incesto foi explorado por diversas áreas do conhecimento, mas a que 

apresentou maior interesse aqui foi psicanalítica. Todo o desenvolvimento da 

psicanálise, teoria do trauma da sedução, sexualidade infantil, complexo de Édipo, 

trazem como cerne os desejos incestuosos; fonte de conflitos existentes no 

desenvolvimento de todo homem.  Talvez por isso seja peculiarmente difícil 

trabalhar com situações de abuso incestuoso, pois tão intenso quanto, ou mais do 

que o ato em si, lida-se com a dimensão do desejo. Geralmente as fantasias 

despertadas e como elas serão organizadas pela criança é que determinam o 

potencial traumático da experiência. Neste ponto é que entra a importância da 

estrutura familiar antes, durante e após o abuso, para exemplificar principalmente 

esse aspecto, foi introduzido fragmentos do caso clínico.  

Como conclusão tem-se que a estrutura familiar que envolve a criança, e o 

que é feita com ela após a revelação do abuso na maioria das vezes contribuem 

para potencializar os danos da experiência. Isso não significa recorrer ao erro de 



se pensar que o problema é a revelação, afinal, sem ela seria impossível proteger 

a criança. Mas cabe a reflexão do quanto os chamados “meios de proteção”, 

incluindo a psicoterapia, podem, na ansiedade que esse tipo de demanda causa, 

expor e abusar ainda mais da criança, repetindo, o abuso. A invasão dessa 

história, e o significado adulto dado a ela, podem ser mais insuportáveis para a 

criança do que o abuso em si, muitas vezes cometido de forma lúdica 

proporcionando prazer.  

As conseqüências psico-afetivas causadas pela concretização das fantasias 

incestuosas são sérias e comunicadas pela criança. No caso citado, por exemplo, 

no espaço terapêutico o menino não conseguia brincar, criar, imaginar, desenhar. 

Fora, ele não conseguia aprender, memorizar, lembrar, não brincava e nem tinha 

contatos com outras crianças. Perante esse quadro qual seria a função da 

terapia?  

Com o desenvolvimento dessa pesquisa, foi possível entender que o 

primeiro desafio seria olhá-lo como uma criança, e não como uma vítima de 

abuso. Lutar contra as indignações pessoais, a sede de justiça, caso contrário, 

não seria possível ajudá-lo a superar esses tristes acontecimentos e voltar ao seu 

desenvolvimento. Superando esse momento, ajudar a criança a resgatar o brincar, 

sua criatividade, espontaneidade, ou seja, tirá-la da excitação adulta e permitir 

retomar sua infância, é extremamente fundamental. Como fazer isso? Não existe 

uma receita, cada caso é um caso, e cada profissional apoiado nos recursos de 

uma teoria e técnica, neste caso a psicanálise, somados a busca do seu próprio 

fortalecimento emocional, geralmente em psicoterapia, e ao desejo de atender seu 

paciente, traçará seu próprio jeito.  
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