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Prefácio

Existe uma expectativa da população no sentido de que o Poder Ju-
diciário e a Polícia diminuam o índice de criminalidade, sendo certo 

que não podemos esquecer que muitos dos atos definidos como “típi-
cos” não ocorrem em cenários “criminosos”; ao contrário, são cometidos 
dentro do próprio lar (como acontece na maioria das vezes), e nem sem-
pre têm merecido o repúdio da sociedade, seja no particular, seja através 
de suas instâncias representativas. 

A ocorrência rotineira do abuso sexual permanece como uma 
questão que a maioria das pessoas prefere ignorar. Difícil de ser inves-
tigado, manifesta-se como crime secreto ou prática oculta, contra víti-
mas que são sempre contrárias a relatá-lo ou praticamente incapazes de 

fazê-lo. Em geral, a vítima é a única testemunha e as evidências físicas de 
abuso sexual existem apenas em uma pequena porcentagem de casos. 
Esses fatores atropelam as investigações em todos os seus níveis – desde 
a sua denúncia até o julgamento.

Com o advento da Lei n. 12.015/2009, de 7 de agosto de 2009, o 
crime de “estupro” (art. 213 do CP) possui maior abrangência, equiparan-
do homens e mulheres no polo passivo do delito (substituiu a expressão 
“mulher” pela determinação gramatical “alguém”), o que corresponde a 
qualquer ser humano vivo, inclusive crianças e adolescentes. Mesmo não 
havendo grandes modificações acerca da estipulação da pena aplicada 
ao sujeito infrator desta norma, a nova legislação trouxe, no seu escopo, 
situações com penas majoradas, quais sejam: a) resultado lesão corpo-
ral grave – parágrafo único, com pena de 8 a 12 anos; b) se a vítima for 
menor de 18 anos e maior de 14 anos – parágrafo único, com pena de 8 
a 12 anos; e c) se da violência praticada resultar a morte – pena de 12 a 
30 anos.

É importante ressaltar que a nova lei revogou também o art. 224 
do Código Penal, que tratava da presunção de violência e trouxe em seu 
art. 227 o estupro de vulnerável, o qual tem como objetivo punir toda 
relação sexual ou qualquer outro ato considerado libidinoso praticado 
contra o menor de 14 anos ou qualquer pessoa que por enfermidade 
ou doença mental não possua o discernimento para a prática do ato, 
o que demonstra a preocupação do legislador no que diz respeito às 
condutas voltadas contra a criança ou adolescente e/ou pessoas com 
deficiência.

Apesar do novo aparato legal, a baixa efetividade dos meios pro-
batórios tem acarretado a impunidade dos suspeitos. Cabe lembrar que 
não são incomuns as hipóteses em que os Magistrados, em nome de 
efetivo cuidado, mantêm uma visitação assistida por uma pessoa da con-
fiança do genitor denunciante. Na maioria das vezes, o acusado se afasta 
sem se interessar em conviver naquelas condições, o que induz a suspei-
ta de suas efetivas intenções. 

Aliado à atuação da Polícia, desafiam o sistema de identificação 
dos abusadores, capacitação e desenvolvimento das equipes especiali-
zadas em entrevistas de revelação, sobretudo com jovens e crianças e 
as respectivas famílias. Há que se assumir, definitivamente, que o objeto 
da tutela jurisdicional, nas hipóteses de abuso sexual, é a proteção da 
criança e não o conflito entre os pais. 

É de extrema relevância o trabalho multidisciplinar, em que todos 
os profissionais envolvidos trabalham visando um mesmo fim: o melhor 
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interesse da criança. Somente a conjugação dos conhecimentos jurídicos, 
médicos, psicológicos e sociais, formando um único tecido de tramas bem 
entrelaçadas, protegerão integralmente a criança, não deixando brechas 
que possam ser utilizadas contra ela. O atendimento interdisciplinar para 
esse tipo de violência deve expressar um esforço em conjunto no sentido 
de diminuírem muitos dos problemas expressados nesta obra. 

Sua autora, Ana Maria Brayner Iencarelli, nasceu em Aracaju, cres-
ceu no Recife, onde se graduou em Psicologia; cursou pós-graduação 
obtendo o Diplôme d’Études Superieures Spécialisées na Sorbonne 
(Paris V). É diplomada pela IPA – International Psychanalytical Asso-
ciation – como especialista em Psicanálise de Criança e Adolescente, 
com foco no atendimento às ví timas de abuso sexual. Foi integrante 
do Conselho Diretor da ABRAPIA por 15 anos – Associação Brasileira 
Multiprofissional de Proteção da Infância e Adolescência –, tendo sido 
eleita presidente nos últimos oito anos desta extinta organização não 
governamental.

Profunda estudiosa desse tema, tem vasta experiência clínica no 
tratamento psicológico de vítimas (crianças, jovens e adultos) que so-
frem as sequelas deste crime. A teoria estudada e a prática vivenciada 
deram-lhe uma efetiva compreensão e permitiram que construísse uma 
conceituação inovadora no que tange à marca permanente – a tatuagem 
na alma –, propondo uma postura social de responsabilidade.

Dentre os aspectos relevantes da obra, destacam-se a ênfase ao 
conceito de revitimização, a compreensão da dimensão do medo per-
manente na vítima, a compreensão do prazer da vítima e do prazer do 
abusador. O elenco de sequelas deixa clara a relação entre o abuso e 
os prejuízos em áreas que parecem distantes, mas que são atingidas. O 
perigo trazido pela transgressão proposta e ensinada por um adulto da 
confiança afetiva da criança é avaliado pela autora como nascedouro de 
psicopatologia grave para a vida toda. 

Numa ampla visão do tema, Ana Maria também alerta para um 
movimento conhecido internacionalmente como backlash. Trata-se da 
mobilização de recursos humanos e financeiros com o objetivo de de-
sacreditar as vítimas de violência intrafamiliar, seus terapeutas, quem 
quer que tente proteger as vítimas, e, sobretudo, elas próprias, as crian-
ças pequenas abusadas, assim como seus advogados e peritos. Nessa 
mesma linha de orientação, também no Brasil, um grupo de advogados 
e especialistas passou a atuar, sobretudo em São Paulo e no Rio de Ja-
neiro; eles se utilizam de questionáveis mecanismos para desmontar os 
serviços criados com o objetivo de apurar e atender a situações de abuso 
e violência intrafamiliar, buscando invalidar as denúncias, invertendo o 

sentido da conduta abusiva e atribuindo culpa a quem denuncia ou pro-
tege a vítima. Magistrados e Promotores, acusados de “parcialidade”, e 
profissionais responsáveis (advogados, psicólogos, assistentes sociais e 
médicos) têm sido denunciados em seus órgãos de classe visando inti-
midá-los ou impedi-los de atuar em situações de abuso sexual. 

A alienação parental é um dos temas desenvolvidos pela autora, 
cuja regulamentação se concretizou na Lei n. 12.318/2010. Trata-se de 
um conjunto de sinais e sintomas apresentados pela criança ou adoles-
cente programado para repudiar de alguma forma um dos genitores ou 
outros membros da família. Ao mesmo tempo em que assistimos à pre-
ocupação dos genitores descontínuos pleitearem nos Tribunais o direito 
de efetiva participação na educação e no desenvolvimento dos filhos, 
de outro lado, não podemos deixar de citar, sobretudo nos processos 
de dissolução da sociedade conjugal, uma série de atitudes do genitor 
guardião no sentido de desfazer a imagem do outro, num flagrante es-
pírito de vingança. 

Nesse jogo de manipulações, temos assistido a reiteradas situa-
ções em que os abusadores e seus advogados acusam o outro genitor 
de alienação parental e se utilizam de mecanismos próprios do backlash, 
atribuindo culpa a quem protege e atende à criança. São frequentes de-
núncias nos órgãos de classe dos advogados e dos especialistas, os quais 
passam a se recusar em dar atendimento, produzir laudos e comparecer 
em audiência como testemunhas.

A ausência de políticas públicas consistentes e permanentes agra-
va também, segundo Ana Maria, o adoecimento de uma legião de crian-
ças e adolescentes. É flagrante a fragilidade e escassez de bons profis-
sionais especializados na maioria dos processos judiciais que envolvem 
esse tipo de violência. Os danos são aumentados quando não há escuta 
adequada; faltam salas de “Depoimento Sem Dano”, e não há possibilida-
de de tratamento e acompanhamento posterior.

Também compromete o atendimento a ausência de um “Protocolo 
brasileiro” indicando diretrizes mínimas para atendimento de crianças e 
adolescentes ví timas de violência intrafamiliar, especialmente de abuso 
sexual. Os protocolos americano e canadense muito têm auxiliado nos 
processos de revelação e identificação de casos de abuso sexual, aten-
dendo às peculiaridades e características próprias daqueles países.

Finalmente, é essencial sustentar a palavra da criança e reconhe-
cer o quanto ela é frágil em tal situação; o risco maior é que ela não fale, 
que se feche em seu silêncio para grande alívio de todos, que não espe-
re mais nenhuma ajuda, nenhum apoio do adulto, sobretudo porque já 
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passou pela experiência do abuso de poder dos adultos e da ausência de 
respeito pela sua pessoa.1

Como bem destaca Ana Maria Iencarelli neste trabalho, “o abuso 
sexual é um crime hediondo quase perfeito praticado pela imposição de 
tortura que deixa tatuada a alma”.

Tânia da Silva Pereira2

1 LAmour, m. os abusos sexuais em crianças pequenas: sedução, culpa, segredo. In: GA-
beL, m. Crianças Vítimas de Abuso Sexual. Trad.: Sônia Goldfeder. São Paulo: Summus, 1997, 
p.159.

2 Advogada especializada em Direito de Família, Infância e Juventude, mestre em Direito 
Privado pela uFrJ, com equivalência em mestrado em Ciências Civilísticas pela univer-
sidade de Coimbra (Portugal). Professora de Direito aposentada da PuC/rio e da uerJ. 
Diretora Nacional da Comissão para Infância e Juventude do IbDFAm (Instituto brasileiro 
de Direito de Família). membro da Comissão de Família da oAb/rJ.
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Introdução

Hoje é 18 de maio, dia nacional de combate à violência contra a crian-
ça e o adolescente. Aqui se iniciou a difícil tarefa de tentar traduzir 

a dor marcada a ferro em brasa no espaço-tempo, o mais profundo: o 
abuso sexual.

A violência contra a criança e o adolescente assume formas diver-
sas em discurso, atitude, expressas verbalmente ou insinuadas sutilmen-
te, acobertadas por “justificativa” educacional. Mas, sempre, seus efeitos 
são devastadores. Da mesma maneira que ouvimos que a palmada é 
para dar limite, para educar, ouvimos que a agressão psicológica é para 
fazer a criança ficar com vergonha e obedecer, assim como ouvimos que 
as brincadeiras sexuais são para desinibir uma menina tímida. No entan-
to, todo espancamento começou com uma palmada, toda humilhação 

começou com um pequeno olhar desrespeitoso, todo abuso começou 
com uma insinuação leve. Como na adicção, o vício teve um começo de 
pequenas quantidades ou uma primeira experiência, foi se avolumando 
e, rapidamente, foi perdido o controle. Assim é também com a violência 
física, a violência psicológica e a violência sexual contra crianças e ado-
lescentes. Seu exercício cria dependência em quem agride e em quem é 
agredido, em qualquer de suas formas. 

A violência é um componente da mente humana, que a civilização 
e a cultura vêm tentando prescindir. Na Roma antiga, o pai detinha o po-
der de jogar os filhos nas prisões, flagelá-los e mantê-los acorrentados. 
Em outra época, mulheres sifilíticas davam de mamar a bebês na crença 
de que se livrariam da doença. O infanticídio foi tolerado até o fim do 
século XVII. 

Já não aceitamos essas condutas, nem mesmo a palmatória, que 
era usada pela professora nas escolas. Mas, com toda a civilidade e todo 
o conhecimento que conseguimos, a humanidade ainda não é compe-
tente diante de seu impulso destrutivo. Guerra, terrorismo, corrupção 
são perversões humanas que trazem o prazer de “fortes” sobre “fracos”, 
o prazer do exercício da opressão. O prazer de torturar pode patrocinar 
hoje condutas de violência subanimais.

Defender a palmada como “educativa” é legitimar o desrespeito ao 
corpo do outro visto como posse: o pai, a mãe que bate no filho/a, que 
abusa sexualmente do filho/a, o marido que bate na mulher, ou seja, o 
mais forte exercendo o poder segundo sua arbitragem. Aliás, vale lem-
brar que os pais param de aplicar castigos físicos quando seus filhos cres-
cem, e a relação das dimensões corporais e sua força muscular entre eles 
deixa de ser assimétrica. 

É preciso ter a garantia da fragilidade do outro para banir o insu-
portável medo de sua própria impotência, que então cede lugar a uma 
ilusória, mas prazerosa sensação de onipotência. É assim que fazem os 
pais com seus filhos, é o que fazem estes filhos como autores de bullying 
na escola, é o que continuam a fazer nos espaços sociais, e é desse modo 
que passam a fazer de novo com seus filhos, numa repetição doentia.

A violência psicológica, a forma de menor marca objetiva, agride 
por dentro, e tende a permanecer no comportamento do indivíduo sob 
o manto da insegurança, da baixa autoestima, da deficiência do desen-
volvimento, da invalidez psicológica. Mas, entre as três formas de vio-
lência, a física, a sexual e a psicológica, esta última é a modalidade que 
coleciona mais testemunhas coniventes. A criança é ridicularizada e hu-
milhada na frente de várias pessoas que não protestam, e ficam como 
aliados daquele que a está desvalorizando. A criança é eleita pelo adulto 
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genitor como alvo de suas frustrações e temores, contra quem se sente 
poderoso, e, enquanto vulnerável, a criança não consegue reagir, toman-
do as agressões como verdades, o que carrega para sua vida.

Foi necessário fazer alguns cortes nesta vasta área pela extensão 
de cada forma de violência contra a criança e o adolescente. Assim, fica 
aqui o compromisso de completar, oportunamente, este recorte. A vio-
lência sexual será aqui o foco de nosso texto, posto que ela contém as 
outras formas de violência. Referida como a mais frequente das ocor-
rências, meninas e meninos que durante a infância foram (ou são) mo-
lestados, principalmente, por pais, padrastos, avôs, tios, irmãos maiores. 
Este tipo de violência implica o item incesto, mais um ingrediente de alto 
teor transgressor. Portanto, também como mais um recorte, considera-
remos a situação padrão do abuso sexual: o pai-abusador, a menina ou 
o menino, filha/filho, a vítima do abuso. Esta é apenas uma maneira de 
viabilizar a publicação deste texto, não havendo, em absoluto, a exclusão 
da existência da mãe-abusadora, do abuso extrafamiliar promovido por 
adultos que exercem um papel paterno ou materno substituto, professo-
res, religiosos, e de todas as variações existentes deste comportamento 
perverso.

Estes cortes e recortes não seguem nenhum critério de maior ou 
menor importância. Todo abuso tem peso de violência. Um único olhar 
ou uma única insinuação podem, também, ser muito danosos. O prin-
cipal foco, por exercício da nossa profissão, se concentra em emoções, 
afetos, raízes, padrões de comportamento, e consequências psicológi-
cas, sequelas psicopatológicas de todos os envolvidos no contexto do 
abuso sexual.

Faz-se necessário distinguir criança de adolescente em casos de 
abusos, mesmo em se considerando que a vulnerabilidade reside tanto 
na infância quanto na adolescência. No entanto, devemos pensar que a 
criança ainda está mergulhada na situação de dependência, inicialmen-
te absoluta, de aprovação de seus comportamentos, e de obediência, de 
maneira muito mais intensa que o adolescente. É impossível para uma 
criança de dois, cinco ou oito anos dizer não para um adulto que costu-
ma abusar dela, qualquer que seja a forma de abuso. Os lactentes não 
possuem nenhuma possibilidade de negar uma investida sexual de um 
adulto. O adolescente, no entanto, mesmo que carregue o abuso desde 
a sua infância, já tem alguma autonomia. No entanto, não chega a ser 
suficiente para recusar uma proposta sexual feita por um adulto, posto 
que, com a entrada na sexualidade adulta, o adolescente tem curiosida-
de, desejo, início de funcionamento de hormônios sexuais e, por isso é, 
facilmente, seduzível. Mas ter experiências sexuais incestuosas é insu-

portável para seu psiquismo. Essa certa autonomia trazida pela entrada 
na adolescência serve apenas para preencher as estatísticas de fuga de 
casa, de entrada precoce na prostituição e de suicídio, tão frequente-
mente relacionadas ao abuso sexual intrafamiliar de caráter incestuoso. 

Crianças são negociadas mediante várias formas de moeda. Ainda 
perdura a sensação de posse da mãe sobre uma criança. Saiu de mim, é 
minha. Pífia é a responsabilidade. Não é difícil identificar tráfico quando 
publicado na mídia, mas o silêncio encobre inúmeras crianças que são 
trocadas pela mãe por uma manutenção financeira ou apenas por uma 
aparência social, como uma foto montada de família feliz. São muitas as 
crianças vítimas do abusador e de sua cúmplice.

A pobreza sedimenta a vulnerabilidade. Uma criança ainda é po-
bre em recursos afetivos, cognitivos, sociais, legais. Dependente, bus-
cando a aquisição de suas capacidades intelectuais, uma criança, quanto 
menor, mais pobre diante do mundo. O bebê, portanto, está abaixo da 
linha de miséria. O abuso sexual obstrui o desenvolvimento psicológico, 
cristalizando a pobreza ou a miséria, a precariedade em que ainda se 
encontra. O que fica é a miséria psicológica, esta forma de miséria que 
acomete indivíduos que pertencem a qualquer classe socioeconômica, e 
que se instala quando o processo de humanização fracassa. 

Nenhum sintoma aqui referido é patognomônico por si só, as 
combinações são infinitas, e os sintomas pertencem a outros quadros 
também. Nem toda vez que um pai põe um filho ou uma filha no colo 
ele é um abusador, mas um abusador vai colocar e reter um filho ou uma 
filha no colo fazendo parte de suas práticas de abuso. 

Indistintamente, tratam-se aqui dos fatores psicológicos violados 
e violentados, perenemente danificados pelo crime do abuso sexual, cri-
me de pedofilia, seja ele praticado por pai, padrasto, avô, irmão, tio, pa-
dre, pastor, professor, vizinho, mãe, avó, babá, professora. Com um laço 
afetivo que os une, essa cena é composta por um adulto e uma criança 
ou adolescente, ou por outra criança ou adolescente, onde existam cinco 
anos ou mais de diferença de idade. 

Entrar em contato com esta perversão, por qualquer dos inúmeros 
lados, é insuportável à mente de todos. 
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