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RELAÇÕES FAMILIARES PERMEADAS POR VIOLÊNCIA

SEXUAL DO PAI CONTRA A FILHA1

Silvia Cavalcante Vicentin
Tânia Gracy Martins do Valle

Introdução

O problema que justificou a realização desta pesquisa se fundamen-
tou nas dificuldades socioemocionais observadas nas interações familia-
res de crianças que são expostas à violência sexual.

Derivado deste interesse, a prática profissional da pesquisadora como
psicóloga do “Programa Sentinela”, em um município do Estado do Pa-
raná, motivou a pesquisa pelo tema abordado. O Programa é de caráter
federal e realiza atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violên-
cia sexual. Desde a sua implementação no município, em janeiro de 2002,
o programa já atendeu quase setecentas vítimas desse tipo de violência, e
os dados coletados pelo serviço revelam que a maior parte delas possui
entre 7 e 14 anos, sendo a maioria meninas, e o agressor, em maior nú-
mero, o pai.

Esses dados apontam para a violência sexual intrafamiliar como um fe-
nômeno diretamente relacionado à dinâmica das famílias nas quais a vio-
lência acontece e, neste sentido, seus membros devem ser entendidos como
participantes de relações que, em algum momento, deixaram de aconte-
cer de uma maneira “saudável”. A intervenção do psicólogo no atendi-
mento e/ou no estudo das relações familiares permeadas pela violência

1 Artigo baseado na dissertação: Percepções de mães e crianças das relações familiares permeadas
por violência sexual do pai contra a filha: análise de variáveis. Silvia Cavalcante Vicentin,
Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Bauru, SP, 2007, 150 páginas.
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sexual contra a criança é importante para auxiliar a família a compreen-
der como se dá essa dinâmica e dessa forma poder modificá-la, com vis-
tas a interromper a violência. A pesquisa científica funciona como subsí-
dio para que esse fenômeno seja compreendido e avaliado por meio de
parâmetros que ultrapassam os valores do senso comum, auxiliando na
busca pela melhor qualidade de intervenção com essas famílias.

Outro aspecto deste estudo que merece destaque diz respeito à relevân-
cia social da compreensão da violência sexual intrafamiliar, porque a pes-
quisa pode fomentar aspectos preventivos importantes para minimizar esse
fenômeno, problema que envolve profissionais de saúde, educação, assis-
tência social, segurança pública, além da própria comunidade.

A violência sexual contra crianças

A violência sexual contra crianças, embora seja um problema internacio-
nal, é o delito menos denunciado em nossa sociedade (Williams, 2002). Vá-
rios autores concordam que, embora a violência sexual contra a criança pos-
sa ser de natureza variada (incluindo desde a carícia íntima, passando pela
pornografia, até a penetração vaginal, anal ou oral), a principal característi-
ca do fenômeno parece ser o fato de envolver sempre um adulto em posição
de autoridade e uma criança que, em função da fase de desenvolvimento em
que se encontra, é incapaz de entender a natureza desse contato sexual
(Amazarray & Koller, 1998; Brino & Williams, 2005; Padilha & Gomide,
2004; Duarte & Arboleda, 2005).

Também Day (2003) conceitua a violência sexual contra crianças como
toda ação na qual um adulto, em situação de poder, obriga aquela à realiza-
ção de práticas sexuais utilizando força física, influência psicológica ou uso
de armas ou drogas.

Para Langberg (2002) existem várias formas de violência sexual contra a
criança. A violência sexual verbal pode incluir ameaças sexuais, comentá-
rios sexuais sobre o corpo da vítima, observações lascivas, molestamento ou
comentários sugestivos. A violência sexual visual inclui ver material porno-
gráfico, exibicionismo e voyeurismo. Já a violência sexual física refere-se à
relação sexual completa ou incompleta, sodomia, penetração digital,
masturbação, carícias dos seios e órgãos genitais até a exposição do corpo da
vítima a outros.
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Seja qual for a definição empregada pelos autores aqui citados, há uma
convergência quanto ao entendimento de como se conceitua a violência se-
xual contra a criança. À guisa de manter uma uniformidade para a funda-
mentação teórica deste trabalho, será considerada violência sexual praticada
pelo pai contra a filha qualquer uma das três formas propostas por Langberg
(2002).

Os estudos de Bee (1997) sugerem a faixa etária entre 6 e 14 anos como a
de maior prevalência do fenômeno da violência sexual contra crianças. Já
Langberg (2002) refere a idade dos 6 aos 12 anos como a de maior ocorrência
do fenômeno da violência sexual, enquanto Azevedo & Guerra (2003), em
suas pesquisas no Laboratório de Estudos da Criança da Universidade de
São Paulo, apontam para a faixa etária dos 7 aos 14 anos como a de maior
prevalência para a violência sexual intrafamiliar no Brasil. As autoras afir-
mam que quanto menor a idade cronológica da criança, maior a possibilida-
de de se tornar vítima da violência sexual, por não compreender o real signi-
ficado da ação do agressor contra ela.

Chama a atenção no fenômeno da violência sexual contra crianças não
somente o fato de a maior parte das vítimas serem agredidas no próprio am-
biente familiar, mas também o tipo de vínculo entre vítima e agressor. Furniss
(1993) e Williams (2002) destacam que a figura do pai aparece como a mais
comum na agressão sexual de crianças. Também Padilha & Williams (2005)
afirmam que o pai é o agressor mais frequente nesses casos (cerca de 43%
dos casos), seguido pelo padrasto (por volta de 17% dos casos). Os estudos
de Ferreira (2005) confirmam a presença do pai como principal autor da vio-
lência sexual contra crianças, seguido de alta incidência de outros familiares
envolvidos, como o padrasto.

A autoridade conferida ao pai, a vivência no mesmo lar da criança, a crença
por parte delas de que atitudes com intenção sexual entre pais e filhos são
“normais”, entre outros aspectos, podem explicar, em parte, essa prevalência.

Outro aspecto relevante do tema em questão foi estudado por Furniss
(1993) e refere-se às práticas de coerção praticadas pelos agressores contra
suas vítimas. Conforme autor, crianças que sofreram violência sexual fre-
quentemente são obrigadas pelo agressor a não revelar para outras pessoas
dentro da família ou fora dela. O autor da agressão pode conseguir o segredo
da criança por meio de violência, ameaças, castigos, chantagem, entre outros,
quando o ganho secundário do suborno é um tratamento especial à criança
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(presentes ou regalias), que acaba por estabelecer uma espécie de “pacto de
silêncio” com o agressor, dificultando que a violência sexual seja revelada, e
a família, assistida.

A vítima pode vivenciar, então, uma confusão nos papéis e funções fa-
miliares, porque a violência pode vir acompanhada por atos de sedução e
carinho que mascaram a conduta abusiva do agressor. Nos estudos de Day
(2003), ficou evidente que tais comportamentos tendem a deixar as crian-
ças confusas e, dependendo do tipo de relação que elas mantêm com o
agressor, as vítimas podem oscilar entre calar ou denunciar tais atos, pra-
ticados por alguém que obrigatoriamente deveria lhes dispensar cuidados
e proteção.

Araújo (2002) considera que quando o autor da violência sexual é o pai
biológico, ele trai a confiança da criança e aproveita-se de sua vulnerabili-
dade ou imaturidade, garantindo o silêncio da vítima seja com promessas,
chantagens ou ameaças, frequentemente se beneficiando da conivência, seja
pela não percepção da mãe e dos outros membros da família. A autora com-
plementa que a vítima vive uma situação traumática e conflituosa, permeada
por diferentes sentimentos, como medo, raiva, prazer, culpa e desamparo.
Pode haver raiva dirigida à mãe, por não protegê-la, o que retroalimenta o
medo de revelar a violência em função do receio de que não acreditem nela
(vítima) ou a considerem culpada.

Cole & Cole (2003) asseveram que as crianças vítimas, quando do trata-
mento inadequado que recebem diretamente de seus familiares, podem apre-
sentar várias dificuldades sociais e de relacionamento com o próprio sistema
familiar. Araújo (2002), Azevedo & Guerra (2003) e Duarte & Arboleda
(2005) consideram que o apoio oferecido pela mãe à criança em situação de
violência sexual intrafamiliar pode ser fundamental para a superação do trau-
ma, enquanto Williams (2002) indica a necessidade de ações terapêuticas
para toda a família, incluindo o agressor.

Autores como Dessen & Silva (2005) demarcam que crianças que sofrem
algum dos tipos de violência (física, sexual ou psicológica) estão expostas à
repetição do fato durante todo o período de sua infância. Os efeitos provoca-
dos pela violência, segundo as autoras, dependem do estágio de desenvolvi-
mento da criança, da vulnerabilidade desta, bem como de sua família, po-
dendo ter como consequência atrasos no desenvolvimento e na afetividade
das crianças, depressão, irritação, passividade, baixa tolerância à frustração,
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raiva, entre outros. Além disso, essas crianças podem, quando adolescentes
ou adultas, apresentar atitude materna negativa em relação à gravidez, altos
níveis de estresse social e infelicidade nos eventos da vida.

Também Day (2003) aponta algumas das consequências da violência se-
xual contra crianças para a vítima, e inclui: atividade masturbatória com-
pulsiva, distúrbios do sono, distúrbios de aprendizagem, distúrbios alimen-
tares, conduta isolada, sintomas psicóticos, quadros ansiosos,
obsessivo-compulsivos, depressão, sentimentos de rejeição, confusão, hu-
milhação, vergonha e medo.

Conforme Faúndes et al. (2006), as consequências psicológicas da vio-
lência sexual infantil são muito variáveis, já que cada criança responde de
forma diferente ao fato. Entretanto, é possível observar nas vítimas diversos
transtornos psicológicos, incluindo depressão, fobias, ansiedade, uso de dro-
gas, tentativa de suicídio e o transtorno de estresse pós-traumático. O autor
relata, ainda, outras sequelas psicológicas que se observam com muita
frequência nesses casos e podem expressar-se de muitas formas: cefaleia crô-
nica, fadiga, transtornos do sono, pesadelos, transtornos do apetite, altera-
ções menstruais, dor pélvica crônica e disfunções sexuais quando adultas.

É importante notar que não se sabe o quanto da reação traumática de
estresse ou de problemas emocionais é causado pela violência sexual e o quan-
to é causado pelo contexto disfuncional da família, que, muitas vezes, é emo-
cionalmente carente, e, outras vezes, negligente, fomentando a prática da
violência (Langberg, 2002).

Essa autora atenta para algumas estatísticas que indicam que meninas
pequenas são alvo muito mais frequente de violência sexual do que os meni-
nos, sendo eles alvo maior da violência física. A mesma pesquisadora sugere
ainda que quando a violência sexual contra crianças acontece em uma idade
muito jovem e quanto mais violenta e repetida a agressão parecer, é provável
que o fato tenha como consequência a difícil superação na fase adulta.

Contribuições da Teoria Sistêmica

A Teoria Sistêmica começou a estruturar-se a partir da segunda metade
do século passado e, desde então, um crescente número de profissionais da
Psicologia especializados em famílias vêm orientando seus estudos a partir
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desse referencial teórico. O modelo sistêmico é entendido como uma rede
de estruturas, configurações e delimitações de um dado contexto social. Nele,
prevê-se comunicação e interdependência entre seus membros e, principal-
mente, o conceito de “homeostase”, que é entendido como a estabilidade
dos padrões interacionais, modelados por uma determinada unidade social
quando ocorre um desequilíbrio pela interferência de estímulos internos ou
externos (Valle, 2000).

A família, à luz da Teoria Sistêmica, conforme estudos de Valle (2000),
leva em consideração a estrutura, o funcionamento (ou dinâmica) e as interações
de todo o grupo familiar, sejam seus aspectos adequados ou não. Dessa ma-
neira, alterações (sem planejamento e compreensão) nas funções de pai, mãe
e filhos, mesmo que temporariamente, desestabilizam o equilíbrio do gru-
po, necessitando de reorganização para manter as relações saudáveis, fun-
damentais ao desenvolvimento infantil.

Em consonância, Minuchin (1985) define a concepção sistêmica da fa-
mília por meio da estrutura e do funcionamento do grupo familiar. A estrutu-
ra permite compreender a sistemática de um grupo por meio daquilo que o
autor chama de “subsistemas”. Os subsistemas poderiam ser comparados a
unidades menores, dentro de uma unidade maior chamada família, com re-
gras e posicionamentos próprios denominados: subsistema conjugal (o casal
– homem e mulher), subsistema parental (o casal atuando como pai e mãe),
subsistema filial (filhos) e subsistema fraternal (os irmãos). Os subsistemas
auxiliam na compreensão dos papéis de cada membro do grupo familiar den-
tro do sistema.

Outro conceito básico da Teoria Sistêmica é o que Minuchin (1985) cha-
mou de funcionamento. Este consiste na dinâmica das relações interacionais
entre os membros de um grupo familiar, priorizando o equilíbrio ou “ho-
meostase” e os limites ou “fronteiras” entre aqueles.

Macedo (1998) explica que o conceito de “homeostase” é fundamental
para a compreensão do funcionamento da família, porque é entendida como
o equilíbrio interno de um grupo familiar no todo e, também, entre os
subsistemas. Quando a família perde esse equilíbrio, certas estratégias são
usadas na tentativa de buscar novamente uma acomodação, principalmente
quando a hierarquia entre os subsistemas é desafiada. É nesse momento que
a figura de liderança familiar deve entrar em atuação, para restabelecer o
equilíbrio perdido.
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Mas a homeostase não parece tão simples de ser atingida. Parece que há
uma relação entre as estratégias de acomodação de um possível desequilí-
brio familiar e a maneira como a família estabelece as “fronteiras” para que o
líder do grupo possa atuar.

As “fronteiras” compreendem lineamentos físicos e psicológicos que con-
figuram tanto a família como os subsistemas, e também a maneira como
cada membro se comporta em relação ao outro no contexto familiar. Esses
limites devem ser abertos e flexíveis, para facilitar trocas internas e externas
nas relações familiares, mas o ideal é que cada membro da família tenha seu
papel bem definido, regras norteadoras de suas ações, comunicação clara e
objetiva, além de posicionamentos próprios, que, somados, constituem o
que os autores denominam de fronteiras bem-estabelecidas (Macedo, 1998,
Minuchin, 1985; Minuchin & Fishman, 1990).

Quando uma família consegue organizar as fronteiras satisfatoriamente,
a tendência é que haja mais facilidade nos momentos em que é preciso a
busca da homeostase, porque cada membro saberá como atuar nesse sentido
ou será orientado pela liderança do grupo. Se há equilíbrio e as fronteiras
estão lineadas adequadamente, provavelmente a circularidade das dimensões
interacionais também acontecerá mais facilmente e com melhor qualidade
para os familiares (Minuchin, 1985).

O conceito de circularidade está relacionado aos padrões de interação
particulares de toda a família. Carter & McGoldrick (1995) comentam que
famílias interagem o tempo todo, utilizando-se da alternância das diferentes
categorias interacionais disponíveis no grupo familiar, de acordo com as ne-
cessidades de cada fase do ciclo vital de seus membros, no sentido de manter
o equilíbrio homeostático, e são essas interações que garantem que aconte-
çam feedbacks contínuos e retroalimentação dos padrões interacionais na di-
nâmica do grupo.

As dimensões interacionais que subsidiam a circularidade, segundo
Férez-Carneiro (1996), podem variar numericamente, mas essencialmente
são dez: comunicação, regras, papéis, liderança, conflitos, agressividade,
afeição, individuação, integração e autoestima.

Embora essas dimensões interacionais do funcionamento familiar sejam
extremamente relevantes para a “saúde emocional” da família como um todo,
nem sempre é possível que elas aconteçam de modo a propiciar aquilo que as
dimensões carregam de mais positivo para o sistema familiar. Famílias estão
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em equilíbrio e desequilíbrio o tempo todo, e o que parece mais relevante,
nesse sentido, é a forma como a família receberá e “administrará” mudanças
e desajustes nas dimensões interacionais do grupo, em decorrência das dife-
rentes necessidades de seus membros frente à fase de seu ciclo vital.

Cunha (2003) afirma que a família “é um sistema aberto, autor-regula-
do, com uma história comum, que define no seu seio normas e padrões
transacionais próprios” e, por isso, a família modela e programa o compor-
tamento de seus membros, de forma a crescerem e se acomodarem às mu-
danças da sociedade. Isso se relaciona com a maneira como a família desen-
volve uma estrutura característica, um padrão bem-definido e repetitivo de
papéis e regras, dentro dos quais os seus membros funcionam.

Esta última autora complementa que na família saudável há regras e pa-
drões que auxiliam ao crescimento grupal e individual, estando seus mem-
bros livres para adaptar-se e crescer sem medo e apreensão. Já nas famílias
disfuncionais, as regras são usadas para reprimir a mudança e para manter o
padrão já estabelecido.

As famílias disfuncionais, consideram Meira & Valle (2003), têm difi-
culdade em lidar com os elementos estranhos a seu equilíbrio, podendo de-
sestabilizar os subsistemas e até mesmo o funcionamento interacional. Frente
a essa problemática, podem-se citar os estudos de Minuchin & Fishman
(1990), que destacam como características familiares disfuncionais o ema-
ranhamento ou intrusão dos membros, a superproteção de um membro em
relação a outro, a rigidez entre os subsistemas e a evitação do conflito.

Características familiares funcionais e disfuncionais parecem guardar um
padrão de repetição que “migram” de um membro para outro e assim para
vários deles. Carter & McGoldrick (1995) afirmam que o funcionamento
dos membros de uma família pode repetir-se ao longo de várias gerações,
transmitindo regras e continuando padrões sintomáticos, tais como alcoo-
lismo, incesto, violência, sintomas físicos e suicídio. Então, se a família con-
seguir reconhecer essa repetição, poderá ajudar a pessoa, bem como todo o
grupo, a evitar que certas situações aconteçam, frustrando esse processo
disfuncional e construindo relações mais saudáveis.

Meira & Valle (2003) concluem que a Teoria Sistêmica apresenta subsí-
dios que facilitam a análise desses processos funcionais e disfuncionais de
uma família a partir das características da estrutura, funcionamento e
interações entre os seus membros, sobretudo quando o foco são os diferen-

Aprendizagem_(3Prova).pmd 12/12/2009, 23:18184



APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO HUMANO 185

tes momentos do ciclo vital evolutivo da família, em que determinados acon-
tecimentos a tornam mais vulnerável à desestruturação, favorecendo sua
disfuncionalidade.

Instrumento psicológico

A literatura disponível que aborda instrumentos psicológicos, em es-
pecial sobre testes projetivos, tem apontado o desenho como uma técni-
ca profícua para a avaliação de dificuldades emocionais e características
da personalidade, de modo que se destaca como uma valiosa alternativa
aos instrumentos psicométricos usualmente empregados com essa fina-
lidade. Quando o desenho solicitado é o da família, tem-se desnudado
dificuldades e disfunções familiares de maneira eficaz e concreta (Borges
& Loureiro, 1990; Corman, 1979; Cunha, 2000; Hammer,1991; Meira
& Valle, 2003; Ocampo, 1995; Peçanha, 1997; Valle, 2000).

Trata-se de um instrumento de natureza projetiva, adaptado do Teste
de Desenho da Família (TDF), que foi sistematizado por Corman (1967/
1979). Tal adaptação, realizada por Maggi (1970), consiste em introduzir
o colorido no desenho da família, bem como a formulação de perguntas
sobre as cores utilizadas naquele, incluindo-as no questionário do teste.
Essa modificação efetuada pela autora é justificada pelo fato de a criança
sentir-se, assim, mais estimulada a desenhar e também por facilitar-lhe a
expressão de suas projeções em relação a si e sua família, bem como suas
interações com as pessoas que a integram. A resultante dessas adaptações
foi nomeada de Teste do Desenho em Cores da Família (TDCF) e siste-
matizada com os estudos de Peçanha (1997) e Valle (2000).

Existem vários estudos realizados com o Teste do Desenho da Famí-
lia sobre a interpretação da prova. Dessas contribuições, são selecionadas
aquelas aplicáveis à presente pesquisa quanto à estrutura familiar, seu
funcionamento e suas interações.

Com relação à estrutura familiar, são avaliados fatores que compõem
a organização dos membros da família projetada pela criança em seu de-
senho, considerando-se: a sequência das figuras da família; a reprodução
realística dos membros da família nuclear; a proximidade de seus inte-
grantes (Borges & Loureiro, 1990; Corman 1979; Hammer, 1991); a
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identificação com a figura paterna do mesmo sexo com enfoque em sua
afirmação sexual e as figuras de maior tamanho usadas para representar
os pais, assim como o próprio sujeito, em uma atribuição de maior
valência (Borges & Loureiro, 1990; Corman, 1979; Cunha, 2000).

Em relação ao funcionamento da família, são analisados aspectos psico-
dinâmicos que auxiliam a compreensão que a criança tem de si mesma e
como ela percebe sua família, incluindo a expressão de seus sentimentos e
atitudes em relação aos diferentes membros do grupo. O referido enfoque
pode ser avaliado por meio do tamanho das diferentes figuras da família nu-
clear (Hammer, 1991), sendo que uma figura paterna grande sugere pai
dominador; uma figura paterna ou materna pequena pode indicar desvalo-
rização do pai ou da mãe pela criança; da colocação das figuras em plano
elevado e dos braços estendidos, como indicadores de controle no ambiente;
da omissão ou inclusão de figuras no grupo da família nuclear e tamanho
inadequado de um dos irmãos, como indício de rivalidade fraterna (Borges
& Loureiro, 1990; Corman, 1979; Cunha, 2000; Groth-Marnat, 1999;
Hammer, 1991; Ortega, 1981/1987; Peçanha,1997; Valle, 2000).

No que tange às interações familiares, evidenciam que certos aspectos do
desenho, segundo os autores anteriormente citados, favorecem a compreen-
são de como a criança interage com os demais membros de sua família, como
se percebe nesse grupo e como avalia as interações que ocorrem nesse con-
texto. Os aspectos gráficos são: sequência irreal dos membros da família;
braços abaixados; figuras paternas menores ou deformadas; primeira figu-
ra, sendo também a maior (representando um dos pais, pode ser analisado
como autoridade ou clareza de papéis; representando a própria criança, pode
ser inferido como desejo de ser valorizada); omissão e inclusão de figuras
humanas, omissão de partes do corpo, sugerindo conflitos e dificuldades de
adaptação ao meio; inclusão de objetos; figuras rabiscadas; tamanho irreal
dos irmãos, ou seja, irmão mais velho menor ou irmão mais novo maior,
representações que sugerem ameaça eminente entre irmãos; falta de adorno
em apenas uma figura, não sendo a maior; os pais em último lugar; omissão
de si mesma, refletindo possivelmente sua baixa autoestima.

A partir dos estudos examinados, verifica-se a pertinência no uso do
TDCF com crianças que sofrem violência, no que tange facilitar-lhe a ex-
pressão de seus sentimentos e no que diz respeito às relações interacionais
vividas por seu grupo familiar.

Aprendizagem_(3Prova).pmd 12/12/2009, 23:18186



APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO HUMANO 187

Objetivo

Avaliar as percepções de crianças e mães sobre as relações familiares
permeadas por violência sexual do pai contra a filha após a revelação da
violência.

Método

Participantes

Quinze meninas na faixa etária de 6 a 10 anos vítimas de violência se-
xual por parte do pai, e as respectivas mães das crianças, totalizando trinta
participantes.

Local

A coleta de dados foi realizada em programa público que presta apoio
emocional e social a crianças vítimas de violência sexual, bem como a suas
famílias.

Instrumentos

Teste do Desenho em Cores da Família

Instrumento original de Corman (1967/1979), com adaptação de Maggi
(1970) incluindo o uso de cores para a pintura das figuras realizadas – Teste
do Desenho em Cores da Família – TDCF, e sistematização dos dados por
Peçanha (1997) e Valle (2000). É aplicado individualmente, sendo disponi-
bilizado ao participante: folha em branco (tipo A4), lápis preto, borracha e
12 lápis coloridos (cores similares às caixas de lápis de cor contendo 12 cores
comercializadas em locais de venda de material escolar). Enquanto técnica
projetiva, possibilita a avaliação do psicodinamismo dos participantes
(Corman, 1979; Cunha, 1993; Cunha, 2000; Hammer,1991; Ocampo, 1995),
assim como a estrutura familiar, entre muitos citam-se: Borges & Loureiro,
(1990); Corman (1979); Hammer (1991); o funcionamento familiar, citam-
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-se: Cunha (2000); Groth-Marnat (1999); Ortega (1981/1987); e as intera-
ções do grupo familiar, citam-se: Borges & Loureiro (1990); Corman (1979);
Cunha (2000).

Para a sistematização e análise dos dados coletados por meio desse ins-
trumento, consideram-se os itens que seguem: tamanho das figuras;
sequência das figuras; posição das figuras; omissões; posição na página; bar-
reiras; inclusão de outros elementos; sombreados, rasuras e rabiscos; ordem
no desenhar das figuras; ênfases especiais; qualidades do grafismo; elabora-
ção das figuras e colorido das figuras.

Questionário a respeito da dinâmica familiar

Fundamentado na Teoria Sistêmica (Minuchin, 1985), composto por
27 perguntas a respeito das interações familiares vivenciadas (Peçanha, 1997;
Valle, 2000). Tais questões foram elaboradas para auxiliar a verbalização dos
relacionamentos familiares vivenciados pelo sujeito alvo de estudo. Essas
interações foram subdivididas em categorias por Férez-Carneiro (1996), sen-
do que nesse estudo serão utilizadas dez delas, sendo: comunicação, papéis,
regras, liderança, agressividade, conflito, afeição, individuação, integração
e autoestima. As perguntas são previamente elaboradas de forma a dar sub-
sídio para a análise dessas dez dimensões. O desenho realizado pelo partici-
pante é apoio para a representação do significado de família para si e base
para dar respostas às questões do Questionário (Peçanha, 1997; Valle, 2000)
conforme os seguintes critérios: a ordem ao desenhar; o relacionamento en-
tre as figuras; as figuras preferidas e preteridas; hierarquia entre as figuras e
algumas situações cotidianas envolvendo as figuras.

Procedimento

Para o desenvolvimento desse estudo, foi realizado contato prévio com o
Programa Sentinela, para autorização da pesquisa e também para checar se o
perfil de participantes do programa atendia aos critérios estabelecidos para
a efetivação da coleta de dados.

Em seguida, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Faculdade de
Ciências, Unesp-Bauru. Após sua aprovação, deu-se continuidade ao estudo.
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No momento da seleção das crianças como participantes dessa pesquisa,
os critérios foram: idade entre 6 e 10 anos, vítimas de violência sexual por
parte do pai biológico cuja violência não tivesse ocorrido há mais de um ano.
Além disso, era prioritário que as crianças tivessem moradia fixa na cidade e
residissem com as mães biológicas, e que estas não fossem agressoras se-
xuais de suas filhas. As mães deveriam ser informadas sobre o objetivo do
trabalho a ser realizado e estar em concordância com este, por meio da assi-
natura de um termo de compromisso e aceite que os dados obtidos com o
estudo fossem usados em publicações e eventos científicos.

Após essa fase, a pesquisadora teve acesso aos prontuários da clientela
atendida pelo Programa Sentinela para pré-selecionar as crianças cujo perfil
atendia aos critérios estabelecidos. Contatos telefônicos foram realizados para
agendamento dos horários com cada participante.

Após as mães assinarem o termo de consentimento, foi aplicado o instru-
mento de coleta de dados (TDCF e questionário) individualmente com mães
e com crianças, em espaço adequado para tal.

A última fase consistiu na análise e interpretação dos dados coletados.

Análise de dados

Teste do Desenho em Cores da Família (TDCF) e Questionário

Os dados alcançados com esse teste gráfico, realizado individualmente
por cada uma das crianças e suas respectivas mães, foram avaliados com o
apoio dos indicadores descritos na literatura específica, quer sejam: tama-
nho das figuras; sequência das figuras; posição das figuras; omissões; posi-
ção na página; barreiras; inclusão de outros elementos; sombreados, rasuras
e rabiscos; ordem no desenhar das figuras; ênfases especiais; qualidades do
grafismo; elaboração das figuras e colorido das figuras.

Após a realização dessa classificação de itens gráficos contidos no dese-
nho, foram analisadas as 27 questões, baseadas em Maggi (1970) e sistema-
tizadas por Peçanha (1997) e Valle (2000), que contemplam as três etapas da
dinâmica familiar segundo a Teoria Sistêmica (Minuchin, 1985; Férez-Car-
neiro, 1996), estrutura, funcionamento e interações, aqui priorizando: comu-
nicação, regras, papéis, liderança, conflitos, agressividade, afeição,
individuação, integração e autoestima.
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Resultados e discussões

Os resultados referem-se ao tratamento dos dados coletados e sua inter-
pretação quantitativa e qualitativa relativos ao TDCF, primeiramente com o
uso do quadro referencial de análise, onde aspectos formais e estruturais de
cada figura e, em especial, da que representa o próprio sujeito, integrando
dados relativos ao grupo familiar, foram avaliados. Salienta-se que das treze
variáveis (tamanho das figuras; sequência das figuras; posição das figuras
entre si; omissões; posição do desenho na página; barreiras; inclusão de outros
elementos; sombreado, rasura e rabisco; ordem no desenhar as figuras; ênfa-
ses especiais; qualidade do grafismo; elaboração das figuras e colorido das
figuras) que compõe o instrumento, foram descritas no presente estudo as
oito variáveis mais frequentes, sendo: tamanho das figuras; sequência das
figuras; posição das figuras entre si; omissões; posição do desenho na pági-
na; qualidade do grafismo; elaboração das figuras e colorido das figuras. Os
mesmos desenhos, juntamente com as respostas dadas ao questionário, de
forma integrada, foram submetidos aos fundamentos da Teoria Sistêmica, a
oito dimensões: comunicação, regras, liderança, conflitos, afeição, indivi-
duação, integração e autoestima, sendo também as mais frequentes.

No TDCF, a variável “tamanho das figuras” refere-se à proporção com
que o examinando desenha a própria figura em relação ao tamanho das de-
mais figuras da família e contempla três itens de comparação: figura E. (E. =
Examinando) maior do que as demais figuras quanto ao tamanho; figura E.
igual às demais figuras quanto ao tamanho; figura E. menor que as demais
figuras quanto ao tamanho (Borges & Loureiro, 1990; Corman, 1979; Cunha,
2000).

A prevalência de figuras de tamanho igual (Tabela 1) entre os membros da
família representadas por mães (53,33%) e crianças (53,33%) indica que
ambas representaram as figuras do grupo familiar baseando-se numa relação
de igualdade no relacionamento, ou seja, não havia real diferenciação entre os
papéis familiares, travando entre as crianças e mães uma competição pelas
mesmas funções no contexto familiar. Com isso, as mães demonstraram não
conseguir delimitar seu papel materno, e as crianças denotaram possuir difi-
culdade na diferenciação entre os papéis de mães e filhas, não respeitando a
hierarquia, as atribuições de cada papel e as relações afetivas envolvidas, dis-
funções nas interações que diluem a força do líder do grupo familiar. Esses

Aprendizagem_(3Prova).pmd 12/12/2009, 23:18190



APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO HUMANO 191

dados alcançam respaldo na literatura específica: Cunha (2003), Hammer
(1991), Retondo (2000), que concluem em suas pesquisas que famílias com
dinâmicas interacionais inadequadas podem emergir em seu contexto com-
portamentos de competição entre a criança e outros familiares.

Os traçados gráficos representados pelas crianças e suas análises estão
em concordância com a Teoria Sistêmica no que se refere à dimensão
interacional: liderança. Férez-Carneiro (1996), Minuchin & Fishman (1990)
e Valle (2000) afirmam que não é raro encontrar crianças e outros familiares
competindo entre si para obter a liderança familiar, em especial quando a
situação envolve fatores considerados de estresse, como na violência sexual
intrafamiliar, e complementam que o funcionamento de uma família requer
que pais e filhos aceitem o uso diferenciado da autoridade dos adultos para o
desenvolvimento da dinâmica do sistema familiar.

Os mesmos autores referem que para uma boa liderança seja exercida
na família, é necessário estarem claras e bem-definidas as regras familia-
res, outra dimensão interacional da Teoria Sistêmica, até porque quando
são alterados os limites entre membros de um grupo familiar, condutas
abusivas são facilitadas, e a mãe, muitas vezes, não consegue se impor frente
à situação nem desempenhar seu papel de líder após condições interacionais
desastrosas.

A existência de sentimento de desvalorização, vivenciado tanto por mães
quanto por crianças, ficou demarcada na mesma amostragem, dado relativo
à variável “sequência das figuras” do TDCF. Essa variável está relacionada
à sequência com que o examinando desenha as figuras do seu grupo familiar
(Borges & Loureiro, 1990; Corman, 1979; Hammer, 1991). Contém três
itens de análise: figura E. aparece em primeiro lugar em relação às demais
figuras da família; figura E. aparece em último lugar em relação às demais
figuras da família; figuras são desenhadas em ordem invertida, ou seja, da
criança mais nova até a pessoa mais velha, com justificativas não fundamen-
tadas à lógica do desenvolvimento humano.

Na realidade desse estudo, 33,33% das crianças e 60% das mães se dese-
nharam em primeiro lugar em relação aos demais membros da família (Ta-
bela 1). A interpretação de tal variável, de acordo com os itens de análise do
TDCF, aponta para sentimento de valência afetiva negativa, ou seja, que
mães e crianças desejam ser amadas, valorizadas e respeitadas, conforme
interpretam Valle (2000) e Meira & Valle (2003). Em situação de violência
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sexual, explicam Furniss (1993), Langberg (2002) e Williams (2002), é pre-
visível que as crianças vítimas sintam-se desvalorizadas, desrespeitadas e
rejeitadas pelo agressor ou pela família toda, fazendo até mesmo que, por
vezes, as vítimas se sintam culpadas ou se punam pela violência.

A Teoria Sistêmica assevera, por meio de Férez-Carneiro (1996),
Macedo (1998), a importância da dimensão afeição na interação familiar e
sua relação com o desenvolvimento dos membros do grupo, e aponta que
em muitas famílias, o potencial afetivo de seus membros não é satisfeito,
porque trocas físicas que demonstram afetividade são misturadas com ta-
bus sobre sexualidade.

Além disso, sentimentos de desvalorização estão relacionados à dimen-
são interacional autoestima na Teoria Sistêmica. Férez-Carneiro (1996) as-
severa que os pais são responsáveis pela promoção da autoestima positiva
de seus filhos, validando adequadamente seu crescimento, valorizando com-
portamentos e conquistas, dessa forma permitindo que seu desenvolvimen-
to seja permeado por aspectos positivos. Quando é exatamente umas dessas
figuras de confiança da criança quem a expõe a uma situação complexa como
a violência sexual, parece pouco provável que a criança e mesmo outros mem-
bros do grupo familiar consigam desenvolver uma boa autoestima.

A variável “posição das figuras” tem relação com a maneira como o exa-
minando representa aproximações ou distanciamentos entre sua figura e a(s)
figura(s) do grupo familiar. Para tal, quatro itens são considerados: distan-
ciamento entre todas as figuras do grupo familiar; distanciamento entre a fi-
gura E. e o grupo familiar; aproximação entre a figura E. e outras figuras;
ligação entre duas ou mais figuras (Borges & Loureiro, 1990; Corman, 1979;
Groth-Marnat, 1999; Ortega, 1981 e 1987; Valle, 2000).

Das crianças, 40% representaram a própria figura próxima às demais fi-
guras da família, bem como 53,33% das mães o fizeram (Tabela 1), indican-
do identificação com os familiares, em consonância com os estudos de Cunha
(2003), fazendo que se sintam apoiadas em momentos de crise. O dado su-
gere relação com a dimensão interacional integração, considerada pela Teo-
ria Sistêmica como fundamental para que os elementos do grupo comparti-
lhem esforços para alcançar objetivos comuns, sendo capazes de atuar em
conjunto para a solução de problemas, conseguindo obter, dessa forma, um
senso de grupo que lhes permitirá evoluir como pessoas (Férez-Carneiro,
1996, Minuchin & Fishman, 1990, Valle, 2000).
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Para tal, outra dimensão interacional da Teoria Sistêmica parece funda-
mental nesse processo de integração: é a comunicação. Falhas na comu-
nicação de um grupo familiar podem comprometer o desenvolvimento
emocional deste, pois, segundo Férez-Carneiro (1996) e Valle (2000), a co-
municação familiar, em especial dos pais para os filhos, deve ser clara, con-
gruente, com direcionalidade e conteúdo emocional adequado de forma a
promover a saúde emocional de seus membros. Quando há uma boa comu-
nicação na família, todas as outras dimensões interacionais avaliadas (re-
gras, papéis, liderança, conflitos, afeição, individuação, integração e
autoestima) tendem a se desenvolver adequadamente e o menos conflitante
possível para os envolvidos.

A variável “omissão” de algum(s) item(s) no desenho significa que o exa-
minando deixou de representar graficamente alguma(s) figura(s)
considerada(s) essencial(is) no grupo familiar, como a figura do pai, da mãe
ou dos irmãos, por exemplo. Considera-se também “omissão” a ocultação
no grafismo da própria figura do examinando ou de partes do corpo, como
pés, mãos, olhos, entre outros (Corman 1979; Cunha, 2000; Peçanha, 1997;
Valle, 2000).

Os dados referentes às omissões de figuras nos desenhos das crianças re-
velaram que 66,67% delas realizaram o desenho da família com a omissão da
figura do pai e 80% das mães omitiram partes do corpo (Tabela 1). A inter-
pretação desse dado, no caso das crianças, refere-se a conflitos entre a figura
do examinando e a figura omitida, conforme estudos de Cunha (2003),
Hammer (1991), Retondo (2000) e Valle (2000), aqui advindo do fato de
essas crianças terem sido expostas a atitudes abusivas dos pais, sendo que
omitir as figuras dos genitores pode representar esquiva de sentimentos ne-
gativos relacionados a eles (Amazarray & Koller, 1998).

As dimensões interacionas conflitos, conforme a Teoria Sistêmica, são
importantes no processo de desenvolvimento dos membros de uma família,
porque promovem vias de interação grupal, positivas ou negativas, que esti-
mulam o crescimento ou predispõem ao desequilíbrio emocional (Férez-
Carneiro, 1996; Minuchin & Fishman, 1990; Valle, 2000). O mais impor-
tante, em concordância com os autores, é que a família procure meios de
lidar com os conflitos com vistas à resolução deles, pois quando não resolvi-
dos, os conflitos podem causar a vivência de sentimentos ruins, atitudes de
agressividade destrutivas e até mesmo transtornos emocionais.
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No caso das mães, a omissão de partes do corpo significa, segundo Cunha
(2003), Hammer (1991), Retondo (2000) e Valle (2000), que há dificuldade
de relacionamento entre elas e as demais figuras do grupo familiar e também
que há algum receio em encararem a problemática da violência sexual, op-
tando por deixarem ocultos alguns sentimentos e sensações (Azevedo &
Guerra, 2003; Charam, 1997; Langberg, 2002).

Para avaliar a variável “posição na página”, o examinador divide a folha
com o desenho do examinando em quatro quadrantes, de modo que cinco
itens de análise sejam possíveis: desenho em posição superior na folha; posi-
ção inferior; posição direita; posição esquerda; desenho em posição central na
folha (Corman, 1979; Hammer, 1991; Peçanha, 1997; Valle, 2000).

A Tabela 1 indica que a maior parte das crianças realizou o desenho das
figuras da família em posição inferior (86,67%) e esquerda (53,33%) na fo-
lha, dois itens que se inter-relacionam, pois, conforme pesquisas de Cam-
pos (2002), Cunha (2003), Retondo (2000) e Valle (2000), o primeiro pode
significar insegurança e sentimento de inferioridade, e o segundo pode se
referir à introversão e inibição, sendo esses sentimentos comumente encon-
trados em crianças vítimas de violência sexual (Amazarray & Koller, 1998;
Day, 2003; Furniss, 1993; Langberg, 2002).

As mães utilizaram mais o quadrante superior da folha (46,67%) e es-
querdo (60%) para realizar seus desenhos do que as crianças, que não fize-
ram uso daquele. Esse item se relaciona a sentimento de poder (quadrante
superior), ainda que tenham dificuldade de exteriorização e sustentação des-
te, considerando o posicionamento do lado esquerdo (introversão, insegu-
rança). Pôde-se observar que a condição de poder está relacionada com a
necessidade de a mulher assumir a organização do grupo familiar na condi-
ção de único adulto presente, considerando a alta frequência da ausência do
pai após o desnudar da violência sexual contra a filha (Azevedo & Guerra,
2003; Campos, 2002; Cunha, 2003; Langberg, 2002; Retondo, 2000; Valle,
2000). Complementa-se a esses sentimentos maternos o fato de algumas
genitoras representarem a família em posição central na folha, o que signi-
fica, em concordância com as mesmas autoras, valorização da(s) pessoa(s)
representada(s). Isso não demonstrou que as mães vivenciassem mais sen-
timentos considerados positivos do que as crianças, mas pode se relacionar
ao fato de terem mais maturidade para encarar situações conflituosas (Day,
2003).
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Por meio da variável “qualidades do grafismo”, é possível o examina-
dor avaliar o estilo do traçado do examinando por meio de sete itens: pres-
são do lápis na folha; consistência do traçado; linha grossa; linha fina; tra-
ço contínuo, ou com interrupções; avanços e recuos no traçado.

Os dados apontaram que a maioria das crianças (60%) utilizou “pres-
são” em seus traços (Tabela 1), estando associada, segundo Campos
(2002), Retondo (2000) e Valle (2000), a impulsos expressivos e expansão
vital, o que significa que as crianças pareceram ter mais facilidade em li-
dar com as situações de uma forma “lúdica” e expressiva do que as mães,
que utilizaram mais de “avanços e recuos” (26,67%), e seu significado está
relacionado, conforme Campos (2002), Retondo (2000) e Valle (2000), à
insegurança e ansiedade, características que se relacionam, segundo as
mesmas autoras, e à presença de conflitos (novamente presente mais uma
das dimensões interacionais da Teoria Sistêmica).

A sétima variável, “elaboração das figuras”, demonstra se os exami-
nandos expressam semelhanças ou diferenças na maneira como elaboram
os desenhos das figuras do grupo familiar, e contempla três itens de aná-
lise: figuras semelhantes no todo, quando os grafismos mantêm uma uni-
formidade em todas as figuras; figuras diferentes no todo ou em função do
sexo, quando os grafismos são muito diferentes entre as figuras ou seme-
lhantes apenas no gênero; figuras semelhantes nos subsistemas paternos e
fraternos, quando há semelhanças entre subsistemas.

A Tabela 1 indica que a maior parte das crianças (73,33%) e das mães
(80%) desenhou as figuras semelhantes no todo, o que está associado à di-
ficuldade na identidade pessoal (Cunha, 2003; Retondo, 2000; Valle,
2000), sugerindo que o grupo não valoriza as características individuais
de seus membros e, dessa forma, eles se tornam muito dependentes um
do outro.

A interdependência dos membros de um grupo familiar em um grau
muito intenso é prejudicial ao desenvolvimento de características psico-
lógicas de cada indivíduo. Minuchin & Fishman (1990) e Valle (2000),
fundamentados na Teoria Sistêmica, consideram que a capacidade de a
pessoa expressar-se como um ser individual junto aos membros de sua
família o auxiliará no assumir a responsabilidade por seus atos e a definir
sua individuação, fundamental para a convivência em qualquer tipo de
grupo interacional, desde o seu contexto familiar como com os mais dife-
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rentes grupos extrafamiliares, desenvolvendo-se e amadurecendo com
essas experiências diversificadas, fortalecendo suas redes sociais.

A variável “colorido das figuras” diz respeito à utilização do lápis de cor
pelo examinando ao realizar seus desenhos a partir de seis itens de análise: o
examinando usa cores diferentes de uma figura em relação às demais; usa co-
res semelhantes nas figuras paternas e fraternas; usa cores semelhantes nas figu-
ras do próprio sexo; o examinando usa as cores preferidas ou usa as cores rejei-
tadas no desenho; o examinando usa cores semelhantes nas figuras envolvidas
com o problema.

Variáveis Criança/Interpretação Mãe/Interpretação

Tamanho fig. Igual/competição Igual/competição
53,33% 53,33%

Sequência fig. Primeiro/desejo valorização Primeiro/desejo valorização
33,33% 60%

Posição fig. Aproximação/identificação Aproximação/identificação
40% 53,33%

Omissões Pai/conflitos Partes corpo/medo e receio
66,67% 80%

Posição pág. Esq. e inf./sent. inferior. Esq. e sup./sent. de poder
53,33% e 86,67% 60% e 46,67%

Qualidades do Pressão/impulsividade Avanços e recuos/insegurança
grafismo 60% 26,67%

Elaboração fig. Semelhantes/dific. pessoal Semelhantes/dific. pessoal
73,33% 80%

Colorido Cores diferentes/valorização Cores diferentes/valorização
53,33% 53,33%

Tabela 1. Variáveis e interpretação do Teste do Desenho em Cores da Família por frequência
relativa e por grupo de crianças (n = 15) e grupo de mães (n = 15)

A utilização de cores preferidas diferentes de uma figura em relação a
outras na família significa valorização da pessoa representada (Cunha, 2003;
Retondo, 2000; Valle, 2000). Nesse estudo, as figuras representadas dife-
rentemente umas das outras foram as figuras dos próprios examinandos,
relacionando-se, então, positivamente com a maneira com que eles têm se
identificado no grupo familiar. Porém, há de se considerar que oito crianças
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(53,33%) e apenas quatro mães (26,67%) preencheram esse item, apontando
que ainda existe um número expressivo de examinandos que não demons-
trou valorização de sua própria figura (Tabela 1).

Em síntese, os resultados indicaram a presença de conflitos entre as figu-
ras familiares, provavelmente advindos da situação abusiva presente. Nesse
contexto, as famílias estudadas demonstraram dificuldades de comunicação
entre os membros familiares, prejudicando a integração entre eles, fato que
pareceu ser o motivador para o empobrecimento da afeição nos grupos.

Também percebeu-se, em crianças e mães, a ocorrência de baixa
autoestima, dificuldades na diferenciação dos papéis familiares e a ineficiên-
cia de regras familiares claras que possam ajudar na reorganização do grupo.

Conclusões

Por meio dos instrumentos utilizados e das revisões bibliográficas reali-
zadas para essa pesquisa, foi possível verificar nas famílias permeadas por
violência sexual do pai contra a filha aqui estudadas, que estavam presentes
sentimentos de competição, ciúmes e rivalidade entre os membros familia-
res, principalmente entre mães e filhas, além da vivência, por parte de ambas,
de sentimentos como desvalorização e ansiedade. Outros sentimentos pre-
sentes em mães e crianças foram baixa autoestima, insegurança e sentimen-
to de inferioridade.

Dinâmicas familiares disfuncionais, comunicação precária, regras incon-
sistentes, desunião e conflitos também foram verificados. O estudo eviden-
cia a desorganização na estrutura e no funcionamento dessas famílias e os
prejuízos disso para todo o grupo.

Sugere-se o acompanhamento psicológico para as participantes desse es-
tudo e demais envolvidos, em função das consequências emocionais relacio-
nadas ao fato, assim como a necessidade de continuidade de estudos na área
em questão, principalmente por ser um fenômeno que inspira atenção so-
cial, por envolver a sanidade física e mental e também pela preocupação dos
programas de atenção às vítimas em desenvolver o combate e a prevenção ao
fenômeno, visando minimizar sua ocorrência.
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