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Resumo 
 

O abuso sexual na infância consiste em todo ato sexual, hetero ou homossexual cujo 

agressor está em estágio de desenvolvimento psicossexual mais adiantado que a criança. A 

intenção é estimulá-la sexualmente para obter satisfação sexual. Apresenta-se sobre a forma 

de práticas eróticas e sexuais impostas à criança pela violência física, ameaças ou indução de 

sua vontade. Podendo gerar problemas sociais, psicológicos e cognitivos durante toda a vida. 

O objetivo do estudo foi compreender a constituição da autoestima e da representação de 

objeto em crianças vítimas de abuso sexual intrafamiliar. O estudo é quantitativo/transversal. 

Participaram 24 crianças com idades entre 6 e 11 anos, divididas em dois grupos; G1 

constituído por 12 crianças vítimas de abuso sexual intrafamiliar, e; G2 com 12 crianças sem 

histórico de violência sexual. A amostra localizou-se no Centro de Referência de um Hospital 

de Porto Alegre e no Serviço de Proteção da Criança de Porto Alegre e em escolas públicas. 

Os instrumentos foram: Ficha de dados Pessoais e Sociodemográficos, CBCL, Teste de Raven 

- Escala Especial e o Método de Rorschach. Todas as informações foram organizadas no 

SPSS-17. Para conhecer as características sociodemograficas e comportamentais da amostra, 

foi realizada análise descritiva dos dados. Para a avaliação das respostas ao Rorschach 

utilizou-se o Sistema Compreensivo de Exner e o RIAPTM5 para compor o sumário estrutural. 

Para avaliar a Autopercepção e a Representação do Objeto na comparação entre os grupos 

foram utilizados métodos de análise específicos. Os resultados mostram: 16 crianças da 

amostra são do gênero feminino (66,7%) e a maior freqüência nas idades é de 10 (33,3%) e 11 

anos (33,3%). Do total de crianças do G1, 66,7% são de Porto Alegre e do G2, 83,4% ou da 

Região Metropolitana (G1 = 25% e G2 = 8,3%). Todas as crianças cursam do 1o ano até o 6o 
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ano. Das crianças do G1 58,3% dos casos está com a mãe, com ambos os pais estão 33,3% e 

um único caso a guarda está com a irmã. A Autopercepção é distorcida, a baixa autoestima e 

noção distorcida de identidade estão presentes em maior frequência nas crianças vítimas de 

abuso sexual do que com as não-vítimas. As crianças vítimas apresentam Representação de 

Objeto prejudicada e de má qualidade e as crianças não vítimas apresentam uma 

Representação de Objeto adequada e de boa qualidade. O estudo contribuirá para futuras 

ações de prevenção e tratamento de situações de abuso sexual intrafamiliar contra crianças. 
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