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RESUMO 
 
 

Considerando que o abuso sexual de crianças é praticado mais freqüentemente por 
pessoas da própria família ou muito próximas desta, este estudo busca compreender 
em que circunstâncias ele acontece, quais os fatores envolvidos na revelação e 
denúncia e que repercussão esses acontecimentos têm sobre a ecologia 
desenvolvimental da criança. O estudo, desenvolvido no contexto de um Serviço 
Público especializado no atendimento a pessoas envolvidas em situação de violência 
sexual e que atende apenas casos já denunciados, foi realizado em duas etapas. Na 
primeira, foi feito um levantamento de dados a partir dos prontuários de 189 crianças 
atendidas no ano de 2003 e, na segunda etapa, foi feito um estudo de quatro casos 
cujos agressores não eram os próprios pais. Para coletar os dados na primeira etapa 
foi utilizado um questionário e, na segunda, foi realizada uma entrevista narrativa 
com um cuidador de cada um dos quatro casos. Para a análise dos dados da etapa 
inicial, foi utilizado o programa SPSS versão 13.0; na segunda etapa, foi feita uma 
análise do conteúdo das narrativas que possibilitou destacar três eixos temáticos, em 
torno dos quais foi feita a discussão: 1) o relato do abuso sexual e significados a ele 
atribuídos; 2) fatores facilitadores ou dificultadores da revelação do abuso; 3) o 
impacto da revelação sobre o sistema familiar. Os resultados mostraram o abuso 
sexual como um fenômeno amplamente diversificado, que envolve agressores das 
mais diversas idades e com tipos variados de relação  com a criança. Na amostra em 
seu conjunto, as classes sociais e modalidades de família também são as mais 
diversas, embora haja uma certa concentração em famílias de baixa renda, 
matrifocais.  O estudo dos casos permitiu identificar um conjunto mais amplo de 
fatores que dificultam a revelação do abuso em comparação com aqueles que 
facilitam. Foi também observado que, independente da forma como foi descoberto o 
abuso, o impacto sobre a família foi bastante significativo, desencadeando alianças, 
conflitos e rupturas nas relações parentais e nas redes familiares e sociais. Essas 
mudanças caracterizaram-se como transições não normativas que afetaram 
enormemente a ecologia desenvolvimental da criança.  
 
Palavras chave: abuso sexual, revelação, família, psicologia do desenvolvimento 
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ABSTRACT 
 
 
Children’s sexual abuse has oftenly been practiced by the very members of a family 
or by those ones closely related to it. This research work deals with the awareness on 
the circunstances of children’s sexual abuse inquiring the agents of disclosure and 
denounce as well as the repercutions that such a violent act imposes on a child’s 
environmental growth. This study, composed of the two phases, was developed in the 
context of a public service which is specialized on attendance to people who 
participated of a sexual violence situation. This public service only attends cases that 
have alread been denouced. On the frist phase a raise of information was made as a 
research which started from the handbook that registered 189 attended children in 
2003. In the second phase a study was made on four ocurrencies whose aggressors 
weren’t the victim’s parents in order to collecting infomation from the first phase, a 
questionnaire was made and in the second one a narrative interview was done as a 
caretaker of each one of the four cases. For analysing information on the initial stage 
the SPSS program, version 13.0 was used. On the second phase an analysis of the 
narrative content was necessary in order to dismiss three main issues on which the 
argument was developed: 1) the repot of sexual abuse and meanings referred to it; 2) 
factors that facilliate or hamper the disclosure of abuse; 3) the impact of such 
disclosure on the familiar system. The results showed sexual abuse as a widely 
diversified phenomenon which comprises aggressors of several ages and in many 
varied types of relationship with children. In a sample of their whole set, social 
classes and the sorts of family are also very diversified though the cited phenomenon 
is focused on low revenue families. The analysis of cases made possible identifying a 
more extensive entirety of cause that difficultated the disclosure of abuse in 
comparison with those factors that facilitate its ocurrency. Not being related to the 
kind of  disclosure, the impact on the family has been very meaninful, for it has 
generated alliances, conflicts and ruptures in parental relationships and social or 
familiar nets. Those changes were distinguished as non-normative transitions which  
enormously affected the children’s developmental ecology. 
 
Keys words: sexual abuse, disclosure, family, development psychology 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 
 

Um dos problemas que recentemente tem assumido uma notável relevância 

social é aquele da violência contra a criança, e mais especificamente do abuso sexual, 

modalidade que possui uma série de características peculiares que merecem se tornar 

objeto de investigação. Trata-se de uma prática antiga que vem sendo cada vez mais 

revelada, exigindo atenção do poder público e dos profissionais de várias áreas. É 

amplamente divulgado pela literatura que esse tipo de violência acontece em todas as 

classes sociais e atinge os mais diversos países, independente do seu nível de 

desenvolvimento. Por envolver questões tão carregadas de valores e preconceitos 

como sexualidade e família, este tema ficou longe dos debates até pouco tempo e 

somente nas últimas décadas vem ganhando algum destaque. 

Em Salvador, as estatísticas do VIVER (Serviço de Atenção às Pessoas em 

Situação de Violência Sexual) são reveladoras quanto à gravidade do problema. Os 

números mostram que, aproximadamente, 73% das vítimas de violência sexual, ali 

atendidas, são crianças e adolescentes e que os agressores, na sua maioria, são 

membros da família ou pessoas próximas a esta. O Serviço, que abriu suas portas 

para esta pesquisa, é ligado à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia e 

atende apenas as pessoas que prestaram queixa em alguma delegacia. Isso significa 

que os números não abarcam toda a realidade, já que são inúmeros os casos que não 

são denunciados e fogem portanto a qualquer possibilidade de análise.  

Este estudo nasceu a partir de reflexões sobre minha prática profissional. No 

trabalho como psicóloga na clínica particular, eu me deparei com alguns casos de 

adultos que foram vítimas de abuso sexual na infância e que, até aquele momento, 

haviam mantido silêncio sobre essa experiência que parecia ter influenciado 

profundamente suas vidas e a produção dos seus sintomas. Conhecendo as histórias 

de vida dessas pacientes era possível perceber que existia algo na história e dinâmica 

familiar dessas pessoas que parecia tê-los deixado mais vulneráveis à ação do adulto 

abusador. Percebi também que a experiência do abuso, por mais perturbadora que 

tivesse sido, parecia apenas agravar uma situação anterior, já desfavorável ao seu 

desenvolvimento saudável.     
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A reflexão sobre essa problemática, em discussões de casos clínicos, permitiu 

encontrar alguns aspectos comuns na vivência dessas pacientes e chegamos a 

levantar a hipótese de que esses fenômenos fossem correlacionados à sua relação 

com as figuras parentais, ao lugar que a criança ocupava na família e aos papéis que 

ela desempenhava na dinâmica familiar. Esses aspectos se tornavam relevantes na 

medida em que existiam situações nas quais a paciente, ao saber posteriormente que 

o tio também havia tentado abusar de suas irmãs sem sucesso, se questionava por que 

razão apenas ela se submetera ao abusador. Uma paciente também se perguntava os 

motivos pelos quais ela se encontrava naquele lugar em que vinha sofrendo abuso e 

por que não fugia, já que não se lembrava de nenhuma atitude do abusador para 

prendê-la ali. Embora se soubesse que a assimetria de poder existente nessa relação 

poderia levar a uma inibição da ação da criança, dispensando as ameaças explícitas 

ou o uso da força física por parte do agressor, suspeitou-se de que muitos outros 

aspectos ainda não identificados poderiam estar envolvidos nessa situação. 

Foi, porém, trabalhando num serviço especializado em violência sexual em 

Salvador, onde fazia acompanhamento psicológico de crianças e adolescentes 

vítimas de violência sexual, que pude me deparar com a complexidade do problema. 

Pudemos observar situações em que uma criança vivenciou apenas um episódio de 

abuso, ou uma tentativa, e conseguiu falar com seus pais ou alguém que pudesse 

protegê-la, enquanto outras sofreram o abuso sexual por períodos prolongados e não 

conseguiram falar com as pessoas que supostamente poderiam protegê-las. Isso 

despertou uma série de questões: quais são as possíveis relações entre o abuso sexual 

da criança e seu contexto familiar? Existem e, se existem, quais são os aspectos do 

contexto familiar que tornam algumas crianças mais vulneráveis do que outras na 

presença de uma situação de risco, como aquela representada pela proximidade de 

um possível agressor? 

Estas considerações, bem como a relevância social de uma investigação sobre 

essa temática, me levaram a formular o projeto de pesquisa que culminou nesta 

dissertação de mestrado. No início havia o desejo de identificar características do 

contexto familiar de crianças que sofreram abuso sexual, buscando analisar fatores e 

processos que poderiam ter contribuído para uma maior vulnerabilidade ou proteção 

destas, frente a essa situação de violência, investigando a história e o cotidiano da 

família e da criança e circunstâncias nas quais ocorreram: o abuso, a revelação, a 
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denúncia e o acompanhamento da criança após a denúncia. Pretendia-se realizar uma 

pesquisa com inserção ecológica que pudesse abarcar, o máximo possível, o sistema 

familiar, ouvindo seus vários participantes, inclusive a criança abusada.  

Tendo em vista os limites de tempo para uma pesquisa de mestrado, bem 

como questões de ética ligadas ao acesso aos casos e às características da 

problemática, optamos por um delineamento mais compatível com as possibilidades 

de execução dentro desse tempo e da natureza da temática. O estudo foi 

desenvolvido em duas etapas: a primeira visou a traçar um panorama geral sobre o 

abuso sexual a partir da análise dos prontuários de crianças que sofreram abuso 

sexual e foram atendidas no VIVER (Serviço de Atenção a Pessoas em Situação de 

Violência Sexual); a segunda compreendeu o estudo de quatro casos através da 

análise da narrativa de um cuidador em cada caso, além da análise dos prontuários 

das respectivas crianças. 

O objetivo geral desta investigação foi analisar as circunstâncias em que se 

deu a revelação e denúncia do abuso sexual da criança, os fatores que podem ter 

favorecido ou dificultado este processo, e qual foi o seu impacto sobre o contexto 

familiar dos envolvidos.  

Foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

1. Caracterizar o perfil sócio-demográfico das famílias de crianças que 

sofreram abuso sexual e foram atendidas num serviço especializado em violência 

sexual. 

2. Identificar em quais circunstâncias ocorreu o abuso (onde, quando, 

quem abusou), como este foi descoberto, quem fez a denúncia e quem 

acompanhou a criança nos procedimentos ulteriores.  

3. Identificar fatores que possam ter favorecido ou dificultado a 

revelação do abuso. 

4. Discutir o impacto da revelação sobre as relações familiares.  

O estudo foi construído a partir da abordagem bioecológica de 

Bronfenbrenner (1979/ 1996/2002), encontrando-se com a perspectiva da rede de 

significações (Rossetti-Ferreira, Amorim, Silva & Carvalho, 2003). Essas 

perspectivas se mostram adequadas para apreender os aspectos mais interativos e 

dinâmicos dos contextos das famílias analisadas, bem como suas relações com os 

outros microssistemas com os quais se interliga, possibilitando uma maior 
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compreensão da situação onde ocorre o abuso sexual, sua revelação, os significados 

que emergem, os posicionamentos assumidos, enfim, o impacto desta situação sobre 

a ecologia desenvolvimental da criança. O conceito de transição (normativa e não 

normativa) enquanto processos que envolvem mudanças significativas (Cowan, 

1991) tornou-se, no decorrer da análise, de grande importância para a compreensão 

dos processos desencadeados na família após a revelação do abuso sexual.  

No primeiro capítulo, além de expor o referencial teórico do estudo, são 

apresentados aspectos teóricos relacionados à família, considerando o contexto 

histórico e sócio-antropológico em que se insere. O objeto “família” é abordado 

como contexto de desenvolvimento, interligado a um ecossistema onde se 

manifestam processos de risco e proteção.  

No segundo capítulo, são abordados os aspectos teóricos do abuso sexual da 

criança, visto como um fenômeno complexo que abrange aspectos históricos, sociais, 

normativos e de saúde. Processos de risco e proteção, vulnerabilidade e resiliência 

são discutidos com base na literatura sobre o abuso sexual. 

No terceiro capítulo, descreve-se o método utilizado no desenvolvimento do 

trabalho.  

O capítulo 4 compreende os resultados e discussão da primeira etapa da 

coleta de dados, principalmente aqueles referentes às características da família, da 

relação agressor/criança e aos aspectos relativos à revelação e denúncia do abuso 

sexual.  

No quinto capítulo, apresenta-se a discussão dos resultados do estudo de 

casos que foi dividida em três partes. Na primeira parte, foi destacada a forma como 

o cuidador relatou o abuso sexual e os significados atribuídos a esse evento; na 

segunda, discutem-se os aspectos que parecem ter favorecido ou dificultado a 

revelação e, na terceira parte, analisou-se o impacto da descoberta do abuso sobre a 

ecologia desenvolvimental da criança. Por fim, são feitas algumas considerações  

finais sobre o trabalho, incluindo críticas ao mesmo e sugestões para futuras 

pesquisas.     
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CAPITULO 1 

 
 

ELEMENTOS TEÓRICO – CONCEITUAIS 

 

 

“... a família se delimita, simbolicamente, a partir de 
um discurso oficial. Embora culturalmente instituído, ele 
comporta uma singularidade. Cada família constrói sua 

própria história, ou seu próprio mito, entendido como uma 
formulação discursiva em que se expressam o significado e a 

explicação da realidade vivida, com base nos elementos 
objetiva e subjetivamente acessíveis aos indivíduos na cultura 

em que vivem” (Sarti, 2004 p. 13). 
 

 

1.1 Família: aspectos históricos e sócio-antropológicos 

 
A família inscreve-se tão fortemente no nosso cotidiano que tendemos a 

naturalizar os fenômenos a ela ligados. Os estudos sócio-antropológicos mostram, 

porém, que a família está longe de ser um fato natural, pois, embora sempre tenha 

existido, ela assume formas extremamente variáveis nos diversos agrupamentos 

humanos, refletindo aspectos econômicos e sócio-culturais dos seus contextos em 

cada momento histórico (Heritier, 1989). 

Para a mesma autora, não existe nenhuma sociedade desprovida de uma 

Instituição que desempenhe as funções de unidade econômica de produção e 

consumo, lugar privilegiado do exercício da sexualidade entre parceiros autorizados, 

lugar de reprodução biológica, de criação e socialização dos filhos.  

Ainda no campo da antropologia, sendo um pioneiro nos estudos sobre 

família e parentesco, Lèvi Strauss pondera: 

 

Sabemos muito pouco acerca do tipo de organização predominante nos primeiros 

estádios da humanidade (...) por outro lado, ao considerarmos a grande 

diversificação das sociedades humanas que têm sido observadas desde os tempos 

de Heródoto, por exemplo, até nossos dias, a única coisa que se pode dizer é que 

a família conjugal monogâmica é relativamente freqüente (Lèvi Strauss, 1966, p. 

130). 
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Para esse autor, a existência universal da família se deve a uma necessidade 

do homem que se utiliza de alguns princípios socialmente estabelecidos, nos diversos 

grupos, para garantir sua organização social. Os dois princípios que Lèvi-Strauss 

considera fundamentais para essa organização são: o princípio da divisão social do 

trabalho por sexo e a proibição do incesto, como se pode observar no trecho que 

segue:  

 

Exatamente do mesmo modo segundo o qual o princípio da divisão do trabalho 

por sexo estabelece a mútua dependência entre eles, compelindo-os a se 

perpetuarem e a constituírem família, a proibição do incesto estabelece a 

dependência mútua entre as famílias compelindo-as (...) a dar origem a novas 

famílias (Lèvi-Strauss, 1966, p. 142). 

 

Considerando a temática desse trabalho, é interessante notar a centralidade 

que o aspecto sexual assume no estabelecimento das regras que asseguram a 

organização social do ponto de vista antropológico, como expresso no trecho 

seguinte: 

 

A verdade é que todas as sociedades conhecidas, presentes ou passadas, 

estabelecem que, se as relações marido-esposa (às quais [...] poderão juntar-se 

outras) implicam em direitos sexuais, existem outras relações, também derivadas 

da estrutura familiar, que tornam as ligações sexuais inconcebíveis, pecaminosas 

ou legalmente passíveis de punição (Lèvi-Strauss, 1966, p.141). 

 

Enquanto os estudos antropológicos nos mostram que a família sempre 

esteve presente nas diversas sociedades, mudando a sua forma e as regras de 

parentesco, o estudo iconográfico do historiador francês Philippe Áries sugere, 

contudo, que ela não tinha a mesma conotação que lhe é atribuída nos dias atuais.  

O sentimento da família, bem como o sentimento da infância, tal como os 

conhecemos hoje no mundo ocidental, nem sempre estiveram presentes nas 

sociedades humanas; começaram a se desenvolver a partir do século XV até o século 

XVIII. Antes desse período, a família cumpria, na França, uma função muito 
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específica: assegurava a transmissão da vida, dos bens e dos nomes. Toda educação 

se fazia através da aprendizagem, os filhos eram deslocados do convívio da família, 

geralmente, a partir dos sete anos, para aprenderem com outros adultos em outras 

famílias (Ariès, 1978). 

A partir de uma nova preocupação com a educação que começa a surgir no 

século XV e se intensifica nos séculos seguintes, a família e a escola, juntas, 

retiraram a criança da sociedade dos adultos. A escola confinou uma infância outrora 

livre num regime disciplinar cada vez mais rigoroso, que nos séculos XVIII e XIX 

resultou no enclausuramento total do internato (Ariès, 1978).  

No período referido, o cuidado dispensado às crianças passou a inspirar 

sentimentos novos, uma afetividade nova que Ariès (1978) considerou como o 

sentimento moderno de família. Junto com esse novo sentimento de família e de 

infância surge também uma preocupação com a convivência indiscriminada da 

criança com o mundo adulto, onde as relações sexuais eram praticadas em cômodos 

abertos, na presença de outras pessoas, inclusive crianças. Segundo Foucault, 

 

Até o início do século XVII as práticas não procuravam o segredo; as palavras 

eram ditas sem reticências excessivas e, as coisas sem demasiado disfarce (...). 

Eram frouxos os códigos da grosseria, da obscenidade, da decência, se 

comparados com os do século XIX. (...) A sexualidade muda para dentro de casa, 

a família conjugal a confisca, absorve-a inteiramente na seriedade da função de 

reproduzir. (...) A repressão funciona como condenação ao desaparecimento, 

como injunção ao silêncio, afirmação de inexistência. O que não é regulado para 

a geração (reprodução) ou por ela transfigurado não possui eira nem beira, nem 

lei (1998, p. 10). 

 

A família, que sempre esteve ligada à regulação da sexualidade, passa a 

fazer isso de forma mais privada e repressora, segundo a análise de Foucault. É esse 

o modelo de família que, tomado como modelo único, serve de referência para a 

teoria freudiana, a qual focaliza, de forma especial, as conseqüências da repressão da 

sexualidade sobre o psiquismo. 

No campo da Psicologia, a família possui uma posição de destaque na 

compreensão do desenvolvimento humano, primeiro como responsável pela 
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formação das personalidades, das mentes individuais. Em seguida, o foco de estudo 

se transfere da mente individual para os processos interativos que têm lugar num 

tempo histórico e numa cultura específica. A família passa a ser vista como um 

sistema dinâmico, engajado numa cultura, que sofre mudanças ao longo do tempo, 

seja internamente no seu ciclo de vida , seja na sua configuração enquanto grupo 

social. 

Quanto às mudanças ocorridas nos arranjos familiares, Carvalho (2003) 

refere que nas sociedades ocidentais, o modelo arquetípico ainda é a família conjugal 

tradicional, constituída pelo casal e seus filhos não emancipados, e que residem em 

um domicílio independente. Contudo, há uma brecha clara e crescente entre este 

modelo e uma realidade muito mais plural, na qual uma quantidade cada vez maior 

de famílias não se enquadram nesse padrão. 

Entre os principais fatores relacionados às mudanças ocorridas na família 

encontram-se: 1) o declínio do poder patriarcal e de princípios e controles religiosos 

e comunitários mais tradicionais que introduziram mudanças nas relações de gênero, 

na ampliação da autonomia dos diversos membros da família e em um exercício bem 

mais livre da sexualidade; 2) presença crescente das mulheres no mercado de 

trabalho; 3) difusão e utilização de práticas anticoncepcionais; 4) fragilização dos 

laços matrimoniais, com o aumento das separações, dos divórcios e de novos acordos 

sexuais (Carvalho, 2003). 

Todas essas mudanças, contudo, não significam que as famílias estão 

desestruturadas, ameaçadas ou em via de extinção. Na opinião de Carvalho, uma 

leitura mais cuidadosa dessa realidade deixa claro apenas que a família possui uma 

grande plasticidade e enorme capacidade de mudança para adaptar-se às 

transformações econômicas, sociais e culturais mais amplas. Sua relevância continua, 

especialmente como espaço de sociabilidade e socialização primárias, de 

solidariedade e de proteção social. 

 

1.2 Família como contexto de desenvolvimento: processos de risco e proteção 

 
A importância, para o desenvolvimento humano, das primeiras relações 

sociais, que, de um modo geral, se dão num contexto de família, pode ser 

considerada um consenso na psicologia, havendo mais divergências em relação a 
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quanto elas são determinantes ou não na constituição da pessoa, e na compreensão de 

como se dá a mútua influência pessoa-contexto. 

A importância desse primeiro universo de convivência que constitui a 

família foi bem destacada por Moreno (1993, p.114), para quem esta oferece a 

“matriz de identidade” que funciona como uma “placenta social” para o bebê, 

proporcionando a continuidade do seu desenvolvimento após o nascimento. É no 

contexto da família que o indivíduo desempenha seus primeiros papéis e estabelece 

os seus primeiros vínculos afetivos, que terão uma influência marcante nas suas 

relações futuras na esfera social.  

Enquanto instituição social, a família é considerada como um conjunto de 

relações concretas ligadas ao real-funcional, como também uma rede simbólica que 

contém representações conseqüentes das relações entre seus membros, dos lugares 

que deverão ocupar, dos limites que deverão respeitar, das práticas que devem 

desenvolver (Afonso, 1981 apud Coelho, 2000). A instituição família, para o mesmo 

autor, implica a consideração das regras de funcionamento entre os elementos 

constitutivos da interação perpassada por idéias, valores, preconceitos – por uma 

ideologia, e articula-se com as outras instituições da sociedade, tanto no que diz 

respeito às suas representações quanto às suas práticas. Segundo Coelho (2000), a 

família, enquanto instituição, possui três momentos: 

• Universal e abstrato. Neste momento a família tem, como conteúdo, valores, 

normas e padrões ideológicos da sociedade, que orientam a socialização e 

funcionam como um sistema de referência para organizar as relações entre 

seus membros, no que se refere ao parentesco, às relações entre os sexos, à 

interação com outros grupos de pertença.  

• Momento da particularidade. A instituição se relaciona ao contexto e às 

circunstâncias específicas nas quais as normas gerais são concretizadas, 

aplicadas em condições particulares, em diferentes condições sociais, em 

determinado lugar e tempo. 

• Momento da singularidade. A instituição família assume uma forma 

individual. Ao se constituírem dentro das condições particulares de um tempo 

e lugar, as famílias tomam a forma de seu tempo social, de um modo 

individual, singular. 
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Estes momentos, definidos por Coelho, parecem muito similares ao que 

Bronfenbrenner definiu como níveis do ambiente ecológico em que a pessoa em 

desenvolvimento está inserida. O momento universal e abstrato corresponde 

aproximadamente ao macrossistema, o momento de particularidade nos reporta às 

trocas entre os micro-contextos que caracterizam o mesossistema, enquanto a 

singularidade caracteriza o microssistema, com suas relações proximais. 

As questões que dão origem a este estudo buscam compreender a família a 

partir dessa condição de singularidade, como a mesma tem organizado o seu 

cotidiano, como seus membros interagem nele e como isso pode estar relacionado 

com as circunstâncias do abuso sexual da filha, da sua revelação e de como esse 

evento afetou a vida da família. Os outros dois momentos estarão aí incluídos em 

cada prática, pois a organização dessa família vai estar pautada na sua condição 

social neste tempo e lugar e referendada por valores, normas e padrões ideológicos 

vigentes na sociedade atual. 

Embora as condições sociais por si favoreçam algumas situações de risco, é 

a família, na sua singularidade, que pode funcionar de forma a amenizar ou acentuar 

as adversidades do sistema social em que está inserida. Para Cowan, Cowan e Shulz 

“O tamanho da família, a organização das relações dentro dela e os processos de 

interação entre seus membros, tudo pode funcionar como risco, vulnerabilidade, 

amortecedor, e fontes de resiliência para membros individuais da família” (1996, p. 

17). 

As discussões sobre o conceito de risco têm avançado nas últimas décadas. 

Tradicionalmente, risco foi pensado em termos estáticos, como um “marker”, um 

estressor, ou um fator preditor de resultados indesejáveis. Ultimamente, porém, o 

risco tem sido pensado como um processo (Cowan, Cowan e Shulz, 1996). Na 

mesma perspectiva, Yunes e Szymanski (2001) colocam que os riscos psicológicos 

são flutuantes na história dos indivíduos, mudam de acordo com as circunstâncias de 

vida e têm diferentes repercussões, dependendo de cada um: “... não é possível fazer 

inferências do tipo causa-efeito, com um raciocínio linear, quando se trata de riscos 

psicológicos. É preciso identificar que processos ou mecanismos influenciaram ou 

ligam risco à conseqüência em um determinado ponto da história do indivíduo” (pp. 

24 –25). 
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    O termo vulnerabilidade geralmente se refere a uma debilidade interna ou 

um lócus interno de um problema. Vulnerabilidade aumenta a probabilidade de um 

resultado indesejável ou negativo específico na presença de um risco e opera apenas 

quando o risco está presente. Além dos fatores constitucionais ou genéticos, 

condições tais como auto-estima, traços de personalidade, e depressão são 

freqüentemente descritas como vulnerabilidades (Cowan, Cowan e Shulz, 1996).  

Condições externas também podem funcionar como vulnerabilidade: 

cuidados parentais não efetivos tornam seus filhos mais vulneráveis a manifestar 

problemas na presença de muitos estressores familiares (Patterson & Capaldi, 1991 

apud Cowan, Cowan e Shulz, 1996).  

Diferente de vulnerabilidade, a noção de resiliência se refere a processos 

que operam na presença de risco para produzir resultados tão bons ou melhores do 

que aqueles obtidos na ausência de risco. O conceito de resiliência tem sido objeto de 

muitas discussões nos últimos anos e implica a idéia de que algumas famílias ou 

indivíduos possuem recursos psicológicos e habilidade interpessoal que os capacitam 

a responder com sucesso a situações adversas e crescer a partir da experiência 

(Cowan, Cowan e Shulz, 1996, pp. 14 e 15). 

Outro conceito que vem sendo utilizado para aumentar a compreensão dos 

processos que podem ser desencadeados a partir da situação de risco e que podem 

levar a resultados diversos para as pessoas ou grupo familiar envolvido é o de 

mecanismo. Os mecanismos são processos que ligam riscos e resultados e podem ser 

classificados em mediadores e moderadores. Um mecanismo de mediação é um 

processo dinâmico que cria uma ligação que não é observável diretamente de uma 

co-variação entre risco e resultado. Um mecanismo moderador amplia, reduz, ou 

muda a direção da correlação entre risco e resultado (Cowan, Cowan e Shulz, 1996). 

Estes autores têm examinado cinco aspectos principais da vida familiar, cada um em 

um nível diferente de análise: 

• O bem-estar ou sofrimento dos filhos e dos pais enquanto indivíduos. 

• A qualidade da relação dos pais enquanto casal. 

• A qualidade da relação entre cada um dos pais e seus filhos. 

• A ambiente em cada uma das famílias de origem dos pais. 

• O equilíbrio entre estresse de vida e suporte social externo à família, como 

estes são experimentados (vivenciados) pelos membros da família. 
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Nesta perspectiva, é uma combinação de riscos, fatores de proteção e 

vulnerabilidades a partir de cada domínio, acessados ao longo do tempo, que poderá 

prever adaptação familiar e individual melhor do que qualquer fator tomado 

isoladamente. 

A variável gênero tem se mostrado de grande importância na análise dos 

processos de risco e fatores de proteção dentro do sistema familiar. Cowan, Cowan e 

Shulz (1996) sustentam que “é em diferentes modelos de conexão entre homens e 

mulheres que nós precisamos procurar evidência dos mecanismos ou dinâmicas que 

possam explicar como risco e resiliência funcionam no nível familiar” (p. 26, 

tradução da autora). Esta observação é importante e muito coerente com o que foi 

discutido anteriormente sobre os aspectos sócio-antroplógicos, tendo em vista que os 

dois princípios que Lèvi-Strauss considera fundamentais para a estrutura social estão 

ligados a questões sexuais e de gênero (divisão social do trabalho por sexos e a 

proibição do incesto).  

Outra forma de avaliar o potencial para risco ou proteção presentes no 

contexto familiar é proposta por Bastos, Alcântara e Ferreira Santos (2002) que, para 

esse fim, fazem referência às “propriedades críticas” que Goodnow (1996 apud 

Alcântara e Ferreira Santos, 2002) considera definidoras das dimensões do contexto 

de desenvolvimento: 1) dimensões espaciais (limites, permeabilidade, acesso e 

transição); 2) capacidade cognitiva (compreensão de aspectos do ambiente, inclusive 

das rotas de escape de uma posição de desvantagem social, como se escolarizar, 

casar-se, emigrar); 3) integração e participação (chances de interação face-a-face, 

habilidades para enfrentar barreiras); 4) contrato social (direitos e obrigações). 

              Os mesmos autores identificam recursos familiares que vão interagir com as 

propriedades descritas anteriormente, em diferentes níveis: 

a) Renda, tempo, capital humano (educação e trabalho dos pais). 

b) Capital psicológico (comportamento dos pais, atitudes e crenças, saúde 

emocional). 

c) Recursos comunitários: infra-estrutura de cuidado e proteção à criança e ao 

adolescente (creches, escolas, grupos de pares, grupos comunitários); redes 

sociais formais ou informais.  
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De Antony e Koller (2000) num estudo sobre vulnerabilidade e resiliência 

familiar, no qual relatam a visão de adolescentes abrigadas em uma instituição 

pública em decorrência de maus-tratos familiares, chegaram aos seguintes resultados: 

• Indicadores de proteção: apoio emocional, práticas disciplinares, atividades 

em conjunto e presença de rede de apoio. 

• Indicadores de risco: descontrole emocional, culpa, falta de responsabilidade, 

falta de diálogo, drogas, ausência dos pais, violência doméstica, violência na 

comunidade, transição da infância para a adolescência e ausência da rede de 

apoio. 

Todos os aspectos que se constituem como um contexto de desenvolvimento 

para a criança, com seus possíveis processos de risco e proteção referidos até aqui, 

nos reportam a uma complexidade que foi bem contemplada pela abordagem 

ecológica de Urie Bronfenbrenner (1996/2002). Este autor amplia o conceito de 

ambiente e passa a denominá-lo de ambiente ecológico, isto é, concebido 

topologicamente como uma “organização de encaixe de estruturas concêntricas, cada 

uma, contida na seguinte” (p 18). Esta concepção considera como relevante não 

apenas o ambiente imediato onde a pessoa em desenvolvimento está inserida, mas 

também as interconexões entre esses ambientes dos quais participa ativamente e as 

influências externas oriundas de meios mais amplos. As estruturas encaixadas 

referidas anteriormente são assim definidas pelo autor:  

• Microssistema, que compreende o nível mais interno dessa organização, o 

ambiente imediato contendo a pessoa em desenvolvimento, caracterizado por 

interação face a face (ex: casa, a sala de aula, o laboratório).  

• Mesossistema, que inclui as inter-relações entre dois ou mais ambientes nos 

quais a pessoa em desenvolvimento participa ativamente. No caso das 

crianças desse estudo, geralmente esse conjunto de microssistemas que 

interagem é composto pela família, escola ou creche e outras instituições ou 

núcleos familiares (da vizinhança ou da família extensa) com os quais 

mantém alguma convivência.  

• O exossistema refere-se a um ou mais ambientes que não envolvem a pessoa 

em desenvolvimento como um participante ativo, mas no qual ocorrem 

eventos que afetam, ou são afetados, por aquilo que acontece no ambiente 
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contendo a pessoa em desenvolvimento, ex: o local de trabalho dos pais e 

outros ambientes em que pais ou irmãos participam.  

• O macrossistema refere-se a consistências, na forma e conteúdo de sistemas 

de ordem inferior (micro-, meso- e exo-) que existem, ou poderiam existir, no 

nível da subcultura ou da cultura como um todo, juntamente com qualquer 

sistema de crença ou ideologia subjacente a essas consistências.  

Esse primeiro modelo da teoria ecológica dava demasiada ênfase aos 

aspectos do contexto em detrimento da pessoa. Mais recentemente, Bronfenbrenner e 

seus colaboradores formulam o modelo bioecológico do desenvolvimento humano e 

os processos passam a ocupar uma posição central na ecologia desenvolvimental 

(Narvaz e Koller, 2004). 

Nesse novo modelo, os processos psicológicos passam a ser prioridade de 

sistemas nos quais a pessoa é apenas um dos elementos desse sistema, cujo foco 

principal são os processos e as interações. O desenvolvimento passa a ser estudado 

através da interação sinérgica de quatro núcleos inter-relacionados: o processo, a 

pessoa, o contexto e o tempo. 

A forma de abordar o contexto já foi exposta anteriormente e mantém-se 

nesse novo modelo. O conceito de processos proximais adquire uma importância 

particular, como pode ser observado no conteúdo da primeira proposição: 

  
Especialmente nas fases mais prematuras, e em grande extensão do curso da vida, 

o desenvolvimento humano acontece através de processos de interações 

recíprocas progressivamente mais complexas, num movimento envolvendo o 

organismo humano biopsicológico e as pessoas, objetos e símbolos do ambiente 

imediato (Bronfenbrenner, 1996, p. 620). 

 

A forma, a força, o conteúdo e a direção dos processos proximais variam em 

seu efeito sobre o desenvolvimento como uma função conjunta: das características 

biopsicológicas da pessoa; do ambiente (imediato e mais remoto); da natureza dos 

resultados sobre o desenvolvimento. 

Um outro núcleo do sistema destacado por este modelo é a pessoa. Esta 

envolve características determinadas biopsicológicas e aquelas que foram construídas 

na interação com o ambiente. As características de pessoas são tanto produtores 
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quanto produtos do desenvolvimento, sendo um dos elementos que influenciam as 

características dos processos proximais. 

O tempo permite examinar a influência sobre o desenvolvimento humano de 

mudanças e continuidades que ocorrem ao longo do ciclo da vida e é considerado em 

três níveis: 1) o micro-tempo, que se refere à continuidade e à descontinuidade, 

observadas dentro de pequenos episódios dos processos proximais; 2) o meso-tempo 

que se refere à periodicidade dos episódios de processos através de intervalos 

maiores de tempo como dias e semanas e; 3) o macro-tempo que abarca as 

expectativas e os eventos em mudança dentro da sociedade através de gerações, bem 

como a forma como estes eventos afetam e são afetados pelos processos e resultados 

do desenvolvimento humano, dentro do ciclo vital. Os eventos históricos podem 

alterar o curso do desenvolvimento não só para o indivíduo como para grandes 

segmentos da população (Bronfenbrenner & Moris, 1998 apud Navaz & Koller, 

2004). 

As trajetórias de vida de todos os membros da família são interdependentes. 

Portanto, o modo como cada membro da família reage a uma transição de papel ou a 

um evento histórico particular afeta o curso do desenvolvimento dos outros membros 

da família, tanto dentro, como através das gerações (Bronfenbrenner, 1996).    

Com base nesta visão ecológica e sistêmica do desenvolvimento humano de 

Bronfenbrenner e aliada a uma visão sócio-histórica do desenvolvimento cujas bases 

se encontram em Vigotsky e Wallon, vem sendo desenvolvida no Brasil (SP), nos 

últimos anos, a perspectiva teórico-metodológica da Rede de Significações (Redsig), 

com o objetivo de se constituir numa ferramenta para auxiliar nos procedimentos de 

investigação e na compreensão do processo de desenvolvimento humano.  

Rossetti Ferreira, Amorim e da Silva (2004) pesquisadoras-membros do 

grupo que vem tecendo essa proposta teórico-metodológica, referem que:  

 

A complexidade dos processos de desenvolvimento, sua flexibilidade e dinâmica, 

suas transformações e delimitações levaram-nos a recorrer à metáfora da rede. 

(...) por concebermos, ainda, que a rede de significados e sentidos presentes na 

ação de significar o mundo, o outro e a si mesmos, efetivada no momento 

interativo, estrutura um universo semiótico, acabamos por denominá-la de 

perspectiva da rede de significações (p. 23, 24).  
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O desenvolvimento humano, nesta perspectiva, dá-se dentro de processos 

complexos, imersos em uma malha de elementos de natureza semiótica. O modo 

como o desenvolvimento é circunscrito, depende da variabilidade e dos significados 

que emergem diante da articulação dos elementos ligados às várias pessoas em 

interação dentro de um contexto específico. Essa articulação/circunscrição altera-se 

continuamente em função do tempo e dos eventos, compondo novas configurações e 

novos percursos possíveis.     

Há um consenso na literatura sobre o fato de ser o bebê humano, entre todas 

as espécies, aquele que nasce com maior imperícia, imaturidade e incompletude, 

sendo incapaz de sobreviver sozinho. Devido a essa incompletude, o bebê necessita 

da presença constante do outro, sendo vital a relação com um parceiro da mesma 

espécie. 

 

No âmago da construção das relações bebê-outro, esse outro social passa a inserir 

a criança em contextos ou posições sociais, agindo como seu mediador. É esse 

outro que completa e interpreta o bebê para o mundo e o mundo para ele. (...) 

Dessa forma entende-se que, desde o início da vida, as relações são co-

construídas a partir das “inter-ações”, isto é, de ações compartilhadas e 

interdependentes (Rossetti Ferreira, Amorim e da Silva, 2004, p. 24). 

 

Essa dependência de processos relacionais com o outro, processos 

dialógicos, desde o início da vida, coloca a pessoa em jogos interativos, os quais, em 

uma rede de relações, impregnada e atravessada pela linguagem, vão abrindo e/ou 

interditando papéis e lugares possíveis de serem ocupados (Rossetti Ferreira, Amorim e 

da Silva, 2004). 

Sendo a família o lugar privilegiado de convivência nos primeiros anos de 

vida, esta perspectiva fornece instrumentos conceituais importantes para 

compreender em que rede de interações a criança abusada sexualmente está inserida 

e na qual se estabelece uma relação de vitimação e/ou proteção.  No momento 

posterior à revelação é possível que “a emergência de papéis/posições dá-se por meio 

de processos dialéticos de fusão e diferenciação, na dinâmica segmentação e 

unificação de fragmentos de experiências passadas com percepções do momento 
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presente, interligados às necessidades, às perspectivas futuras e ao contexto nos quais 

encontram-se inseridos”  (Rossetti Ferreira, Amorim e da Silva, 2004, p. 25) os 

cuidadores e os outros significativos da rede familiar e social.   

A dimensão temporal assume uma importância muito significativa na 

compreensão tanto das trajetórias individuais quanto da organização familiar. A 

perspectiva da rede de significações, para abarcar as diferentes dimensões temporais 

presentes no aqui e agora dos processos de interação, propõe a existência de quatro 

tempos que se encontram intimamente interligados: O tempo presente, o tempo 

vivido, o tempo histórico e o tempo de orientação futura.  

O tempo presente envolve as situações do aqui-agora e constitui as práticas 

discursivas interpessoais que incluem as vozes ativadas pelas memórias dos outros 

três tempos que se tornam presentes e combinados. Nesta perspectiva, a extensão do 

impacto da descoberta do abuso sexual no tempo presente das pessoas envolvidas e 

dos sistemas familiares que compõem, vai depender dessas variadas vozes 

relacionadas ao tempo vivido, ontogenético (trajetórias pessoais e familiares) ao 

tempo histórico ou cultural, que abrange a rede coletiva de significações disponíveis 

para as pessoas darem sentido a esse fenômeno com o qual se deparam. 

Um conceito também importante para tratar de eventos que causam impacto 

na família é o de transição, como definido por Cowan (1991). Para este autor, 

transições são processos ao longo do tempo que resultam em uma reorganização 

qualitativa tanto da vida interna quanto do comportamento externo. As mudanças que 

ocorrem num processo de transição podem ser normativas ou não normativas. Esta 

classificação sempre tem, como referência, um contexto social específico, visto que o 

que é usual e esperado em uma cultura pode não ser em outra ou mesmo em cada 

uma das suas sub-culturas. As mudanças normativas são aquelas esperadas e 

experimentadas pela grande maioria dos indivíduos ou famílias em uma população 

(ex: entrada na escola, casamento, nascimento do primeiro filho). As transições não 

normativas estão associadas com um conjunto de eventos incomuns ou imprevisíveis 

como: doença grave, divórcio, morte de um filho (Cowan, 1991). Neste sentido, a 

descoberta/revelação do abuso sexual vivenciado por um filho pode desencadear, na 

família, um processo de transição não normativo devido a todas as mudanças que 

esta situação tende a provocar.  
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Sobre as mudanças que podem ocorrer nas famílias, Gottman (1991) 

considera que existem dois tipos: mudanças reguladas e mudanças caóticas. As 

primeiras se caracterizam por duas qualidades: 1) a existência de um ponto fixo e 2) 

a presença de leis que regulam o sistema e o determinam. 

Na família, os pontos fixos podem ser definidos como todas as coisas que 

servem de referência para a família resolver um conflito de forma que a coesão 

familiar aumenta depois do conflito (Gottman, 1991). Como exemplo destes pontos 

fixos o autor cita “o sentido de nós”, construto que pode ser medido por alguns 

elementos presentes na família, tais como o compartilhamento de uma religião, 

pontos de vista culturais, valores, sistema de crenças, ponto de vista sobre a 

realidade, entre outros. São esses pontos fixos que provêm significado para os 

acontecimentos vivenciados pela família; sem eles, todo conflito corre o risco de 

ameaçar a organização desta.  
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CAPITULO 2 

 

SOBRE O ABUSO SEXUAL 

 
 
2.1 Aspectos históricos e conceituais   

 

A violência é um fenômeno complexo, que sempre esteve presente na 

história da humanidade, manifestando-se das mais variadas formas, a depender do 

momento sócio-histórico em que se expressa. Os critérios para definir o que é 

violência também estão relacionados ao contexto cultural de cada sociedade, em cada 

período da sua história.  

Ultimamente têm sido bastante ressaltados os danos que a violência acarreta 

para a saúde da população, sendo considerada um problema de saúde pública que 

necessita de políticas adequadas e eficazes de enfrentamento. A violência tem 

atingido seriamente as crianças e os adolescentes, e a mortalidade por violência é a 

primeira causa de morte da população entre cinco e dezenove anos (Minayo, 2002). 

Contudo, esta é apenas a parte mais visível do problema. Muitas formas de 

maus tratos que, na maioria das vezes, não levam à morte da vítima, podem provocar 

danos graves ao desenvolvimento biopsicossocial desta. O abuso sexual tem sido 

considerado como uma das formas mais danosas de violência contra a criança e o 

adolescente. O fato de envolver quase sempre pessoas do universo afetivo da vítima, 

além do silêncio que geralmente se instaura sobre essa relação abusiva, parecem ser 

os aspectos que mais contribuem para a confusão de sentimentos e idéias em torno 

dessa experiência, que pode, em níveis diversos, prejudicar à saúde psíquica da 

criança.  

O abuso sexual parece ser uma prática antiga que vem sendo cada vez mais 

revelada, exigindo atenção do poder público e dos profissionais de várias áreas. A 

literatura sobre essa temática tem crescido nas duas últimas décadas e já existe um 

consenso sobre o fato de que este tipo de violência acontece em todas as classes 

sociais e atinge os mais diversos países, independente do seu nível de 

desenvolvimento. 

Embora haja certa discrepância entre os dados encontrados na literatura 

sobre suas características, o trabalho que parece ter, pela primeira vez, feito 
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referência à violência sexual contra crianças foi aquele do professor de medicina 

legal Auguste Tardieu, publicado em 1860, na França. Para Gabel (1997) este é o 

primeiro estudo publicado sobre casos de abuso sexual incestuosos, enquanto para 

Azevedo e Guerra (1998) este foi o trabalho pioneiro na descoberta da “síndrome da 

criança espancada”.  Contudo, a sociedade certamente não estava em condições de 

absorver e reagir a essas informações que, entre outras coisas, colocava em cheque, 

como ainda coloca, valores constituídos sobre a família. Como um dos fatores que 

explicam o grande silêncio sobre os abusos sexuais incestuosos, Gruyer (1991 p. 83) 

refere-se ao mito do “bon milieu naturel”, que comporta nossas representações 

acerca da família idealizada como naturalmente boa. O amplo reconhecimento da 

violência física e/ou sexual contra crianças e adolescentes só surgiu na segunda 

metade do século XX, ou seja, mais de um século depois, no caso dos maus-tratos 

físicos, com o trabalho de Kempe e outros, nos Estados Unidos. 

Ainda pouco exploradas, mas muito significativas para a compreensão do 

caráter delicado da revelação do abuso sexual, também a nível macro-social, são as 

vicissitudes sofridas pela teoria freudiana para explicar a origem da neurose. Num 

primeiro momento, a partir das descobertas feitas no seu trabalho clínico e estudos 

sobre a histeria, Freud elabora a teoria da sedução para explicar a etiologia da 

neurose, em artigo publicado em 1896 (Freud, 1992). Nesta ocasião, o mesmo 

afirmou que a maior parte de seus pacientes traziam à tona cenas da infância em que 

eles foram seduzidos por um adulto; no caso das mulheres, o sedutor era quase 

sempre o pai. Num segundo momento, Freud abandona esta idéia, dizendo que 

aquelas cenas estavam relacionadas a fantasias de desejos infantis (realidade 

psíquica) e não à realidade vivida e passa a empreender o estudo da sexualidade 

infantil. 

Essa mudança no rumo das investigações de Freud pode estar fortemente 

relacionada ao incômodo que a revelação do abuso sexual intrafamiliar possa ter 

trazido para a sociedade da época, para ele mesmo e, inclusive, para os próprios 

pacientes. Nesse segundo momento, Freud passa a desenvolver sua teoria da 

sexualidade infantil, e se refere às cenas reproduzidas por seus pacientes como as 

primeiras evidências do complexo de Édipo. Vemos que houve uma inversão dos 

papéis, a criança deixa de ser vítima da sexualidade do adulto, conforme a teoria da 

sedução e passa a exercer um papel ativo de sujeito que dispõe de sexualidade e de 
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um desejo dirigido ao genitor do sexo oposto. Nesse momento, a atenção é desviada 

da realidade do abuso sexual dentro da família e se volta para um desejo incestuoso, 

realidade psíquica, da criança. Esta forma de ver o problema parece ter influenciado 

fortemente a visão dos terapeutas, outros profissionais e cidadãos, e até hoje provoca 

confusão sobre a compreensão do envolvimento da criança no abuso sexual. Este é 

muitas vezes visto como sendo fruto do interesse da criança e como uma experiência 

que lhe proporciona prazer em vez de problemas. Sabe-se, hoje, que o prazer 

eventualmente sentido pela criança não ameniza o problema, pelo contrário, pode 

agravá-lo na medida em que tende a aumentar a culpa e a ambivalência de 

sentimentos em torno da experiência.  

Num terceiro momento, a partir de um estudo de caso, que também 

envolvia, segundo ele mesmo, uma “incontestável” situação de abuso sexual 

intrafamiliar, Freud conclui que as histórias de sedução não tratavam nem somente 

de fatos reais, nem apenas de fantasias, reconhecendo novamente a realidade material 

do abuso sexual (Freud, 1992). 

Outro aspecto que também chama atenção é o fato deste autor não se utilizar 

do conceito de abuso sexual para referir-se às situações de sedução relatadas por seus 

pacientes, embora signifiquem a mesma coisa. Freud utiliza essa expressão quando 

fala dos “imaturos sexuais”, ou seja, dos abusadores não familiares, como podemos 

ver na passagem seguinte dos seus três ensaios sobre a teoria da sexualidade, 

publicado, pela primeira vez, em 1905: “... encontra-se com uma freqüência 

extraordinária o abuso sexual de crianças pelos professores, instrutores da escola e o 

pessoal de guarda, simplesmente porque as melhores oportunidades lhe são 

oferecidas” (Freud, 1987, p. 56). Isto significa que o abuso sexual, seja no seio da 

família, seja fora dela, já era reconhecido por Freud, no final do século XIX e início 

do século XX, como uma realidade incontestável. Contudo, nesse momento havia 

apenas uma preocupação em compreender o desenvolvimento dos processos mentais 

que levavam ao adoecimento da pessoa, ou seja, questões de saúde, não estando 

ainda presente uma preocupação maior relacionada aos direitos da criança.  

Um esclarecimento sobre os aspectos legais e de saúde envolvidos na 

problemática do abuso sexual é empreendido por Furniss (2002). Segundo ele, uma 

atenção cada vez maior ao abuso sexual nas últimas décadas, está relacionada, 

principalmente, a dois fatores: (1) o crescente movimento dos direitos da criança e, 
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(2) o crescente conhecimento e preocupação com a saúde, inclusive a saúde mental, 

da criança. Esses dois aspectos reportam a, no mínimo, dois tipos de profissionais 

diferentes: aqueles da área jurídica e aqueles da área de saúde, os quais precisam 

atuar em conjunto para que possa haver uma intervenção mais eficaz e menos danosa 

para a criança.   

Quanto às definições normativas, estas são baseadas em leis e podem mudar 

a partir das transformações sociais, culturais e políticas. As mudanças sociais e 

políticas ocorridas no último século, em nível mundial, culminaram, no Brasil, com a 

elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Esta lei estabelece um 

novo paradigma para abordar a infância e os problemas que afetam crianças e 

adolescentes. Estes passam a ser considerados sujeitos de direitos que devem ser 

assegurados com prioridade absoluta pela família, pelo estado e pela sociedade.  

Neste novo contexto, no qual, pelo menos do ponto de vista jurídico, o bem-

estar das crianças e adolescentes é da responsabilidade de todos e não apenas da sua 

família, a violência contra as crianças, na sua maioria, doméstica, tende a deixar de 

ser um assunto privado da família e passa a ser um problema que diz respeito a toda a 

sociedade. Nos capítulos referentes aos direitos fundamentais da criança e do 

adolescente contidos no ECA consta, no artigo dezoito, o seguinte: “É dever de todos 

velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer 

tratamento desumano , violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor” (Governo 

da Bahia, 2002, p. 15). Vemos que a lei é muito clara e traz artigos que especificam 

bem a responsabilidade de cada cidadão, dos profissionais e das nossas instituições, 

como podemos observar no artigo 245 do capítulo sobre as infrações administrativas:  

      

Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à 

saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade 

competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou 

confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente: Pena-multa de três a 

vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 

(Governo do Estado da Bahia, p.71) 

 

Ou seja, é considerado forte atentado aos direitos da criança não somente 

cometer algum tipo de mau-trato, como também a omissão diante de atos dessa 
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natureza e mesmo, de alguma suspeita de que isto esteja acontecendo. Surge, 

contudo, uma dificuldade relacionada à falta de definição desses termos que 

aparecem: maus tratos, tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e 

constrangedor, ficando a critério da sensibilidade de cada profissional, ou cidadão, o 

julgamento sobre as situações das quais toma conhecimento, se estas se encaixam em 

alguma destas categorias de tratamentos. Seriam estes termos sinônimos um do 

outro? Todos podem ser encaixados na categoria mais ampla de violência? 

Devido à sua complexidade, existe uma grande dificuldade na definição do 

que seja violência, aspecto bastante ressaltado no trabalho de Ristum (2001). 

Segundo a mesma, a classificação da violência em vários tipos (ex: doméstica, 

estrutural, de delinqüência) e subtipos (ex: sexual, física) torna-se um recurso que 

ajuda a defini-la melhor, tendo em vista a dificuldade de consenso em torno de uma 

definição mais geral.  

Outro conceito muito discutido e que engloba o abuso sexual é aquele de 

maus-tratos infligidos à criança. Uma interessante discussão sobre o assunto é 

proposta por Martins (2002) que destaca a diversidade de definições que até o 

momento tem tido muito mais uma função de orientar a prática profissional do que a 

busca de uma validade conceitual. 

Em trabalho que abrangeu uma pesquisa bibliográfica e discussões em 

oficinas com estudiosos da temática do abuso sexual, Faleiros e Campos (2000) 

constataram uma grande imprecisão terminológica que atribuem ao recente 

desvelamento, à complexidade e à diversidade do problema. Após rica discussão dos 

aspectos envolvidos, e tomando como base a natureza da relação que se estabelece 

no abuso sexual, os autores propõem que este seja definido como um relacionamento 

interpessoal sexual parafílico. Este conceito toma como referência as categorias 

diagnósticas contidas no DSM IV (Manual diagnóstico e estatístico de transtornos 

mentais, 4ª edição), que define muitos dos comportamentos assumidos pelos 

abusadores como tipos de parafilia, como por exemplo: atividade sexual com 

crianças - pedofilia; exibição dos órgão sexuais – exibicionismo; excitação sexual 

através da humilhação e sofrimento que causa ao outro - sadismo sexual (DSM IV, 

1995).  Etimologicamente, parafilia significa para = desvio; filia = aquilo para que a 

pessoa é atraída (Faleiros e Campos, 2000). 
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Podem-se apontar alguns problemas relativos a essa definição, sobretudo, às 

subcategorias definidas como dominação sexual perversa e agressão sexual. Um 

problema é que os autores retomam um conceito que é anterior ao de parafilia, que 

foi substituído por este para efeito da classificação internacional, e que eles mesmos 

usam como referência para definir a categoria mais abrangente. Os dois referem-se a 

abordagens teóricas diferentes e, se por um lado, se referem aos mesmos fenômenos, 

fica confuso o uso de um e posteriormente o uso de outro. Além disso, essas duas 

subcategorias não esgotam as várias formas em que se dá o abuso sexual da criança. 

Contudo, a distinção entre uma forma mais planejada e prolongada de abuso 

sexual (dominação sexual perversa) de outras mais ocasionais e caracterizadas por 

episódios únicos (agressões sexuais) é interessante pela diversidade do tipo de 

relação que se estabelece entre o agressor e a criança e o tipo de impacto que pode 

ter, seja o próprio ato, seja a sua descoberta/revelação, sobre a criança e a família. 

Neste trabalho, adotaremos a definição da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) que considera o abuso sexual da criança como sendo 

 

o envolvimento de uma criança em atividade sexual que ela não compreende 

completamente, para a qual ela não é capaz de dar consentimento informado, ou 

que viole as leis ou tabus sociais. Abuso sexual infantil é evidenciado por esta 

atividade entre uma criança e um adulto ou outra criança que, pela idade ou 

desenvolvimento, está numa relação de responsabilidade, confiança ou poder, 

sendo a atividade realizada com intenção de gratificar ou satisfazer as 

necessidades da outra pessoa. (Traduzido pela autora, disponível em 

<http://www.who.int/violence-injury-preventions/child abuse/em 29/09/03). 

 

Esta definição aborda dois aspectos amplamente reconhecidos na literatura 

como sendo definidores da situação de abuso sexual: o uso da criança como objeto 

para satisfazer as necessidades do agressor e o abuso de poder que este exerce sobre 

a vítima. Trata-se, portanto, de uma definição mais normativa que não faz referência 

explícita às conseqüências, embora estas estejam implícitas, quando é referido que o 

ato não respeita o nível de desenvolvimento da criança, sua imaturidade 

biopsicossocial, podendo, portanto, provocar-lhe, no mínimo, confusão a respeito da 

confiança que pode ter no adulto e dos papéis sociais aí envolvidos. 
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2.2 A identificação, a revelação e a denúncia do abuso sexual  

As estatísticas sobre o abuso sexual da criança não são uniformes, porém 

alguns dados parecem constantes: a maioria esmagadora dos agressores é do sexo 

masculino e são pessoas conhecidas da vítima. Drezett (2000), a partir da análise de 

71 casos de violência sexual contra crianças, documentados em um hospital de São 

Paulo, constatou que, em 84,5% dos casos, o agressor era conhecido da vítima. 

Destes, em 21,7% o agressor era o pai biológico; em 16,7% o padrasto, em 11,6% o 

tio, em 10% o avô, em 16,7% o vizinho e em 21,7% outro conhecido da família. A 

estatística apresentada por Britto (2005), como resultado do seu trabalho de pesquisa 

no VIVER (Serviço de atenção a pessoas em situação de violência sexual), em 

Salvador-Ba, mostrou também um elevado número de agressores conhecidos da 

vítima ou da família desta (86% dos casos). Diferente do resultado de Drezet, os 

vizinhos foram os agressores mais freqüentes, abrangendo 28% do total de 

ocorrências, enquanto os pais e padrastos representaram, respectivamente, 13% e 

11%. Em seguida aparecem os tios com 6,4% e primos com 3,2% , avô e irmão com 

percentuais em torno de 1%. Estes dados estatísticos revelam a necessidade de 

estudar a problemática do abuso sexual enfocando a família, buscando entender 

processos de risco e proteção aí envolvidos. 

Por ser um tipo de violência que ocorre no âmbito mais privado da vida da 

criança, alguns autores (Furniss, 2002; Gruyer, Fadier-Nisse e Sabourim, 1991; 

Ferrari e Vecina, 2002; Brino e Willians, 2003) têm apontado para a importância da 

escola no desempenho desse papel de identificar e denunciar o abuso sexual, por ser 

a instituição mais presente na vida da criança, depois da família e, portanto, podendo 

ter uma participação fundamental na sua proteção.  

Para identificar a existência do abuso sexual são necessárias algumas 

condições que facilitem a sua revelação. Furniss (2002), psicoterapeuta com longa 

experiência no atendimento a crianças que sofreram violência doméstica e suas 

famílias, refere que “Nós tanto podemos permitir aos nossos clientes e pacientes que 

revelem sua experiência de abuso sexual quando crianças quanto podemos, através 

de uma sutil comunicação interacional, evitar que façam isso.” (p. 1). Convergindo 

na mesma direção, Gruyer, Fadier-Nisse e Sabourim (1991) afirmam que é a emoção 

do outro, o adulto, que vai autorizar ou não a criança a dizer sua história secreta. Para 
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estes autores, a emoção deve ser controlada porque toda dramatização da situação 

provocaria insegurança na criança.  

Diante dessas observações, fica evidente a necessidade de oferecer, no 

mínimo, informações básicas sobre a realidade dos abusos sexuais, para que os 

profissionais que trabalham com crianças tenham condições de ver ou ouvir o que 

estas estão comunicando, ou mesmo favorecer essa comunicação. Contudo, isto tem 

acontecido muito pouco até o momento, como mostram as pesquisas de Brino & 

Willians (2003) e Machado (2004), que constatam um baixo nível de informações 

sobre o abuso sexual, o que dificulta aos profissionais lidarem com possíveis 

revelações diretas ou indiretas desse tipo de violência, bem como sobre as formas de 

proceder diante dessa situação, inclusive a posição de denunciar como exige a lei. 

As crianças conseguem revelar seu segredo dentro do quadro escolar, 

quando elas sentem que um de seus professores é particularmente atencioso. Gruyer, 

Fadier-Nisse e Sabourim (1991) relatam o caso do professor de Francês que 

convidou seus alunos para propor assuntos para debater e um deles lhe mandou um 

bilhete perguntando: “um pai tem o direito de ter relações sexuais com sua filha?”. O 

professor passou o resto do tempo falando sobre a interdição do incesto e na saída a 

aluna que tinha feito a pergunta veio lhe contar o abuso que tinha sofrido. 

Segundo Furniss (2002), as crianças geralmente revelam diretamente ao 

profissional ou a algum outro adulto fora da família, que se torna a pessoa de 

confiança. A criança também pode revelar indiretamente, através de um amigo ou 

companheiro da escola.  

Pessoa de confiança é um conceito amplamente utilizado por esse autor para 

se referir à pessoa ou profissional em cuja presença a criança manifesta os sintomas 

ou faz uma revelação parcial consciente e intencional. “As pessoas de confiança são 

os profissionais em cuja presença, as crianças que sofreram abuso sexual, se sentem 

suficientemente seguras para começar a comunicar a realidade secreta do abuso 

sexual” (Furniss, 2002, p. 183) 

O mesmo autor refere que as revelações intencionais são mais freqüentes 

nos casos de crianças mais velhas e adolescentes, que revelam em ambientes e a 

profissionais do “mundo do meio” (p. 206), isto é, entre o lar onde estão assustados 

demais para revelar, e o mundo externo, onde não conhecem as pessoas e não 
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esperam ser ajudados. Isso leva os professores da escola e da creche e outros 

profissionais do sistema educacional ao centro do trabalho de revelação.  

Outro aspecto relevante a ser considerado é que as revelações iniciais pelas 

crianças são, muitas vezes, apenas revelações parciais. As crianças podem contar 

primeiro um abuso menor, que aconteceu uma vez por algum estranho, antes de 

terem coragem de contar a história toda, um abuso prolongado por membros da 

família ou amigos desta (Furniss, 2002). Esta é também uma questão abordada por 

Myers (1998 apud Yozwiak, Goldim & Marsil, 2004). Este refere que, quando uma 

criança “finalmente” revela um abuso, ela pode começar revelando apenas uma 

pequena parte do abuso e, a depender de como a pessoa reage ao que ela está 

comunicando, a criança pode sentir-se segura ou não para continuar revelando até 

que a história inteira seja revelada.  

Vê-se que alguns aspectos têm grande influência sobre o que podemos 

chamar de “processo da revelação”:  

• A idade da criança: quanto maior a idade, maior a possibilidade de revelar 

intencionalmente e maior a possibilidade de revelar detalhes (Sheaf et al, 

2002 apud Yozwiak , Goldim & Marsil, 2004). 

• A relação com o abusador: quando este é um membro da família, é menos 

provável a revelação e o relato pode conter bem menos detalhes do que 

quando o abusador é mais distante da família (Sheaf et al, 2002 apud 

Yozwiak, Goldim & Marsil, 2004). 

• A reação da pessoa que escuta a criança, a forma como acolhe o que é dito 

por esta, o grau de importância e credibilidade que dá ao que ela está 

comunicando, pode proporcionar ou não segurança à criança para que 

continue revelando, confirmando-se como pessoa de confiança ou inibindo o 

processo de revelação. 

Ao longo deste trabalho, os termos descoberta e revelação podem, em 

alguns momentos, estar sendo usados como sinônimos, porém, a revelação será 

referida mais freqüentemente como uma das possíveis formas de descobrir o abuso 

sexual, aquela na qual a própria criança verbaliza sobre o que aconteceu.   

 

2. 3 Os indícios da violência sexual 
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Quando uma criança abusada não consegue se exprimir verbalmente, ela 

envia quase sempre mensagens que testemunham seu sofrimento. Esse testemunho se 

dá mais freqüentemente através do seu comportamento, dos seus sintomas ou dos 

seus desenhos (Gruyer, Fadier-Nisse & Sabourim, 1991). A literatura refere uma 

grande quantidade de sinais ou sintomas associados à violência sexual, ressaltando, 

porém, que nenhum sinal isolado é específico de abuso sexual. Deve-se observar um 

conjunto de sinais indicativos, que podem ser físicos ou comportamentais. São 

considerados indicadores ou sinais apresentados pelas crianças ou adolescente 

abusados sexualmente: traumatismos e lesões diversas na genitália e/ou anus, 

dilatação himenal, sangramentos, corrimentos vaginais ou secreções penianas, 

infecções urinárias, doenças sexualmente transmissíveis ( DSTs), gravidez, infecções 

crônicas de garganta, dores abdominais, vômitos e dores de cabeça, erupções na pele. 

Distúrbios do sono, pesadelos, vigilância aumentada, mudanças repentinas de 

comportamento e de humor, enurese e encoprese (incontinência urinária e fecal), 

transtornos alimentares (anorexia, bulimia), parada no crescimento, comportamento 

agressivo, mau desempenho escolar, idéias delirantes, pensamentos intrusivos, 

sintomas depressivos, angústias, condutas anti-sociais, baixa auto-estima, mêdo, 

desconfiança, resistência ao apego, fuga de casa ou da escola, resistência em voltar 

para casa depois da escola; muito medo de ser tocada durante o banho ou por ocasião 

de consultas médicas ou resistência para tirar a roupa; comportamento sexual 

exacerbado (masturbação compulsiva, manipulação de outras crianças, 

exibicionismo).  

São destacados como efeitos a longo prazo uma série de transtornos tais 

como: transtornos de ansiedade: pânico, fobias, TOC (Transtorno Obssessivo 

Compulsivo); transtorno dos afetos: depressão, tentativa ou suicídio levado a cabo; 

transtornos de personalidade: boderline, anti-social; transtornos psicossomáticos; 

isolamento; alcoolismo; prostituição; reedição da violência. 

Nenhum destes transtornos, sintomas ou indicadores são exclusivos da 

criança abusada sexualmente. Todos eles são sinais de que a criança não está bem, 

mas os motivos podem ser bem diferentes. Deve-se observar um conjunto de sinais 

indicativos, que podem ser físicos ou comportamentais. 

Contudo, comportamentos sexualizados freqüentes, são os sintomas 

evocadores dos abusos sexuais. Respaldado por pesquisas realizadas nos Estados 
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Unidos, Rouyer (1997) refere que os comportamentos de voyeurismo ou 

exibicionismo, bem como a exploração ou agressão sexual em relação a outras 

crianças é uma forma de tentar elaborar a experiência vivida, passando de uma 

posição passiva para uma posição ativa. Rouyer afirma também que o desenho e as 

brincadeiras com bonecas são formas mais elaboradas de exteriorizar o problema. 

Este autor alerta para a importância de ir além de uma atitude punitiva ou de 

repreensão, aproveitando a ocasião para falar sobre o assunto; “... é preciso que as 

pessoas próximas possam tolerar essa forma de expressão e que aquilo que foi feito à 

criança possa ser comentado, situando claramente as proibições concernentes à 

possessão do corpo do outro” (Rouyer, 1997, p. 69)  

O mesmo autor refere que o comportamento de buscar um contato erótico e 

pedir carícias genitais são provocações muito freqüentes por parte de uma criança 

que sofreu abuso sexual e, geralmente, faz com que as pessoas achem que a criança é 

perversa e que mente quando denuncia aquilo que lhe aconteceu.  

Gruyer, Fadier-Nisse e Sabourim (1991) também referem que as atitudes 

sedutoras são um dos sintomas mais comuns das crianças “sexualmente 

traumatizadas”, comportamento que consideram perigoso por favorecer novos abusos 

e maus tratos. 

Esse é um aspecto importante, pois o comportamento sexualizado da criança 

é comumente interpretado, pelo adulto, como sendo algo inerente a esta, geralmente 

chamada de “criança ousada”, e as histórias que conta tende a serem vistas como 

conseqüências dessa maneira de ser. Contudo, a experiência no atendimento dessas 

crianças, bem como a literatura sobre o assunto, mostram que esse comportamento é 

conseqüência de situações vividas por estas, no presente ou no passado, e pode ser 

indicativo de abuso sexual. 

 

2.4 A pesquisa sobre abuso sexual 

Grande parte da literatura sobre o abuso sexual tem se caracterizado por 

uma tentativa de sistematizar conhecimentos adquiridos a partir da prática de 

profissionais que atuam nos centros de atendimento, a exemplo dos trabalhos de 

Ferrari & Vecina, 2002; Gabel, 1997; Furniss, 2002; Gruyer, Fadier-Nisse & 

Sabourim., 1991, que geralmente tentam fazer uma leitura do fenômeno a partir do 

referencial teórico que orienta sua prática.   
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São ainda escassos, no Brasil, os estudos empíricos e as revisões de 

literatura que abordam essa problemática, embora já existam alguns trabalhos 

relevantes como aqueles de: Amazarray e Koller (1998), Drezett (2000), Felizardo 

Zürcher & Melo (2003), Brino e Willians (2003), Silva (2000); Brito (2005) entre 

outros. 

Grande parte da literatura baseada em trabalhos empíricos foi produzida nos 

EUA e mostra um claro viés no sentido de focalizar fatores de risco ligados à mãe. 

Muitos destes estudos utilizaram uma abordagem quantitativa e muitos deles têm 

enfatizado as características da mãe, sua história, tentando relacionar esses fatores 

maternos para explicar suas reações após a revelação de abuso sexual da filha e 

transmissão intergeracional do abuso sexual (Elliot & Carnes, 2001; Hiebert-

Murphy, 1998; Leiffer, Kilbane e Kalick, 2004). 

O abuso sexual na infância da mãe tem sido identificado como um relevante 

preditor de abuso sexual na geração seguinte. Entretanto, poucos estudos têm 

enfatizado os fatores que contribuem para a resiliência entre mães com uma história 

de abuso sexual na infância (Leifer, Kilbane e Kalick, 2004).   

Entre os fatores maternos associados com a transmissão intergeracional de 

abuso ou de resiliência, encontram-se elencados como fatores de risco:  

a) A história de abuso sexual da mãe tem sido associada, em vários estudos, 

com a dificuldade em funcionar efetivamente como mãe, devido a problemas 

psicológicos que podem reduzir sua habilidade para proteger os filhos, e 

aumentando a probabilidade de representar um fator de risco para seu 

desenvolvimento.   

b) O abuso de substâncias, que geram dependência, por parte dos pais, é outro 

fator de risco que tem sido relacionado à vivência de abuso sexual na infância 

por uma quantidade expressiva de estudos. Muitos adultos com história de 

abuso, utilizam álcool e outras drogas compulsivamente na tentativa de evitar 

a dor de memórias, depressão, ansiedade, e outras dificuldades associadas 

com seu abuso. Mães adictas podem ser mais focadas em si mesmas e menos 

capazes de perceber as necessidades de suas filhas ou de desenvolver 

comportamentos de apego protetor em relação aos filhos, o que aumenta a 

probabilidade do ciclo intergeracional de abuso sexual infantil.  
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c) Situação de vida familiar caracterizada por violência doméstica e relações 

adultas perturbadas aumenta o risco de maltrato dos filhos.  

d) A relação dos pais com seus próprios pais freqüentemente aparece nas 

pesquisas como um aspecto que pode representar um fator de risco. Um 

número significativo de mães de crianças que sofreram abuso sexual descreve 

relações pobres com seus pais na infância, particularmente com suas mães. 

e) Mães de crianças abusadas sexualmente mostraram maior probabilidade de 

ter experienciado uma história de relação de apego disruptivo na infância do 

que mães de crianças não abusadas. Isto foi particularmente evidente quando 

foram comparadas mães que deram suporte com mães que não deram suporte 

aos filhos sexualmente vitimados. Outros estudos também indicam que 

rupturas de relações de apego na infância estão associadas com problemas 

posteriores no desempenho do papel de pai ou mãe e com apego 

desorganizado na geração seguinte, achados que convergem na mesma 

direção das proposições de Bowlby. 

f) Vários estudos dão suporte à idéia de que relação de apego inseguro durante a 

infância e/ou idade adulta aumenta a possibilidade de continuidade 

intergeracional de abuso por pais que foram maltratados quando crianças, 

enquanto relações de apego seguro diminuem a probabilidade. As relações de 

apego inseguro também foram associadas, na literatura, com a acumulação de 

estresse contextual tais como status socioeconômico mais baixo e 

desemprego em famílias afro-americanas. 

g) Foi também encontrada uma associação entre abuso sexual na infância, um 

estilo de apego adulto inseguro e sintomatologia relacionada ao trauma. 

Mulheres que foram abusadas sexualmente na infância relataram estilos de 

apego adulto menos seguro; por sua vez um estilo de apego inseguro foi um 

significativo preditor de sintomas relacionados ao trauma, incluindo 

depressão e pensamentos intrusivos. Sintomatologia relacionada ao trauma 

pode impedir a habilidade para desempenhar efetivamente a maternidade ou 

paternidade e para proporcionar um ambiente familiar protetor e seguro, 

deixando, portanto, os filhos mais vulneráveis e em risco de serem vitimados. 
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Resumindo todos os fatores de risco citados por Leifer, Kilbane e Kalick 

(2004), temos: 

� História de abuso sexual na infância da mãe. 

� Problemas de adição por parte das mães. 

� Situação de vida familiar caracterizada por violência doméstica.  

� Relações pobres das mães com seus próprios pais, particularmente 

com 

                        suas mães. 

� Relação de apego com rupturas na infância das mães. 

� Relação de apego inseguro na infância e/ou na idade adulta. 

� Sintomatologia relacionada ao trauma, que pode incluir: sintomas do 

                       Transtorno de Estresse Pós-traumático, distorções cognitivas,   

                       depressão, ansiedade e dissociação. 

Todos os fatores citados estão relacionados na literatura com uma 

diminuição da capacidade de desempenhar o papel de mãe que, por sua vez, funciona 

como um fator de risco para os filhos.   

Nota-se que a forma como o tema é tratado, em alguns dos artigos citados, 

traz ainda uma concepção mais tradicional de risco, ou seja, pensado em termos 

estáticos, como um estressor, ou um fator preditor de resultados indesejáveis 

(Cowan, Cowan & Shulz, 1996).  

Um dos poucos trabalhos encontrados sobre a problemática do abuso sexual 

com abordagem ecológica foi o de Grauerholz (2000), que buscou compreender 

revitimação relacionando processos e fatores pessoais, interpessoais e sócio-

culturais. A partir dos dados da literatura sobre revitimação de mulheres que 

sofreram abuso sexual na infância, o autor elencou algumas condições encontradas 

em estudos empíricos anteriores que estão mais presentes em famílias de crianças 

que foram vítimas de abuso sexual em comparação com as outras: 

• Psicopatologia familiar e decomposição familiar (Beitchman et al.1991). 

• Sistemas familiares desorganizados e alta disfunção marital (Mullen et 

al.,1994). 

• Famílias menos coesas, menos adaptáveis e menos engajadas 

emocionalmente (Alexander & Lupfer, 1987). 
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• Famílias mais patriarcais e conflituosas (Edwards & Alexander, 1992; Nash 

et al., 1993). 

• Mães percebidas como negligentes e desapegadas, mas também intrusivas e 

punitivas (Fleming, Mullen, & Bammer, 1997). 

• Famílias com menos coesão, menos expressivas, mais conflituosas e 

controladas rigidamente (Long & Jackson, 1991).  

Observa-se que, mesmo quando a proposta é uma abordagem sistêmica, as 

características da mãe aparecem destacadas como um fator de risco, demonstrando 

um destaque deste papel dentro desta problemática.  A seguir serão referidos alguns 

aspectos relacionados à resiliência materna. 

               Em sua revisão de literatura sobre vulnerabilidade ou resiliência para abuso 

sexual intergeracional, Leifer, Kilbane e Kalick (2004), também situam o evento 

estressor como desencadeador de processos que podem ter resultados positivos para a 

vítima e a geração seguinte, introduzindo a questão da resiliência, tema ainda pouco 

estudado, sobretudo empiricamente.   

Main e Goldwyn (1992 apud Leifer, Kilbane e Kalick, 2004), sustentando 

uma idéia já referida pela teoria do apego, relataram que mães com história de abuso 

na infância eram capazes de proporcionar ambientes mais responsivos para seus 

filhos se elas retivessem memórias coerentes e detalhadas de experiências infantis 

dolorosas. Esse é um dado interessante, mas não esclarecido no artigo. Fica uma 

questão: por que essas mães têm memórias coerentes e detalhadas enquanto outras 

não? Seria por que ela foi capaz de revelar e recebeu suporte psicossocial que lhe 

possibilitasse tomar uma consciência maior e conseqüente elaboração do sofrimento 

vivido, diminuindo seus efeitos negativos e favorecendo resiliência individual e 

familiar? Seria apenas por ter uma memória melhor? Provavelmente existem muitos 

fatores interligados. 

Várias pesquisas também sugerem que a habilidade para tomar 

conhecimento e funcionar através dos efeitos de sua própria vitimação na infância e 

formar relações interpessoais de suporte está associada com uma diminuição do risco 

de ocorrer o abuso sexual na geração seguinte (Leifer, Kilbane e Kalick, 2004).  

O estudo de Leifer e colegas teve como objetivo investigar fatores maternos 

associados com a “transmissão intergeracional de abuso ou de resiliência”. Eles 

estudaram 196 mães afro-americanas e seus filhos, das quais 96 tinham sido 
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abusadas sexualmente e 100 que não relataram incidentes de abuso. Elas foram 

classificadas em quatro grupos: 

a. Mães que foram abusadas sexualmente e cujos filhos não sofreram abuso 

sexual (abuso descontínuo). 

b. Mães que foram abusadas sexualmente e cujos filhos também foram 

sexualmente abusados (abuso contínuo). 

c. Mães sem história de abuso sexual, que tinham um filho abusado 

sexualmente (não abuso descontínuo). 

d. Mães sem história de abuso sexual, cujos filhos também não sofreram abuso 

(não abuso contínuo).  

Os resultados desta pesquisa apresentam alguns pontos que são relevantes 

para a discussão desta temática, tais como: 1) algumas crianças sofrem abuso sexual 

mesmo quando suas mães têm capacidades saudáveis para apego, não foram vítimas 

de abuso sexual na infância, ou não estão sob outros aspectos em risco para 

resultados patológicos; 2) mães com abuso contínuo e mães com não abuso 

descontínuo relataram graus semelhantes de sintomatologia relacionada ao trauma 

em relação à dissociação, ansiedade, depressão e distúrbio do sono, que podem estar 

associados com a vulnerabilidade de seus filhos para abuso. 

Ainda em relação aos resultados, estes confirmam a literatura em relação aos 

seguintes aspectos: a) Os fatores relacionados ao apego foram significativamente 

associados à resiliência; mães em situação de abuso contínuo, diferentemente de 

mães em situação de abuso descontínuo, demonstraram taxas significativamente mais 

baixas de apego seguro e taxas  de sintomatologia relacionada ao trauma mais altas 

do que as mães em situação de não abuso contínuo; b) o uso de substâncias, que 

geram dependência, pela mãe é um importante fator de risco, contribuindo para a 

ocorrência do abuso sexual na geração seguinte.  

Além de confirmar a literatura quanto aos aspectos citados, os resultados dão 

suporte à idéia de que mães abusadas e cujos filhos não sofreram abuso, são 

resilientes. A resiliência materna agiria, portanto, como um fator de proteção para 

reduzir o risco de ocorrência do abuso sexual na infância da geração seguinte.  

O que podemos considerar a partir dos resultados ressaltados pelos autores é 

que história de abuso sexual, por si só, não funciona como fator de risco para abuso 

na geração seguinte; ao contrário, pode desencadear processos que venham a ter 
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valor de proteção para esta geração, como mostram os resultados relacionados às 

mães com abuso descontínuo.  O abuso sexual na infância da mãe parece, portanto, 

relacionado a outros fatores presentes na sua história, antecedentes ou posteriores, 

que podem diminuir sua eficiência, mas podem também não prejudicar, ou mesmo, 

podem aumentar a habilidade da mãe como cuidadora e protetora dos filhos. 

A seguir serão abordados alguns aspectos relacionados à revelação do abuso 

sexual e suas possíveis conseqüências.  

 

2.4.1 Estudos sobre a revelação 

Alguns estudos sobre o problema da revelação do abuso sexual sofrido na 

infância abordam mais questões posteriores a esse momento da revelação. Nesta 

direção encontramos os trabalhos de Ruggiero et al. (2004), Elliot e Carnes (2001) e 

Hiebert-Murphy (1998). Estudos sobre os efeitos para a família como sistema não 

foram encontrados.  

Programas de prevenção comumente encorajam crianças a revelarem 

qualquer episódio de vitimação sexual para um adulto de confiança (Davis & Gidycz, 

2000 apud Ruggiero et al 2004), baseados na premissa de que a revelação do abuso 

sexual da criança provavelmente beneficia vítimas através de ações protetoras de 

parentes não abusadores, provê serviço profissional, e outras fontes. Contudo, 

embora se possa presumir que vítimas de abuso sexual na infância que revelam o 

abuso logo após a vitimação tenderão a ter níveis mais saudáveis de funcionamento 

psicossocial do que aquelas que adiam a revelação ou aqueles que não revelam, a 

evidência dos dados, embora limitada, não tem conseguido dar forte suporte para esta 

hipótese (Paine & Hansen, 2002 apud Ruggiero et al 2004).  

A maioria dos estudos tem examinado revelação de eventos traumáticos em 

relação a resultados de saúde mental associados com: a) ocorrência ou não de 

revelação e amostras compostas exclusivamente de pessoas que revelaram; b) Tempo 

de revelação: curto tempo ou longo tempo até a revelação (Ruggiero et al 2004). 

Ruggiero et al (2004) realizaram um estudo com o objetivo de testar a 

seguinte hipótese: vítimas de estupro na infância que revelaram sua vitimação logo 

após o ocorrido estão em menor risco para apresentar dificuldades psicossociais mais 

tarde, se comparadas com aquelas que adiaram a revelação ou que nunca revelaram 

exceto ao pesquisador. 
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A partir de uma revisão de literatura, esses autores constataram que, dentre 

onze análises comparativas entre tipos de revelação ou entre pessoas que revelaram e 

pessoas que não revelaram o abuso, apenas três (27%) apresentaram diferenças 

psicossociais entre vítimas de abuso sexual com histórias diferentes de revelação. As 

oito análises restantes (73%) não apresentaram qualquer ligação entre história de 

revelação e resultados de saúde. 

Os mesmos autores, através de uma amostra representativa nacional de 

3.220 mulheres e realizando entrevistas telefônicas estruturadas para obter 

informações sobre as seguintes medidas: ocorrência ou não de estupro; característica 

do estupro (idade da vítima, freqüência do estupro, relação vítima-agressor, uso da 

força, natureza da reação da vítima (se percebeu ameaça etc); revelação do estupro 

(se foi revelado, para quem foi revelado a primeira vez e quanto tempo levou para 

revelar). Para avaliar resultados foram usadas múltiplas medidas para identificar: 1) 

Sintomas de Transtorno de Estresse Pós-traumático (TEPT); 2) Episódios de 

Depressão Maior (EDM); e 3) Problema de uso de substâncias que geram 

dependência. Os autores encontraram os seguintes resultados quanto à revelação: 

• 71,9% dos informantes revelaram a pelo menos uma pessoa antes da pesquisa 

e 27,8% nunca tinham revelado antes do estudo. 

• Em relação à pessoa para quem foi revelado: 32% revelaram para amigos 

próximos; 28% para mães; 10,6% para o esposo; 9,1% para os filhos; 1,9% 

para os pais; 7,7% para outros parentes; 8,7% para clérigos, policiais, 

trabalhadores sociais; 1,4% disseram não lembrar para quem revelaram a 

primeira vez. 

• Quanto ao tempo para revelar, 24% das mulheres não puderam estimar 

quanto tempo esperaram para revelar; 45% adiaram suas revelações para mais 

de um mês após o estupro; 30,3% revelaram em menos de um mês após o 

estupro.  

• Entre as mulheres que revelaram para suas mães a violência sofrida, a maioria 

indicou que a resposta materna incluiu crença no que estava sendo revelado 

(79,9%) ou suporte à vítima (70,4%). Não foram encontradas diferenças 

significativas para nenhum dos resultados de saúde entre o grupo que recebeu 

suporte, ou cujo relato foi alvo de crédito e aquele onde isso não aconteceu. 
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Também não foram encontradas diferenças significativas entre aquelas que 

revelaram para suas mães e aquelas que nunca revelaram para as mães. 

Os autores destacaram como principais achados do seu estudo os seguintes 

resultados: a) mulheres que esperaram mais de um mês para revelar seu estupro 

apresentaram mais critérios para transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e 

episódios de depressão maior (EDM) do que aquelas que não revelaram ou revelaram 

com menos de um mês; b) períodos mais longos até a revelação mantiveram uma 

associação significativa com TEPT, mas não com EDM, após controlar 

características demográficas e do estupro; c) as características relacionadas ao 

estupro associadas com revelação adiada incluem: ser o perpetrador um familiar; 

ameaças verbais pelo perpetrador e uso da força pelo perpetrador.  

Esses dados são importantes e apontam no sentido da complexidade que 

pode envolver as motivações para a revelação. A hipótese geralmente mais 

encontrada na literatura (Furniss, 2002; Gruyer, Fadier-Nisse & Sabourim, 1991) 

enfatiza a qualidade do ambiente, a possibilidade de contar com alguém confiável e 

atencioso, como fatores que levam uma criança a revelar o abuso sofrido. O estudo 

mostra o outro lado: como as especificidades da relação abusiva podem influenciar 

na decisão de não revelar, talvez mesmo na presença de pessoas confiáveis. 

Por outro lado, uma criança pode também revelar, não tanto por perceber 

uma situação favorável ao seu redor - pessoas de quem pode esperar credibilidade e 

apoio - mas pela gravidade da situação do abuso, sendo maior o medo de continuar 

naquela situação, na qual a violência pode se repetir, do que o medo de revelar.  

Os fatores de proteção ainda são pouco estudados, o que pode ser explicado 

pela dificuldade de identificá-los, já que, geralmente, os casos investigados são 

aqueles onde o abuso ocorreu.  

Vários fatores de proteção considerados relevantes para avaliar casos de 

violência intrafamiliar em ambientes ecológicos foram descritos por Koller e De 

Antoni (2005). Os aspectos apontados por elas, que serão apresentados a seguir, 

podem ser equivalentes àqueles relacionados às famílias das crianças que sofreram 

abuso sexual, independente deste ser intrafamiliar ou não.  

               I - No nível do microssistema familiar 

Pais ou cuidadores sem história de abuso na infância ou conscientes de 

abuso na infância; Práticas disciplinares de conscientização; autoridade parental; 
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clareza sobre suas potencialidades e limitações; senso de pertencimento à 

comunidade; amor, amizade, bom humor, otimismo, esperança, bem-estar, afetos 

positivos, religiosidade, expectativas de futuro; estímulo à formação e ao bom 

desempenho; companheirismo, compartilhamento, relações estáveis, com equilíbrio 

de poder e reciprocidade; saúde física e mental, resiliência individual e familiar; 

estabilidade e prosperidade econômica. 

               II - No nível do exossistema  

Presença de recursos terapêuticos, conselhos de direitos, apoio emergencial 

e permanente; ambiente de trabalho dos pais que promovem bem-estar, sucesso e 

realização; clareza sobre a possibilidade de buscar e obter recursos; presença de rede 

de apoio atuante flexível e presente; relações estáveis de amizade reciprocidade, 

disponibilidade de recursos para consecução de planos e oportunidades; 

disponibilidade de escolas, programas de capacitação, educação continuada; 

professores bem remunerados e capacitados; afiliação religiosa e comunitária, senso 

de pertencimento; disponibilidade de acompanhamento terapêutico e outros recursos. 

               III - No nível do macrossistema 

Conhecimento sobre o estatuto da criança e do adolescente, e do idoso; 

cultura que promove e compartilha senso de responsabilidade e cuidado e se opõe à 

violência; cultura que não aceita a visão de punição como prática disciplinar; cultura 

que compartilha a promoção do grupo, competitividade saudável e construtiva; 

baixas taxas de analfabetismo; apoio à educação; cultura que não aceita a visão de 

posse sobre a criança e a mulher; políticas sociais e públicas para saúde e serviços de 

bem-estar, erradicação da exploração sexual e do trabalho infantil; índices baixos de 

mortalidade infantil, distribuição de renda justa.     

Para Koller e De Antoni (2005), a revelação é garantia de um bom 

prognóstico e é um indicador de resiliência, enquanto a não revelação está ligada a 

uma maior vulnerabilidade frente ao risco: “A pessoa resiliente, ou seja, aquela que 

busca ter um desenvolvimento adaptativo apesar das adversidades, procura ajuda e 

denuncia o abuso que está sofrendo (...) A pessoa vulnerável apresentará processos 

menos adaptativos, utilizando, subterfúgios para evitar o abuso, que nem sempre são 

eficazes e acentuam a sua exposição” (p. 308). O estudo de Ruggiero e 

colaboradores, citado anteriormente, coloca muitas dúvidas sobre a afirmação desses 

autores, na medida em que mostra a complexidade das situações de abuso sexual, as 
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quais envolvem inúmeros fatores, não sendo possível afirmar que os melhores 

resultados serão sempre alcançados através da revelação e da denúncia. A revelação, 

resultando ou não em denúncia, e a depender da situação, pode promover danos 

secundários significativos devido aos impactos negativos que tende a causar aos 

diversos níveis da ecologia desenvolvimental da criança. Contudo, é possível que 

este seja o procedimento mais indicado, seja pelo benefício que pode trazer de 

imediato para a criança, seja pelo benefício social que pode proporcionar à curto, a 

médio e a longo prazo, por ser uma forma de inibir o comportamento ilegal dos 

agressores. 

Neste trabalho, ao investigar quais fatores/processos podem ter favorecido a 

ocorrência do abuso sexual e dificultado sua revelação, estamos pressupondo que, 

desta forma, poderemos identificar alguns fatores/processos/mecanismos de risco 

presentes na ecologia desenvolvimental da criança. Por outro lado, quando definimos 

o objetivo de investigar fatores/processos que podem ter favorecido a revelação do 

abuso, estamos também partindo do pressuposto de que a revelação do abuso pela 

própria criança pode estar associada à presença de fatores ou processos de proteção 

no microssistema familiar ou nas relações deste contexto com outros microssistemas 

dos quais a criança participa, como escolas, creches, família extensa. Contudo, as 

situações de abuso sexual são muito diversificadas e complexas, por envolver 

questões como sexo, incesto, envolvimento com a justiça e algumas vezes, 

dependência emocional e financeira do agressor, não podendo ser descartada a 

possibilidade de que o silêncio seja uma estratégia de enfrentamento que denote 

resiliência, a depender da situação.  

Os resultados de todas as pesquisas mencionadas neste trabalho confirmam 

a necessidade de uma análise que considere o contexto como um todo, tentando 

identificar os processos que são desencadeados a partir de um fato que tem lugar 

dentro de um sistema complexo como a família.   

O estudo de Ruggiero e colaboradores demonstra que o fato de revelar o 

abuso nem sempre produz resultados favoráveis de saúde mental para as vítimas, à 

longo prazo, como tem sido propagado por programas de apoio às mesmas. Não 

podemos tirar conclusões a partir de apenas um estudo, contudo, é relevante para 

nossa reflexão o fato de que ele contraria um pressuposto bastante compartilhado na 

literatura sobre o tema. Esses resultados de saúde, no entanto, podem estar 
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relacionados a outros fatores anteriores ou posteriores ao abuso, além das 

características intrínsecas a esse.  

Os resultados deste estudo mostram que as conseqüências da revelação 

podem variar muito se ela for feita logo após o episódio de violência ou se ela leva 

um tempo maior para acontecer (no caso do estudo, mais de um mês). O grupo que 

mais referiu sintomas de estresse pós-traumático foi aquele das mulheres que 

demoraram mais de um mês para revelar a violência sofrida. Os autores 

consideraram que algumas variáveis podem funcionar como moderadores nesta 

relação entre revelação tardia e transtorno de estresse pós-traumático:  

• A natureza da reação da pessoa para quem a vítima revelou. Pesquisas 

anteriores sugerem que reações de suporte estão associadas com resultados 

psicossociais positivos. 

• A credibilidade da alegação da vítima e o suporte que esta recebe parece 

inversamente proporcional ao tempo que ela leva para revelar. 

Provavelmente, um aspecto que contribui para esse fato, em alguns casos, é 

que os possíveis sinais da violência, provas importantes para a justiça, podem 

desaparecer com o tempo. 

Contudo, existem aspectos provavelmente relacionados ao retardamento da 

revelação que podem também funcionar como mediadores nessa relação entre 

revelação tardia e resultados negativos de saúde; trata-se das características do 

estupro. Após análise de regressão, os aspectos que permaneceram fortemente 

associados à revelação retardada foram: ser o perpetrador um familiar da vítima, uso 

de ameaças e uso de força. O percentual de mulheres que retardaram sua revelação e 

foram vítimas de um perpetrador familiar que usou de ameaças foi de 72,5%. 

Estes dados convergem com aqueles da literatura em geral sobre alguns 

fatores que agravam as conseqüências do abuso sexual. De acordo com Furniss 

(2002), dados mais confiáveis sobre as conseqüências psicológicas para a vítima, em 

casos de abuso sexual, ainda são raros. Contudo, sua própria experiência e a de 

outros profissionais permitem afirmar, ainda com cautela, que o dano psicológico no 

abuso sexual da criança está relacionado aos seguintes fatores: 

• A idade em que ocorreu o abuso. 

• A duração do abuso. 

• O grau de violência ou ameaça de violência que este comporta. 
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• A diferença de idade entre o abusador e a criança. 

• Quão estreitamente o abusador e a criança eram relacionados. 

• Ausência de figuras protetoras. 

A revelação de um episódio de abuso sexual geralmente desencadeia 

processos que trazem conseqüências significativas para a vítima e seu grupo familiar, 

as quais podem incluir: envolvimento com a polícia/justiça; problemas com a 

vizinhança (se o agressor é vizinho); problemas com a família do agressor, que pode 

ser a mesma da vítima; estigmatização da vítima pela família e/ou vizinhança; 

ameaças por parte do agressor; etc. Portanto, mesmo recebendo apoio dos pais, uma 

pessoa que traz ao público a situação do abuso sexual pode se expor a outros fatores 

estressores que podem levar uma criança a não revelar para evitar. 

Para concluir, vale mencionar os recursos familiares referidos por Bastos, 

Alcântara e Ferreira Santos (2002), citados no capítulo anterior, os quais podem estar 

potencializando ou moderando os efeitos negativos, para a criança e sua família, de 

um evento estressor, como pode ser considerado o abuso sexual: a) renda, tempo, 

capital humano (educação e trabalho dos pais); b) capital psicológico 

(comportamento dos pais, atitudes e crenças, saúde emocional); c) recursos 

comunitários: infra-estrutura de cuidado e proteção à criança e ao adolescente 

(creches, escolas, grupos de pares, grupos comunitários); redes sociais formais ou 

informais.  A combinação entre a presença ou ausência desses recursos vai contribuir 

enormemente para circunscrever o significado do abuso sexual para a criança e sua 

família.   

Os aspectos da cultura e da sociedade em que a família está inserida também 

são fatores relevantes em qualquer análise, tendo em vista que a própria 

caracterização do que vem a ser uma violência depende do contexto sócio-cultural 

em que ela ocorre. A maior parte dos estudos citados neste capítulo teve a sociedade 

norte-americana como cenário e, portanto, refletem as concepções, aí prevalentes, 

sobre essa problemática. 

A seguir, apresenta-se um diagrama que sintetiza os aspectos encontrados na 

literatura para explicar a condição possível de uma criança que sofre abuso sexual 

por estar mais vulnerável à ação do abusador. 

FIGURA 1. Esboço de um modelo para entender a condição possível de uma criança 
que sofre abuso sexual, a partir da revisão de literatura: 

 
No nível do microssistema 
Características da mãe: 
História de abuso sexual na infância. 
Uso de substâncias que geram dependência. 
Relações pobres com seus próprios pais. 
Relação de apego disruptivo ou inseguro na 

Dificuldades no desempenho do papel 
parental e conseqüentemente dificuldade 
em proteger e atender de um modo geral 
às necessidades dos filhos 
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Violência na relação entre os adultos da casa, 
sobretudo do casal. 

Criança com baixa auto-estima  
Carência de atenção e afeto. 
Insegurança quanto à possibilidade 
de ser protegida pelo meio.  
  

Vulnerabilidade da criança em 
relação ao abusador. 

No nível do Mesossistema 
Escolas, de um modo geral, sem condições de 
desempenhar adequadamente seu papel na 
proteção e socialização da criança. 
 

No nível do macrossistema: 
Crenças e mitos relacionados aos 
 papéis de gênero. 
 Injustiças sociais que provocam 
 pobreza. 
 Desemprego. 
 

No nível do exossistema 
Desemprego dos pais. 
Baixos níveis de satisfação no trabalho. 
Isolamento dos sistemas de apoio formais e informais.  
Falta de serviços que atendam necessidades básicas e 
dêem suporte social.  
Falta de creches ou outro apoio para mães que 
trabalham e não têm com quem deixar os filhos. 
Condições desumanas de trabalho que ausentam os pais 
muito tempo de casa.  
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CAPITULO 3 

 

MÉTODO 

 

 

O caráter exploratório do estudo, devido à natureza ainda incipiente da 

produção de conhecimento relativo à temática sobre a qual se debruça, justificou o 

desdobramento do mesmo em duas etapas. Na primeira etapa, foi feito um 

levantamento inicial de dados mais gerais sobre um número maior de casos de 

crianças abusadas sexualmente, com o intuito de traçar um panorama da situação 

local sobre essa problemática. A segunda etapa teve, como objetivo, aprofundar o 

conhecimento sobre situações mais específicas, sobretudo relacionadas à revelação 

do abuso sexual, vividas pelas famílias das crianças abusadas sexualmente. 

Trata-se, portanto, de um estudo com abordagem predominantemente 

qualitativa cujo delineamento inclui dois momentos com uso de estratégias 

diferenciadas. A primeira etapa foi desenvolvida através de uma pesquisa 

documental, enquanto a segunda caracterizou-se como um estudo de casos múltiplos.  

Considera-se como documento qualquer registro escrito que possa ser usado 

como fonte de informação: regulamentos, atas de reuniões, relatórios, arquivos, 

pareceres, etc (Gewandsznajder & Alves-Mazzotti, 2002). Para os mesmos autores, a 

análise de documentos pode ser a única fonte de dados, quando os sujeitos 

envolvidos na situação estudada não podem mais ser encontrados, ou pode ser 

combinada com outras técnicas de coleta de dados. Nessas situações, como é o caso 

deste estudo, a pesquisa documental pode ser utilizada como uma técnica 

exploratória, indicando aspectos a serem focalizados por outros instrumentos, ou 

para complementar dados obtidos por meio de outras técnicas.  Neste trabalho, a 

análise dos prontuários, tomados como documentos, foi utilizada na fase exploratória 

inicial com a finalidade de traçar um panorama geral, com dados quantitativos e 



 45 

qualitativos, a partir de um número maior de casos. Para a segunda fase, forneceu 

subsídios e complementou a técnica da entrevista narrativa então utilizada.  

O estudo de caso é definido por Yin (2003, p. 32) como “... uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 

não estão claramente definidos”. Esta estratégia de pesquisa permitiria uma 

investigação que preserva as características holísticas e significativas dos eventos da 

vida real, e seu uso é apropriado quando se quer, deliberadamente, lidar com 

condições contextuais, por acreditar que elas poderiam ser altamente pertinentes ao 

fenômeno pesquisado, como é o caso desse estudo. 

O estudo de caso, para cumprir seu objetivo de conhecer em profundidade 

um fenômeno a partir de um caso único, geralmente, reúne o maior número de 

informações detalhadas, por meio de diferentes técnicas de pesquisa com o objetivo 

de apreender a totalidade de uma situação e descrever a complexidade de um caso 

concreto (Goldemberg, 2003). Neste trabalho, havia um desejo inicial de ouvir vários 

membros da família e de pessoas de outros microcontextos da criança que estivessem 

implicadas na situação, contudo, levando em consideração a complexidade e os tabus 

ligados à temática sexual, além do limite de tempo do mestrado, não foi possível uma 

investigação mais profunda, envolvendo várias técnicas e várias pessoas da família. 

Para adequar-se às possibilidades, sobretudo de tempo, optou-se por trabalhar com 

quatro casos, utilizando, em cada um deles, as narrativas de um cuidador, bem como 

os dados do prontuário da criança. Essa decisão de trabalhar com casos múltiplos 

procurou atender a algumas variedades de situações relacionadas, sobretudo, às 

circunstâncias de revelação do abuso.  

O enfoque dito qualitativo, como estratégia alternativa às formas de 

quantificação que têm predominado no desenvolvimento das ciências sociais e, de 

forma particular, na psicologia, constitui via de acesso a dimensões do objeto 

inacessíveis ao uso que, em nossa ciência, se tem feito do quantitativo (Rey, 2002). 

Citando Malinowsky, o mesmo autor refere que a proposta deste supõe o “trânsito de 

uma epistemologia da resposta para a epistemologia da construção” (p. 1). Neste 

estudo, a escolha de trabalhar com narrativas traduz o desejo de oferecer uma maior 

liberdade para essa construção em que se empenha o informante.  
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Bruner (2002) considera que a Psicologia precisa se organizar em torno dos 

processos produtores e utilizadores de significado que conectam o homem à cultura, 

o que a torna, conseqüentemente, uma psicologia cultural. Esta, por sua vez, deve 

tomar como base o que ele chamou de psicologia popular.  

A psicologia popular, que tem um estatuto canônico – conformidade com 

um padrão, regras gerais - sintetiza não apenas como as coisas são, mas, 

freqüentemente, de forma implícita, como elas deveriam ser. Quando as coisas “são 

como deveriam ser”, as narrativas são desnecessárias, ou seja, as narrativas são 

construídas apenas quando são violadas crenças e constituintes desta psicologia 

popular (Bruner, 2002).  

Dentro da perspectiva deste autor, o abuso sexual e sua revelação, tema de 

investigação no presente trabalho, se encaixam muito bem nessa categoria de eventos 

que fogem à norma e, portanto, muito propícia à produção de narrativas.  

Dois aspectos das narrativas as tornam especialmente valiosas para acessar 

os significados culturais relacionados a um determinado evento: (1) o fato de ser esta 

a forma típica  de esquematização da experiência e da memória que temos dela; (2) o 

fato de ser um instrumento especialmente viável para negociação social (Bruner, 

2002). A narrativa é também uma forma privilegiada de acesso aos sentidos pessoais 

atribuídos à experiência relatada.  

Entre algumas críticas que são feitas à entrevista narrativa, uma se torna 

mais relevante para o estudo em questão devido às características do mesmo. 

Jovchelovitch e Bauer (2003, citando Witzel, 1982) referem que toda conversação é 

guiada por “expectativas de expectativas”, ou seja, o informante tem uma idéia sobre 

o que o entrevistador espera dele e procura atendê-lo (ou não), sendo muito provável 

que as estruturas de relevância dos informantes não sejam reveladas na narração. 

Considerando, portanto, que a narração reflete a interpretação da situação de 

entrevista, o informante ativo contará a história que irá agradar ou frustrar o 

entrevistador, ou irá usar o entrevistador para fins que vão além do seu controle. 

Neste caso, é importante lembrar as circunstâncias em que as narrativas analisadas no 

âmbito deste trabalho, foram produzidas: diante de uma psicóloga que pesquisa o 

fenômeno do abuso sexual, enfocando a família, dentro do contexto de um serviço de 

atendimento onde a filha do informante tem atendimento psicossocial e jurídico. 
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3.1 Caracterização do contexto da pesquisa 

A presente investigação teve como ponto de partida para a coleta de dados 

os prontuários do VIVER (Serviço Especializado no Atendimento a Pessoas 

Envolvidas em Situação de Violência Sexual) que funciona em Salvador-Ba desde 

dezembro de 2001. Trata-se de um serviço público e gratuito ligado à Secretaria de 

Segurança Pública do Estado da Bahia. Presta atendimento apenas aos casos 

denunciados em alguma delegacia da capital ou interior do estado, casos 

encaminhados pelo Ministério Público, pelo Juizado da Infância e da Adolescência 

ou outras instituições. Esse serviço não atende, portanto, a qualquer demanda 

espontânea da comunidade. 

O VIVER recebe pessoas de qualquer sexo ou idade e oferece um 

atendimento médico, social, psicológico e jurídico. O mesmo Funciona 24 horas por 

dia e conta com uma equipe profissional multidisciplinar composta por psicólogas, 

assistentes sociais, médicas, enfermeiras, auxiliares de enfermagem e advogada.  

O encaminhamento da vítima de violência sexual ao VIVER faz parte dos 

procedimentos adotados pelas delegacias ao receber esse tipo de denúncia, sendo que 

essas pessoas passam também pelo Instituto Médico Legal (IML) para realização de 

perícia técnica.  

Os atendimentos obedecem à seguinte ordem: 1) entrevista com a assistente 

social, que geralmente ouve o/os responsável(is)/acompanhante(s) da criança; a 

criança individualmente, a depender da idade da criança e da situação; 2) consulta 

com a médica ginecologista do serviço, a qual se dá apenas depois que a criança 

retorna dos exames periciais realizados pelos médicos peritos do IML, o qual 

funciona no andar superior do mesmo prédio. A médica examina, prescreve 

medicamentos, se a situação exige, e faz os encaminhamentos que considerar 

necessário (para o serviço de enfermagem e/ou para outras instituições tais como 

DST-COAS, hospitais ou outros especialistas). Em seguida, 3) a criança é atendida 

pelo profissional de psicologia, caso seja um horário em que este setor esteja 

funcionando, ou é agendado um atendimento com a maior brevidade possível. O 

serviço de psicologia funciona apenas doze horas por dia.    

È importante ressaltar que, embora o atendimento psicológico esteja 

disponível e seja recomendado, a maior parte das pessoas, após o primeiro 

atendimento, não retorna ao serviço para dar continuidade ao processo 
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psicoterapêutico, sendo uma minoria as pessoas que permanecem. Neste estudo, foi 

possível identificar que o percentual de pessoas que nunca compareceram à 

psicoterapia foi de 29,6%, enquanto o percentual daqueles que compareceram a mais 

de cinco sessões foi de apenas 15,3%. 

 

3.2 Participantes 

O Trabalho foi desenvolvido com duas unidades de análise diferentes: os 

prontuários das crianças, na primeira etapa, e as narrativas dos cuidadores, na 

segunda etapa.  

 

3.3 Fontes de informação 

Como fontes de informação foram utilizados os prontuários do serviço 

especializado (VIVER) na primeira e segunda etapas e as narrativas dos cuidadores, 

na segunda.  

 

3.3.1 Os prontuários 

Os prontuários que estão disponíveis nos arquivos do serviço especializado 

são individuais e contêm anotações de todos os profissionais técnicos pelos quais a 

criança é atendida. Cada prontuário contém questões fechadas ou com uma única 

possibilidade de resposta para cada caso (ex: dados de identificação da criança do 

acompanhante e do agressor) e questões abertas como: relato do abuso (feito para o 

serviço social pelo acompanhante e/ou a criança, a depender da idade desta; relato do 

acolhimento social (dados sobre as condições sociais da família da criança); síntese 

do primeiro atendimento com o psicólogo, o médico e o advogado; as anotações 

sobre o andamento do caso (acompanhamento psicológico da criança, 

acompanhamento jurídico feito pela advogada, acompanhamento médico e social). A 

quantidade de informação e o nível de detalhes contidos nestas anotações dependem 

muito de cada profissional, havendo, portanto, grande diferença quanto ao volume e 

ao detalhamento das informações disponíveis nesse documento.  

 

3.3.2 As narrativas 

As narrativas resultaram das entrevistas narrativas realizadas com quatro 

cuidadores, cujas filhas ainda estavam em atendimento psicológico no Serviço 
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especializado onde foi realizado o estudo. Informações sobre os quatro casos 

escolhidos estão descritos no final deste capítulo. 

 

3.4 Coleta de dados 

Para melhor alcançar os objetivos deste estudo, a coleta de dados foi 

planejada em duas etapas. A primeira teve como objetivo colher dados que 

propiciassem um conhecimento mais geral sobre alguns aspectos relacionados a 

nosso objeto de estudo – perfil da criança, da família, do agressor, tipos de revelação 

entre outros – e definir melhor a segunda etapa, na qual se buscou conhecer alguns 

casos mais profundamente. Para cada uma das etapas, foi utilizado um instrumento 

diferente: na primeira foi utilizado o questionário e na segunda, a entrevista 

narrativa. A seguir serão descritos estes instrumentos. 

 

3.4.1 Instrumentos 

O questionário 

Para coletar os dados dos prontuários foi usado um questionário com 

questões abertas e fechadas. Embora tenha sido realizada uma testagem do primeiro 

questionário construído e feitas algumas modificações, a estrutura e conteúdo iniciais 

do mesmo foram sofrendo várias reformulações, durante a etapa inicial da coleta, à 

medida que a leitura dos prontuários ia sugerindo essas mudanças.  

A forma final do questionário, disponível no anexo A, contém um total de 

trinta e oito questões que abordam os seguintes aspectos: 

• Dados sobre a criança (sexo, idade, escolaridade, bairro ou cidade onde mora 

etc.). 

• Dados sobre a família da criança (sócio-demográficos e das relações entre os 

membros). 

• Dados sobre o abuso sexual (quem abusa, como, onde, quando e por quanto 

tempo). 

• Circunstâncias da revelação (como, onde, de quem para quem, o que facilitou 

ou precipitou, quanto tempo durou o abuso etc.). 

• Sobre a denúncia (quem fez e quando fez, se logo após a primeira revelação 

ou não). 
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• Sobre o acompanhamento após a revelação (Quem acompanhou a criança ao 

serviço no primeiro dia, se a criança freqüentou ou não a psicoterapia, etc).   

É importante colocar que alguns itens, que foram investigados, não faziam 

parte do roteiro de informações colhidas regularmente através do prontuário utilizado 

pelo serviço, a exemplo da forma como ocorreu a revelação. Esses dados, não 

previstos no roteiro do prontuário, foram colhidos através de uma leitura cuidadosa 

de todas as anotações do prontuário: os relatos das assistentes sociais (algumas 

detalham mais as situações) e relatos do profissional de psicologia que atendeu a 

criança, que, algumas vezes, atentou para certos detalhes da situação, não descritos 

no relato inicial sobre o caso.   

 

As entrevistas 

A entrevista narrativa, seguindo o modelo proposto por Jovchelovitch e 

Bauer (2003), foi escolhida como técnica de coleta de dados por atender às 

especificidades deste estudo. De acordo com estes autores, a entrevista narrativa tem 

em vista uma situação que encoraje e estimule um entrevistado a contar a história 

sobre algum acontecimento importante de sua vida e do contexto social.  

A entrevista narrativa é considerada um método de pesquisa qualitativa, 

uma forma de entrevista não estruturada, de profundidade, com características 

específicas. O pressuposto subjacente do esquema de narração é que a perspectiva do 

entrevistado se revela melhor nas histórias onde o informante está usando sua própria 

linguagem espontânea. O entrevistador é alertado para evitar cuidadosamente 

qualquer forma de linguagem não empregada pelo informante durante a entrevista 

(Jovchelovitch & Bauer, 2003).  

Como tópico inicial para narração foi solicitado ao entrevistado que falasse 

sobre o que aconteceu com a filha e como foi isso para a família: como era a família 

antes, como esta ficou depois, que ele contasse um pouco como foi essa história. 

 

3.4.2 Procedimentos 
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Primeira etapa  

Foram selecionados os prontuários das crianças com idade até 12 anos 

incompletos, considerando a definição de criança contida no ECA1, supostas ou  

comprovadas vítimas de abuso sexual, que foram atendidas pelo VIVER durante o 

período de janeiro a setembro de 2003. O objetivo inicial era fazer um levantamento 

de dados dos prontuários de todas as crianças atendidas durante o ano de 2003, o que 

se tornou inviável por vários motivos: (1) o número de questões abertas do 

questionário, que demandava uma leitura detalhada do prontuário, exigiu mais tempo 

do que o previsto; (2) a grande quantidade de prontuários de criança; (3) o tempo 

previsto para a coleta de dados havia esgotado, tendo em vista que o estudo incluía 

também uma segunda etapa. Contudo, os cento e noventa e nove casos pareceram um 

número que atendia bem aos objetivos propostos para esta etapa e foi decidido 

interromper a coleta que teve início em junho de 2005, e se estendeu até novembro 

do mesmo ano. As visitas ao VIVER com a finalidade de coletar dados foram 

realizadas nos finais de semana, por ser este o período de menos movimento no 

Serviço e, conseqüentemente, poder contar com sala disponível e evitar atrapalhar as 

atividades da instituição em dias de maior atendimento.  

A falta de prova material é uma das características mais marcantes desse 

tipo de violência, além do fato de que há sempre uma grande tendência a mantê-la 

em segredo. Por este motivo, nos dados dos prontuários consta sempre um suposto 

agressor, já que muitas denúncias ocorrem após a suspeita de abuso que, na maioria 

dos casos, não se tem como comprovar o fato diante da justiça. Este trabalho 

procurou abranger todos os casos, contudo, alguns deles foram excluídos por ter sido 

considerada muito pouco provável a ocorrência do abuso sexual e outros por não 

estarem de acordo com a definição de abuso sexual adotada.  

Foram identificados 204 prontuários de crianças dentre um total de 620 

pessoas atendidas no mesmo período. Desse total, 15 foram excluídos durante a 

coleta e análise dos dados, resultando em 189 questionários respondidos e analisados. 

Foram também encontrados prontuários de crianças não abusadas, irmãs de vítimas, 

que foram atendidas durante esse período, mas estes não foram computados. Como 

exemplo de alguns casos excluídos, podemos, entre outros, citar: 

                                                 
1 Estatuto da Criança e do Adolescente 
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a) Situação em que o padrasto foi acusado de praticar, junto com a mãe das 

crianças, violência física contra estas e que ao depor, provavelmente para 

desviar a atenção de si, acusa os tios das crianças de abusá-las sexualmente. 

As crianças, em entrevista ao serviço social, negaram o abuso sexual e 

confirmaram em detalhes a violência física e psicológica praticada pelo 

padrasto e mãe para com elas (caso de duas irmãs). 

b) Alguns casos de suspeitas levantadas por profissionais de saúde, ex: criança 

apresentando sintomas de sífilis é encaminhada por médico para DERCA 

para que seja encaminhada à perícia técnica do IML. Mãe diz se tratar de 

sífilis congênita, já que ela tinha a doença antes da gravidez deste filho.  

c) Criança com mesma idade do suposto agressor. 

Os prontuários selecionados foram lidos cuidadosamente e os dados 

pertinentes à nossa pesquisa foram anotados no questionário (anexo A).  

 

Segunda etapa 

Foi feito um primeiro contato com as psicólogas que atendiam crianças com 

o propósito de informá-las sobre os objetivos da pesquisa e solicitar sua colaboração 

para a identificação dos casos que atendessem aos seguintes critérios: que a criança 

abusada fosse do sexo feminino para garantir uma uniformidade quanto ao gênero da 

vítima; que o tempo de duração do abuso e as circunstâncias de sua revelação fossem 

diferentes entre si, por serem estas variáveis importantes para esse estudo; que o 

abusador não fosse um dos pais da criança; que a criança ainda estivesse em processo 

terapêutico naquele serviço e que o cuidador se dispusesse a contribuir com o estudo, 

sendo entrevistado.  

Diante dos casos sugeridos por estas profissionais, foi feito um 

levantamento de dados de cada um deles, a partir dos prontuários. Quando 

confirmada a pertinência do caso aos objetivos dessa segunda etapa, foi feito novo 

contato com as psicólogas para informar os casos escolhidos. Em seguida, estas 

fizeram o contato com o cuidador escolhido para a entrevista, informou-o sobre a 

temática do estudo e sondou sua disponibilidade para participar da mesma. Uma vez 

confirmado o interesse do cuidador em participar, a pesquisadora fez o contato 

telefônico com este para marcar dia e horário para a entrevista.  
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Alguns cuidadores expressaram o desejo de que a entrevista fosse realizada 

no mesmo dia e horário em que já estivessem na instituição, acompanhando a criança 

para a sessão semanal de psicoterapia. Essa situação foi evitada por alguns motivos: 

1) por se tratar de entrevistas narrativas, cujo ritmo e duração dependem muito mais 

do informante, tentou-se evitar que esta ficasse atrelada a circunstâncias externas 

como o tempo de duração da sessão de psicoterapia da criança, ou que a preocupação 

com a criança que está esperando interferisse negativamente na entrevista; 2) nesses 

horários de atendimento, o serviço tem um fluxo muito maior de pessoas, e menor 

disponibilidade de salas para atendimentos que não fazem parte do cotidiano do 

mesmo.  

Como tinha sido dito que seria oferecido o dinheiro para o transporte de ida 

e volta à instituição, supôs-se que as pessoas queriam fazer as duas coisas ao mesmo 

tempo, porque estavam interessadas em poupar seu tempo e também o dinheiro da 

passagem. Três entrevistas foram então realizadas no sábado e uma na sexta-feira, no 

final do dia. Foi oferecida ao entrevistado, uma quantia, em dinheiro, equivalente a 

quatro passagens de ônibus, duas relativas à entrevista e outras duas relativas à 

passagem que eles deixaram de poupar por não coincidir a entrevista no mesmo dia 

da sessão. Contudo, não foi dito a eles, anteriormente, que seriam quatro passagens. 

Um dos cuidadores, que é motorista de táxi, não quis contribuição para a 

gasolina e ainda se ofereceu para transportar outros pais caso fosse necessário.  

A entrevista narrativa, seguindo o modelo proposto por Jovchelovitch e 

Bauer (2003), se processou através de quatro fases, buscando-se seguir as regras 

descritas pelos autores.  

Houve uma fase inicial de preparação que constou da leitura dos prontuários 

relativos a cada caso, e a formulação de questões exmanentes, ou seja, aquelas que 

refletem os interesses do pesquisador, suas formulações e linguagem.    

Na primeira fase da entrevista propriamente dita, foi explicado o objetivo 

geral da pesquisa, foi lido e assinado o termo de consentimento informado livre e 

esclarecido (anexo B) e solicitada a permissão para gravar. Em seguida, foi explicado 

o procedimento da entrevista narrativa e foi formulado o tópico inicial para narração. 

Em seguida (segunda fase), a narrativa do cuidador, desencadeada pelo tópico inicial 

colocado pelo pesquisador, foi ouvida e gravada. Foram seguidas as regras propostas 
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pelos autores: ouvir sem interromper, apenas encorajar o informante; ir pensando ou 

anotando perguntas para a próxima fase; esperar os sinais de finalização. 

Na fase seguinte (fase 3), também foram observadas as regras sugeridas 

pelos autores. Não foram feitas perguntas do tipo “por quê?”, apenas perguntas que 

se referiam aos acontecimentos, ex: se a pessoa já tinha tomado conhecimento de 

alguma situação semelhante dentro da família ou com pessoas próximas 

anteriormente. Esta pergunta foi feita a todos os entrevistados, em algum momento 

da entrevista. Não foi perguntado diretamente sobre opiniões, atitudes ou causas 

evitando estimular justificações e racionalizações. Foram feitas apenas questões 

imanentes - temas, tópicos e relatos de acontecimentos que surgem durante a 

narrativa, trazidos pelo informante com o objetivo de esclarecer, ex: “agredindo 

como?”, como assim? Ele quem? Esse tipo de pergunta foi muito freqüente no caso 

4, pois a mãe relatava de forma pouco clara e usava frases curtas que o entrevistador 

tentava estimulá-la a continuar, sempre empregando as palavras do entrevistado. 

Outra recomendação feita é não apontar contradições na narrativa, o que também foi 

evitado. 

Na última fase - fala conclusiva - após desligar o gravador, foi perguntado 

se a pessoa gostaria de falar mais alguma coisa e, em alguns casos, a pesquisadora 

fez perguntas para esclarecer aspectos que considerou necessário.  

Ao final, foi dado o dinheiro para o transporte. Vale ressaltar a satisfação 

das pessoas em receber o dinheiro, que, como expliquei era equivalente a mais do 

que quatro passagens de ônibus. Uma delas, Mari (caso 3), que contou com tantos 

detalhes a longa história e o sofrimento que viveu e continua vivendo com sua 

família, sem, contudo, derramar uma lágrima, esboçou claramente sua emoção, 

lacrimejando, quando recebeu o dinheiro. Também foi visível a satisfação das 

pessoas de poderem falar sobre essa história, apesar de todo o sofrimento que isto 

pudesse lhes provocar.  

Todas as entrevistas foram realizadas durante o mês de janeiro de 2006 e 

tiveram um tempo de duração correspondente à disponibilidade e envolvimento do 

entrevistado, tendo variado entre trinta (meia hora) e cem minutos (uma hora e 

quarenta minutos). Os dois que se estenderam mais no tempo ao falar foram João 

(caso 2) e Mari (caso 3). Vale ressaltar que a fluência da narrativa da mãe do caso 4 

foi diferente de todas as outras. Ficava muito tempo em silêncio, com olhos baixos 
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como se estivesse pensando, sem, contudo, mostrar pressa em terminar a entrevista, 

dando algum sinal disso apenas duas vezes, sendo que, na segunda vez, a entrevista 

foi interrompida.  

 

3.5 Análise de dados 

Primeira etapa 

Para realizar a análise dos dados da primeira etapa, foi utilizado o software 

SPSS versão 13.0, para a construção do banco de dados e obtenção de estatísticas 

descritivas simples, utilizando a rotina “Frequencies”, assim como alguns 

cruzamentos de dados. 

A análise foi iniciada com 199 questionários, porém dez foram excluídos 

pelos motivos já citados na sessão sobre coleta de dados. O trabalho prosseguiu com 

os 189 questionários restantes. 

Os dados do questionário, composto de questões fechadas e abertas, eram 

pertinentes a um tratamento tanto quantitativo quanto qualitativo. As questões 

fechadas, com categorias previamente definidas, possibilitaram uma análise 

quantitativa descritiva utilizando variáveis nominais, o que resultou na obtenção de 

algumas freqüências simples e porcentagens sobre os aspectos investigados. 

Uma categorização foi necessária para tratar as questões abertas que 

incluíam muitas variáveis. A partir de uma leitura cuidadosa de todos os 

questionários, as categorias foram sendo definidas e criadas na medida em que a 

análise ia sendo realizada. Nas questões que envolviam muitas informações, estas 

foram sendo recategorizadas e, posteriormente, quantificadas em freqüências simples 

e percentuais. 

O programa MS EXCEL foi utilizado para apresentar os resultados em 

forma de tabelas e gráficos. 

  

Segunda etapa  

As entrevistas, gravadas por gravador digital, foram ouvidas através do 

programa Windows media player e transcritas, de forma detalhada, diretamente no 

computador, através do programa Word. A seguir foi realizada uma análise temática 

dos dados, utilizando procedimentos apresentados por Jovchelovitch e Bauer (2003). 

As unidades de texto foram progressivamente reduzidas e descritas com o objetivo 
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de desenvolver um sistema de categorias. Estas foram surgindo a partir de cada uma 

das entrevistas analisadas e, ao final, foram ordenadas em um sistema coerente de 

categorização. Esse produto final, o sistema de categorias, constitui uma 

interpretação das entrevistas que coloca juntas estruturas de relevância dos 

informantes e estruturas de relevância do entrevistador (Jovchelovitch & Bauer, 

2003) 

No presente trabalho, o resultado desse processo levou-nos às seguintes 

categorias ou eixos temáticos: 

a) Relato do abuso sexual e significados a ele atribuídos: Inclui o que o 

informante fala sobre o abuso sexual, como ele o vê, como o explica. 

b) A revelação do abuso sexual: Inclui a forma como aconteceu a revelação ou 

descoberta do abuso sexual, identificando condições que parecem ter 

favorecido e fatores que parecem ter dificultado a revelação. 

c) Conseqüências da descoberta ou revelação: Abrange todas as conseqüências 

do abuso sexual e/ou da sua revelação relatadas pelos cuidadores, os quais 

foram divididos em quatro subcategorias: o impacto sobre: a criança; os 

cuidadores; as práticas de cuidado e sobre a estrutura e dinâmica de suas 

famílias. 

d) Referências ao agressor: inclui a forma como se refere a este e como explica 

o que ele fez.  

e) Rede de apoio social e afetivo: inclui todas as referências feitas, durante a 

entrevista, a pessoas, grupos ou instituições que deram apoio ao cuidador e/ou 

à família. 

O ir e vir constante sobre o conteúdo das entrevistas e todos os dados 

disponíveis sobre os casos estudados caracterizou uma análise que foi tomando 

forma através de um movimento contínuo, como bem descreve Rossetti Ferreira, 

Amorim e da Silva (2004, p. 32) 

 

Dependendo das perguntas e do momento do processo em análise, determinados 

significados emergentes das redes serão priorizados. Diferentes pessoas, campos 

de interação ou contextos assumem maior ou menor relevância, em um 

movimento de figura e fundo, no qual se alternam análises minuciosas com um 

olhar mais geral sobre o conjunto do material. 
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3.6 Os casos 

A seguir serão descritos os quatro casos, de acordo com as informações 

contidas no prontuário. Em dois dos casos escolhidos, o dois e o três, existia mais de 

uma criança na família nuclear que havia sido abusada sexualmente pelo mesmo 

agressor. Embora não tenha sido especificada, no momento da entrevista, qual a filha 

fora tomada como referência, tendo os cuidadores falado sobre a situação de um 

modo geral, será descrito aqui apenas os dados do prontuário da criança atendida 

pela psicóloga que nos sugeriu o cuidador a ser entrevistado. Os nomes verdadeiros 

das crianças foram substituídos por nomes fictícios. 

 

3.6.1 Caso I - família de Telma 
 
Dados da criança: 

Sexo feminino, cor negra, cinco anos de idade, residente no bairro Nova 

Sussuarana, estudante da educação infantil. 

 

Dados da família 

Reside com a avó materna desde recém-nascida. Não há referência a quem 

mais convive com a criança. Os pais (mãe de 24 anos e pai de 26 anos) moram 

próximo, com dois filhos. A criança é a mais velha dos irmãos. Um irmão tem três 

anos e a irmã tem um mês de idade.  

Quem trabalha e sustenta a família é o pai (não fazem referência à família da 

avó sobre esses dados). Não consta a renda familiar. 

Profissão do pai: Carpinteiro.  

Profissão da mãe: não consta. 

 

Dados do suposto agressor  

Idade de 23 anos, sexo masculino, vizinho da criança.  

 

Dados sobre o abuso sexual 

Local: residência do agressor, no bairro onde moram, no período da manhã. 

Circunstâncias: O genitor relatou que a criança, junto com o irmão de três 

anos, foi chamá-lo em casa e, no percurso, o vizinho puxou-a para dentro da casa 
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dele. Segundo ele, a criança relatou que o vizinho tirou sua roupa, introduziu o dedo 

na sua genitália e fez sexo oral. A criança afirmou para o serviço social que foi a 

primeira vez que isso tinha ocorrido. 

 

Revelação e denúncia 

A criança e seu irmão gritaram, um vizinho ouviu os gritos e invadiu a casa 

do agressor, depois, chamaram a policia e este foi preso em flagrante.  

Ações posteriores à revelação (flagrante): A criança foi levada ao hospital, o 

pai fez a denúncia e acompanhou a criança ao serviço especializado. 

Psicoterapia: criança em psicoterapia desde 30/05/2005, está em processo de alta 

neste momento (janeiro de 2006). 

Outras informações: Atualmente, a mãe da criança mora no interior e a criança 

continua morando com a avó. 

Entrevistado: Avó materna. 

 

3.6.2 Caso II - família de Diana  

Dados da criança 

Sexo feminino, cor branca, oito anos de idade, residente no bairro Nordeste 

de Amaralina, estudante da 2ª série, em escola particular. 

 

Dados da família 

Reside com os pais e irmãos. Idades: mãe (36 anos), pai (40 anos), uma irmã 

(10 anos) e um irmão (seis anos). 

Quem trabalha e sustenta a família é o pai. 

Renda familiar declarada: três SM (Salários Mínimos). 

Profissão do pai: motorista de táxi 

Profissão da mãe: Dona de casa. 

 

Dados do suposto agressor   

Idade de 27 anos, sexo masculino, vizinho e amigo próximo da família.  
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Dados sobre o abuso sexual 

Local: dentro do carro do agressor, no bairro onde moram, no período da 

tarde. 

Circunstâncias: Criança relatou que estava brincando na escada que dá 

acesso à casa do agressor que mora na casa em cima da sua, e este a chamou para ir 

até o carro com ele e disse para ela “abra a boca e feche os olhos (...) e aí eu senti 

uma coisa fria na minha boca e não sabia o que era, pois ele dizia que eu não podia 

abrir os olhos, e fez isso várias vezes”. 

 

Revelação e denúncia 

Criança revelou espontaneamente para uma prima de dez anos que passava 

uns dias na sua casa e esta contou para o pai da criança (este dado aparece diferente e 

com mais detalhes na narrativa do pai).    

A revelação que resultou na denúncia ocorreu mais ou menos dois anos após 

o primeiro episódio de abuso. 

A denúncia foi realizada dois meses após a revelação, e foi feita pelo pai. 

Ações posteriores à revelação: pai fica revoltado, denuncia após dois meses. 

Mãe acompanha a criança ao serviço especializado. 

Psicoterapia: desde 19/04/2004 até 12/12/2005; suspensa no momento devido ao 

fato da criança ter viajado para o interior com a mãe e irmãos, aproveitando as férias 

escolares. 

Entrevistado: O pai 

 

3.6.3 Caso III - família de Lia 

Dados da criança 

Sexo feminino, cor negra, 6 anos de idade, residente no bairro Estrada Velha 

de Periperi, estudante da Educação infantil. 

 

Dados da família 

Reside com os pais e a irmã. Idades: mãe (26 anos), pai (25 anos), irmã (sete 

anos). 

Não consta quem trabalha e sustenta a família. 

Renda familiar declarada: aproximadamente 1,3 SM. 



 60 

Profissão do pai: não consta. 

Profissão da mãe: Dona de casa. 

 

Dados do suposto agressor 

Idade de 17 anos, sexo masculino, tio paterno da criança.  

 

Dados sobre o abuso sexual 

Local: residência do padrinho do agressor (vizinho da criança), no período 

da noite. 

Circunstâncias: Um tio materno viu um tio paterno nu e deitado por cima da 

sobrinha e foi chamar a sua irmã (mãe da criança) para ver o que estava acontecendo. 

Ao chegar à casa ao lado, a criança apareceu com a roupa “embolada” e em seguida 

o agressor apareceu na porta dizendo “ela tava assistindo”. Os pais conversaram com 

a criança e esta contou que o tio “colocava o pinto dele na minha boca, aqui 

(apontando sua genitália) e na bunda, mas eu não abria a boca. Tirava a roupa e 

deitava por cima de mim”. 

Nas anotações da psicóloga consta que a criança falou que o agressor 

colocava “o pinto na minha boca e saia um negócio branco e ele fazia engolir. 

Depois mandava beber água, passava perfume e dava dinheiro”. 

A criança revelou também que o agressor fazia isso com ela, com a irmã e 

outras primas. 

 
Revelação e denúncia 

A revelação ocorreu após um flagrante dado pelo tio materno da criança 

que, em seguida, após ser interrogada, revelou aos pais.  

Não consta quanto tempo durou o abuso, mas foram vários episódios.  

A denúncia foi realizada menos de uma semana após a revelação, e foi feita 

pela mãe. 

Ações posteriores à revelação: Pais conversam com a criança que revela 

detalhes do abuso sexual, pai fica revoltado e quer matar o irmão (agressor). Mãe 

denuncia com menos de uma semana e acompanha a criança ao serviço 

especializado. 
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Psicoterapia: Ainda em processo psicoterapêutico. Constam sessões desde 28/02/05 

até 28/12/2005. 

Entrevistada: a mãe 

 

 

3.6.4 Caso IV - família de Gina 

Dados da criança 

Sexo feminino, cor negra, 10 anos de idade, residente no bairro do Lobato, 

estudante da 4ª série em escola pública. 

 

Dados da família 

Reside com os pais. A mãe tem 34 anos e o pai tem 39 anos. A criança é 

filha única. 

Quem trabalha e sustenta a família é o pai. 

Não consta a renda familiar. 

Profissão do pai: Técnico de enfermagem e dono de bar. 

Profissão da mãe: Não consta. 

 

Dados do suposto agressor   

Idade de 45 anos (aproximadamente), sexo masculino, marido de uma tia 

materna.  

 

Dados sobre o abuso sexual 

Local: na residência do agressor, no bairro onde moram, no período da 

tarde. 

Circunstâncias: Criança relatou que todos os dias que saía de casa o seu tio 

J. ficava mexendo com ela. Refere que o tio a colocava no colo, ficava acariciando 

sua genitália e fazia isso todos os dias, quando ela saía. Contou para a mãe e esta 

disse que ia falar com ele para que ele parasse de praticar tais atos. A criança afirma 

que contou também para sua tia (esposa do agressor) e que esta ficou “ouvindo” no 

banheiro quando o tio a colocou no colo e praticou os atos libidinosos e não fez nada 

para interromper. A criança referiu também que a mãe é “mentirosa” e que esta 

estava mentindo quando lhe disse que havia falado com o agressor para parar. 
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Revelação e denúncia 

Criança revelou espontaneamente para a mãe e depois para a tia, mas estas 

não tomaram qualquer providência. A criança revelou para a professora e esta falou 

com o pai da aluna sobre o que estava acontecendo. 

Não consta quanto tempo durou o abuso, mas foram vários episódios.  

A denúncia foi realizada pelo pai. Não consta quanto tempo transcorreu 

entre a revelação e a denúncia.  

              Ações posteriores à revelação: Pai revolta-se contra a mãe e tenta 

estrangulá-la. O pai faz a denúncia e acompanha a criança ao serviço especializado. 

 

Psicoterapia: Em processo psicoterapêutico desde agosto/2005. Psicóloga refere 

resistência da mãe em dar continuidade à psicoterapia da filha. Contudo, a mãe 

comparece às entrevistas quando solicitada e leva a criança para as sessões semanais 

de psicoterapia. 

Outras informações: Pais convivem há quinze anos. Genitor informa que só dorme 

em casa duas vezes por semana, porque toma conta de um bar. Informa também que 

sua esposa é uma boa dona de casa e por isso ainda convive com ela, mas, a relação 

deles não é boa. A criança informa que o pai é “nervoso” e, quando soube do abuso e 

da falta de iniciativa da genitora, quase estrangula esta. 

Entrevistada: a mãe  
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CAPÍTULO 4 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS: O QUE DIZEM OS PRONTUÁRIOS 

 

 

Os dados estatísticos aqui apresentados referem-se aos 189 casos de 

crianças atendidas no VIVER, no período compreendido entre janeiro e setembro de 

2003. O objetivo é analisar e caracterizar os dados quantitativos assim obtidos para 

poder elaborar um perfil mais geral do fenômeno.  Diante do grande volume de 

informações geradas a partir dos dados colhidos pelo questionário, decidiu-se fazer 

uma descrição mais sucinta dos resultados, não sendo possível, no escopo desse 

trabalho, utilizar técnicas estatísticas mais complexas, como seria desejável.  

Na análise dos dados, devem-se levar em consideração que esses são apenas 

os casos notificados, não refletindo, portanto, o número total das vítimas, que, devido 

à delicadeza do assunto e suas implicações de ordem familiar, social e moral, muitas 

vezes preferem silenciar. 

 Em relação ao gênero, muitas meninas não chegam a denunciar o caso por 

sentimento de vergonha, medo de represálias, pressão familiar, processo de 

estigmatização que tendem a transformar a vítima em culpada, considerando-a 

responsável pelo acontecido; em relação aos meninos, além dos problemas já citados, 

acrescenta-se o  temor de que a criança seja rotulada  como homossexual, 

provocando um profundo sentimento de vergonha, que pode atingir todo o núcleo 

familiar.    

  

4.1 Quem são as crianças vítimas de abuso sexual 

Conforme já era previsto, por ser largamente divulgado na literatura sobre 

abuso sexual, a grande maioria das crianças vitimadas (81%) é do sexo feminino. 
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Contudo, um percentual importante, 19,0% dos prontuários analisados, refere-se a 

crianças do sexo masculino, como pode ser observado na figura 2, que segue.  

 

Figura 2 – Distribuição, por sexo, das crianças que sofreram abuso sexual 

81%

19%

Masculino

Feminino

 

Fonte: pesquisa de campo 

 

Comparando esses dados com aqueles encontrados por Brito (2005), 

observou-se que o percentual do sexo feminino aumenta à medida que os 

adolescentes e adultos são incluídos na população estudada. No referido estudo que, 

além das crianças, incluía adolescentes, esse percentual atingiu 84%, ficando o sexo 

masculino com 16%. Segundo registros do próprio VIVER, que abrangem todos os 

dois mil e cento e vinte casos (2.120) atendidos entre dezembro de 2001 e fevereiro 

de 2004, incluindo, portanto, mulheres adultas, esse percentual do sexo feminino 

alcança 92% do total. Podemos observar então que estamos diante de um fenômeno 

para o qual a questão da diferença de gênero, com suas assimétricas relações de 

poder, desempenha um papel fundamental, embora não exclusivo.    

As crianças, principalmente aquelas de menor idade, apresentam uma 

condição existencial de dependência física e emocional em relação ao adulto, muito 

semelhante para os dois sexos. Contudo, em se tratando do abuso sexual, podemos 

constatar que os meninos não parecem ser tão vulneráveis quanto as meninas, 

embora seja na infância a fase em que o sexo masculino aparece em maior número 
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entre as vítimas. Além da questão do gênero, pois, um outro elemento relevante a ser 

considerado, é constituído pela categoria idade.  

Observando a figura 3, é interessante notar que o número de crianças 

abusadas sexualmente, na amostra considerada, tende a aumentar com a idade, 

progressivamente, mas não de forma linear, passando de um caso registrado com 

criança de até um ano de idade aos 23 casos com 12 anos. Se nos extremos da 

distribuição temos, respectivamente, o valor mínimo e o valor máximo, pode-se 

observar, entretanto, certa alternância na distribuição dos valores que impedem de 

identificar uma lógica linear.  

 

Figura 3 – Distribuição das crianças que sofreram abuso sexual de acordo com a 
                   idade 
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Fonte: pesquisa de campo 
 

Seria necessária uma pesquisa com um universo mais amplo e um recorte 

longitudinal para poder estabelecer se subsiste, de fato, uma relação entre número de 

crianças abusadas e faixa etária, o que poderia trazer alguma luz sobre aspectos do 

desenvolvimento da criança ligados à preferência dos agressores. Os estudos, na sua 

maioria, tendem a agregar os dados mostrando freqüência de idades agrupadas, que 
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impedem de perceber e analisar diferenças que parecem ser significativas, como por 

exemplo: até os cinco anos de idade, o número de crianças aumenta 

continuadamente, enquanto aos seis, aos oito e aos nove anos ele diminui, para voltar 

a crescer continuamente a partir dos dez anos. 

Cruzando a variável idade com a variável sexo, obtém-se que o maior 

número de meninos abusados sexualmente (20% do total de meninos) encontra-se na 

faixa dos sete anos, número que representa a metade do número de meninas dessa 

mesma faixa etária.   

Quanto a sua origem, a grande maioria (77%) dos casos pesquisados, refere-

se a crianças da capital, 16,9% dizem respeito a crianças da região metropolitana, 

enquanto apenas 9% delas vieram do interior.   

Se as vítimas são na sua maioria de sexo feminino, em relação aos 

agressores a proporção se inverte, pois 9 em cada dez são do sexo masculino 

(90,5%). O sexo feminino representa apenas 2, 6% dos perpetradores, dados que 

convergem com a literatura sobre a violência sexual (Gabel, 1997; Britto, 2005; 

Ferrari & Vecina, 2002).  

Na maioria das vezes, 97,2% dos casos, o agressor agiu sozinho, houve, 

porém, casos em que o número de agressores foi maior, chegando até cinco, em um 

único caso; três outros episódios ocorreram com três agressores, enquanto em outros 

dois casos o abuso foi perpetrado por dois agressores.  

Quanto à idade dos agressores, os dados permitem constatar que estes se 

encontram nas mais diversas faixas etárias.  Agrupados por intervalos de seis anos a 

partir da idade de doze anos, pode-se observar que é na adolescência (período que 

inclui a faixa etária de 12 a 18 anos incompletos, de acordo com o ECA), que se 

concentra o maior número de agressores. Pode-se levantar a hipótese de que, nessa 

idade de profundas transformações biopsicossociais, quando o despertar da 

sexualidade se manifesta intensamente, aqueles que apresentam dificuldades, por 

motivos diversos, em estabelecer relações apropriadas (paquera, namoro etc) para 

atender às suas necessidades afetivas e sexuais, tendem a recorrer a crianças para 

esse fim.  

Agrupando as faixas etárias acima dos dezenove anos (70,1% dos casos), 

pode-se constatar que é na fase adulta que se encontra o maior número de agressores 
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e 12,6% deles têm idade acima dos quarenta e sete anos, idade em que já poderiam 

ser (e às vezes realmente são) avós das suas vítimas.  

As pessoas que abusam sexualmente de uma criança não possuem um perfil 

homogêneo ou um tipo específico, mas um aspecto recorrente é a proximidade com a 

criança na convivência cotidiana, seja dentro da sua própria casa, seja no ambiente da 

família, como se observa na figura 4, seguinte. 

 
Figura 4: Distribuição dos agressores de acordo com o tipo de relação que este tem 
                 com a criança 

Fonte: Pesquisa de campo  

 

Os vizinhos representam o maior grupo, quase um quarto dos agressores, 

25,1% dos casos, seguidos pelo tio com 13,8%, pelo padrasto e pelo pai com 13,3% e 

11,8% respectivamente. Esses dados indicam por que o abuso sexual é um tipo de 

violência que é freqüentemente silenciada, pois os agressores se situam no interior da 

estrutura familiar. Juntos, pai e padrasto representam 25,1% dos casos, quase o 

mesmo percentual que os vizinhos. Acrescentando o tio a este grupo de familiares 

obtemos 38,9%, enquanto os desconhecidos são apenas 3,1% dos casos. A revelação 

do abuso sexual é, às vezes, percebida como uma ameaça que pode levar à 

desagregação da família, com a saída do pai e do padrasto, em vez de considerar o 

abuso a causa da desagregação. 
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Quanto ao local, a figura 5, seguinte, descreve onde a maioria dos episódios 

de abuso sexual ocorre: na residência do agressor (31,9%); seguido da residência da 

criança e do agressor (23,5%); e da residência da criança (17,5%). Somando-se o 

número de ocorrências dentro da própria casa da criança, que em 23,5% dos casos é 

também a residência do agressor, alcança-se um total de 41%, tornando-se um 

percentual bem mais significativo. Trata-se, portanto, de uma violência 

predominantemente doméstica. 

 

Figura 5: Freqüência relativa dos locais onde ocorreu o abuso sexual  

Fonte: pesquisa de campo 

 

A criança, e aqui se fala, sobretudo, da menina, vítima mais freqüente, é 

comumente abusada dentro de casa (dela e/ou do agressor), no ambiente doméstico, 

local onde ela está, supostamente, mais protegida, em relação à rua, lugar 

considerado próprio dos meninos. No estudo de Bastos (2001), a rua aparece tanto 

como um lugar de brincar como um lugar de trabalho para as crianças. Referindo-se 

às tarefas atribuídas pelos pais aos próprios filhos, a autora relata que a execução de 

tarefas no espaço da rua, que é vista como um espaço cheio de perigos, é considerada 

apropriada, natural, para as crianças do sexo masculino, enquanto às meninas são 

reservadas as atividades domésticas e, sempre que possível,  sob supervisão da mãe. 
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Convergindo com as afirmações de Bastos, num estudo sobre meninos de rua, 

Santana (2006) chama atenção para o fato de que são, majoritariamente, crianças de 

sexo masculino que estão na rua, submetidas a todos os perigos, mas também aos 

prazeres que esta oferece. 

Na experiência da pesquisadora, vale ressaltar que foi observado, algumas 

vezes, que, paradoxalmente, o fato de a menina ficar em casa (“menina não deve 

ficar na rua”), a expunha a uma condição propícia para que o agressor pudesse 

abusá-la sem o perigo de ter o seu ato testemunhado pelo irmão da criança que se 

encontrava, algumas vezes, brincando fora de casa. 

    Quanto ao período do dia em que aconteceu o abuso sexual, a maior parte 

deles ocorreu durante a tarde, correspondendo a 27,0% dos casos. Em seguida, temos 

o período da noite, com 21,2%, e a manhã com o percentual mais baixo de 7,9% dos 

casos. Uma explicação possível para que o maior número de ocorrências do abuso 

seja à tarde e à noite é o fato de as crianças estarem mais em casa neste horário, ao 

passo que elas geralmente freqüentam a escola pela manhã.  

 

4.2 Características da família 

A família que se delineia a partir dos dados deste estudo parece ser uma 

família extensa, caracterizada pela presença significativa de avós, tios, primos e 

sobrinhos que convivem sob o mesmo teto, como pode ser observado na Tabela 1, a 

seguir, que mostra a freqüência com que essas pessoas aparecem nas configurações 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

 
Tabela 1 - Freqüência com que os diferentes membros aparecem na configuração da  
                 família 

Com quem a criança mora Freqüência (Casos) 

Mãe 91 

Mãe e pai 56 

Pai 16 

Irmão/ã (s) 101 

Tio/a (s) 46 

Avô/ó (s) 42 

Padrasto 26 

Primo/a(s)/Sobrinho/a(s) 19 

Outros 13 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Para que fosse possível caracterizar melhor os núcleos familiares, foram 

criadas algumas categorias considerando os membros responsáveis (principais 

cuidadores) pela criança. Pais (juntos ou separadamente, mãe ou pai), sempre que 

presentes, foram considerados os principais cuidadores mesmo que não fossem os 

chefes da casa ou de fato os principais responsáveis pelas crianças, já que os dados 

não possibilitavam aprofundar a análise nesse nível. A figura 6, a seguir, mostra as 

configurações e freqüências encontradas.  
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Figura 6: Com quem a criança mora 
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Fonte: Pesquisa de campo  

 
 
Constata-se que, dentre os vários agrupamentos familiares que os dados 

permitem configurar, o mais freqüente é aquele de famílias que podem ser 

classificadas como matrifocais, que correspondem a 47,6% do total de casos.  

Este percentual é bem mais elevado do que aquele relativo ao mesmo tipo 

de família presente na região nordeste do Brasil, conforme dados do IBGE relativos 

ao período de 1991 a 1999, analisados por Carvalho (2003). Estas estatísticas 

revelam que a família composta pelo casal e filhos é ainda predominante, 

correspondendo a 55,4% no ano de 1999, enquanto as famílias de mulheres sem 

cônjuge com filhos correspondem a 18,5%. Os percentuais relativos ao primeiro tipo 

de família têm caído nos últimos anos enquanto as famílias monoparentais e aquelas 

denominadas “unipessoais” tendem a aumentar. Fonseca (1987) prefere definir essas 

unidades domésticas com a presença apenas da mãe, como “lar sem marido/pai fixo” 

e ressalta como esta característica parece ser uma constante na organização do grupo 

familiar da população brasileira de baixa renda. Esta pode ser uma das explicações 

para o número mais elevado desse tipo de família nos resultados deste estudo.  

O número de famílias com a presença dos dois genitores corresponde a 

29,7% do total, sendo bem menor do que o percentual encontrado pelo IBGE, 55,4%. 

O número de crianças que moram com o pai é significativo, 8,6%, tendo em vista a 

tradição cultural que delega à mãe o papel de cuidar dos filhos, e é maior do que o 
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número de crianças que convivem com a avó (7,6%) ou tia(o) (4,9%), sem a presença 

de qualquer um dos pais. Agrupando as três primeiras categorias do gráfico, observa-

se que 85,9% das crianças convivem em lares com a presença de, pelo menos, um 

dos pais. Na categoria outros, encontram-se duas crianças que estão cumprindo 

medidas de proteção no Juizado da Infância e da Adolescência e uma que mora com 

a família de um primo de seu pai. 

    A revelação do abuso sexual pode provocar mudanças na composição da 

unidade familiar e, nos prontuários, foi comum encontrar descrita a família com 

quem a criança passou a morar depois da revelação e denúncia. Nesses casos, 

considerou-se, sempre que foi possível identificar, a família com quem a criança 

morava no período em que o abuso sexual e sua descoberta ocorreram.  

    Quanto ao lugar que a criança abusada ocupa em relação aos eventuais 

outros irmãos, observa-se uma grande quantidade de filhos únicos e de primogênitos, 

com o mesmo percentual de 27,3%. O número de caçulas é também alto e muito 

semelhante aos anteriores, correspondendo a 26,7% do total de casos; agrupando 

essas três categorias, alcançaram-se 81,3%. Esses dados estão dispostos na figura 7, a 

seguir. 

 

Figura 7: Distribuição das crianças vítimas de abuso sexual segundo sua 
  posição na família. 
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Fonte: Pesquisa de campo 
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O número grande de filhos únicos ou situados em posições extremas na 

configuração da prole (primogênito ou caçula) deve-se, em parte, ao tamanho 

reduzido desta, como se pode observar na figura abaixo:  

 

 Figura 8: Distribuição das crianças vítimas de abuso sexual de acordo com o  
                  Número de irmãos 
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 Fonte: pesquisa de campo 

 

Além das crianças que são filhas únicas, entre aquelas crianças que têm 

irmãos, uma maioria significativa (67,9%), têm apenas um ou dois irmãos, enquanto 

apenas 4% possuem entre cinco e sete irmãos. Esse número, contudo, pode estar 

distribuído em, no mínimo, dois núcleos familiares, já que o mesmo inclui também 

os irmãos por parte de apenas um dos genitores que já constituíram outra família.  

    A renda familiar se concentra nos valores entre um e três salários 

mínimos, com 62,0% dos casos, vindo em seguida as famílias com renda abaixo de 

um salário mínimo (19,0%), enquanto apenas 4% possuem rendimentos acima de 

nove salários mínimos. 
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Figura 9: Distribuição das famílias das crianças que sofreram abuso sexual segundo  
                 renda familiar 

 Fonte: pesquisa de campo 

 

Observa-se que as famílias mais atingidas por essa problemática são aquelas 

com renda mais baixa, mas não são miseráveis. É preciso relembrar que esses dados 

referem-se apenas aos casos denunciados e que as pessoas de maior poder aquisitivo 

tendem a não denunciar, evitando, assim, escândalos e exposição da imagem. Essas 

pessoas, além disso, dispõem de mais recursos e podem recorrer a outros 

profissionais. Contudo, essa desproporção entre o percentual de famílias que têm 

uma renda maior e aquele das famílias que possuem um menor poder aquisitivo é 

também muito grande na população em geral. 

Quanto à profissão/ocupação dos pais, observa-se grande diversidade, mas, 

mantendo uma coerência com os dados relativos à renda, já apresentados 

anteriormente. No caso das mães, duas ocupações se destacam de forma muito 

significativa: a de empregada doméstica que corresponde a 25,2% dos casos, e a de 

dona de casa, representando 20% dos casos. Em seguida, com uma freqüência bem 

menor, aparecem as profissões de manicura, com 7,0%, de vendedora, também com 

7%, e a de diarista/faxineira com 6%. Todas são ocupações que possuem um baixo 

nível de qualificação profissional. Esses percentuais se referem aos 115 casos em que 

esta informação estava disponível. 
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È interessante constatar que os dois grupos maiores se referem a duas 

ocupações que podem estar no extremo oposto em relação à presença da mãe em sua 

própria casa: dona de casa, que se presume passe a maior parte do tempo em casa 

cuidando dos filhos, e empregada doméstica, que, ao contrário, passa a maior parte 

do tempo longe da própria casa e dos filhos.  Poder-se-ia considerar isso um forte 

indicador de que a presença da mãe no ambiente doméstico da criança não garante, 

de fato, a sua proteção, podendo o abuso sexual acontecer quase na mesma proporção 

em que acontece com as crianças, cujas mães ficam muito tempo ausentes de casa, 

como é o caso das empregadas domésticas.  

Quanto à ocupação dos pais, esta informação estava disponível em apenas 

57 casos e foi identificado um total de 38 diferentes tipos de ocupação/profissão. O 

único e pequeno destaque, que pode ser observado, é em relação às profissões que 

envolvem segurança (policial, porteiro, segurança e vigilante) que, somadas, 

correspondem a 17,6% do total de profissões identificadas.  

Observa-se a contradição que esses dados expressam quando mostram que 

as duas profissões que mais se destacam compreendem tarefas relacionadas ao 

cuidado da casa e dos filhos ou da segurança dos outros, enquanto a própria família 

fica vulnerável.   

 

4.3 Revelação, denúncia e acompanhamento 

A forma como o fato do abuso sexual veio à tona é uma informação que não 

está disponível em uma questão específica do prontuário, tendo sido necessária uma 

leitura cuidadosa do mesmo para identificá-la, o que foi possível na maioria dos 

casos pesquisados. A partir das informações colhidas, foram identificadas oito 

modalidades de revelação/descoberta do abuso sexual, expostas na figura seguinte. 
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Figura 10: Distribuição das crianças abusadas sexualmente, segundo a forma como 
                   foi descoberto o abuso Sexual 
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Fonte: Pesquisa de campo 

 

Os casos em que o abuso sexual foi revelado pela própria criança, sem que 

fosse mencionada qualquer pressão para que isso acontecesse, representam 30,1% do 

total válido. Essa situação foi a mais freqüente entre os tipos de revelação 

encontrados, dado que surpreende, já que a literatura ressalta o grande silêncio que 

geralmente envolve este tipo de violência. Em seguida, como a segunda forma mais 

freqüente, com 18,6%, temos as crianças que falaram ao serem interrogadas por 

adultos. Nesta categoria, estão incluídos os casos em que, a partir de algum sinal ou 

situação suspeita, alguém interroga a criança e esta revela o acontecido. Em seguida, 

temos a forma de flagrante que foi identificada em 14,7% dos casos. Na categoria 

“sinais suspeitos” estão incluídos os casos em que estes eram as únicas evidências do 

abuso, não havendo a confirmação verbal. Os casos classificados como suspeita por 

profissional de Saúde referem-se àqueles onde as suspeitas surgiram a partir do 

atendimento por este profissional. Muitas vezes não há suspeitos e a família não 

concorda com essa hipótese, embora seja induzida a denunciar para investigar a 

situação.  

Considerando os casos em que a criança revelou espontaneamente, 47 casos 

ao todo, foi possível constatar que a mãe é, de longe, a pessoa mais procurada pela 

criança, correspondendo a 46,8% do total. As tias aparecem em segundo lugar com 

10,6% , seguidos da avó com 4,3%. O abuso foi revelado para o pai em apenas 2,1% 
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das vezes, freqüência menor do que aquela das revelações feitas para algum 

profissional e para outros não familiares como pode ser visto na figura seguinte. 

 

Figura 11: Distribuição dos casos segundo a pessoa para quem a criança revelou o 
                   abuso sexual 
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Fonte: pesquisa de campo 

 

Furniss (2002) define a pessoa para quem a criança revela, direta ou 

indiretamente, o abuso sexual como sendo a “pessoa de confiança” desta. Observa-se 

que, nessa população, a pessoa de confiança da criança é constituída por um familiar, 

na grande maioria das vezes.   

Quanto à denúncia do abuso sexual, contata-se também um grande destaque 

em relação à quantidade de mães que tomam esta iniciativa, ainda que, em alguns 

casos, isso seja feito devido à pressão exercida por outras pessoas (profissionais, 

vizinhos, etc). O papel da mãe mais uma vez se revela fundamental, sendo a 

responsável pela denúncia em 58,2% dos casos, como podemos ver na figura 

seguinte.  
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 Figura 12: Quem fez a denúncia do abuso sexual 
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 Fonte: pesquisa de campo 

 

O pai, nessa situação de denúncia, aparece em segundo lugar com 14,1% 

dos casos e junto com a mãe em 3,8% dos casos, o que soma uma participação em 

17,9% das situações de denúncia. O pai, segundo Sarti (1996), desempenha 

culturalmente o papel de guardião da família no âmbito social, aquele que assegura a 

honra e a proteção, enquanto a mãe seria a responsável pelo âmbito doméstico. 

Diante desses dados, observa-se que os pais, nestas situações de abuso sexual dos 

filhos, não são efetivos nesse papel de mediador entre a família e o mundo externo, 

pois neste momento em que sua presença seria relevante, os pais se mostram ativos e 

colaboradores num percentual de casos muito reduzido, embora seja o momento da 

denúncia onde eles se mostraram um pouco mais presentes (14,1%), quando se 

compara com o momento da revelação (2,1%) e do acompanhamento ao serviço 

(11,3%). Devemos levar em conta, porém, que em 11,8% dos casos, os pais são os 

próprios autores dos abusos, invertendo completamente o seu papel de protetor. 

As mães revelam ser, então, as grandes protagonistas quando se trata de 

tomar as medidas de proteção para os filhos, no que são seguidas por outras figuras 

femininas como as tias e avós. Uma ulterior confirmação disso se encontra nos dados 

da figura 13, a seguir:  
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Figura 13: Quem acompanhou a criança ao Serviço 
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Fonte: Pesquisa de campo 

 

As mães, individualmente, representam 61,3% das pessoas que 

acompanharam a criança ao VIVER, enquanto os pais, individualmente, 

correspondem a 11, 3%. (queremos ressaltar que, como o léxico da dominação 

masculina penetrou na linguagem, o plural de pai é pais, o mesmo termo utilizado 

para denotar o casal de genitores, daí a necessidade de uma qualificação pais juntos 

ou pais individualmente).  Os pais juntos correspondem a 8,1% , avós 7,5% e tias 

representam 5,9%.  

Esses resultados ilustram o que foi referido por Smith (1973 apud Fonseca 

1987), sobre a estreita segregação de papéis conjugais que, entre outras coisas, 

delega à mulher a responsabilidade pelas crianças; são as mulheres, enquanto mães, 

que se tornam o centro das relações familiares e sociais. No caso do abuso sexual, os 

pais, quando não são os próprios agressores, tendem a permanecer nos bastidores, 

aparecendo pouco nas estatísticas ligadas às medidas de proteção.  

O abuso sexual se caracteriza, assim, como um acontecimento marcado pela 

questão de gênero. O gênero masculino é predominante entre os agressores, enquanto 

o feminino predomina, tanto em relação às vitimas como em relação às pessoas que 

cuidam e protegem as vítimas. É principalmente uma rede de solidariedade e 

proteção feminina, que pode incluir mães, tias, avós e vizinhas, que permite que o 
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abuso seja identificado e  denunciado e que assegura o cuidado e o acompanhamento 

da criança. No próximo capítulo, uma análise qualitativa de alguns casos permitirá 

um aprofundamento dessa problemática através de situações concretas.  
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CAPITULO 5 

 

 

Realmente é muito duro, eu me senti abalado, quer dizer, 

muito abalado depois do acontecido. (...) as pessoas iam lá, 

teve muitas pessoas da família que iam lá me dar conselho, 

me pedir pra não fazer nada e tal, inclusive um menino que é 

... tá se formando agora em advogado também, ele me deu a 

maior força ... “não faça besteira, vá, dê queixa” me deu o 

maior apoio, foi comigo no DERCA2, que eu não tinha nem 

idéia do que era isso”.(Trecho do relato do pai de Diana, 

criança abusada por um grande amigo da família) 

 

 

 

A HISTÓRIA DO ABUSO, DA DESCOBERTA E SUAS REPERCUSSÕES NA 

PERSPECTIVA DOS CUIDADORES 

 

Neste capítulo, pretende-se realizar uma análise qualitativa dos quatro casos 

de abuso sexual contemplados neste estudo, os quais estão resumidamente descritos 

ao final do capítulo sobre o método. Para facilitar a visualização de cada caso, foi 

elaborado um quadro, resumindo algumas informações que possam caracterizá-los 

melhor e, dessa forma, facilitar a compreensão do que vai ser discutido em seguida. 

 

 

 

                                                 
2Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente  



 82 

Quadro 1 - Resumo dos casos 
 Família de Telma 

 
Família de Diana Família de Lia Família de Gina 

Criança 5 anos, negra, 
estuda 
(educação infantil). 

8 anos, branca,  
estuda (2ª série). 

6 anos, negra, 
estuda (educação 
infantil). 

10 anos, negra, 
estuda (4ª série). 

 
Família 

Reside com avós 
maternos e dois tios; 
pais moram perto 
com dois outros 
filhos.  

Reside com os pais e 
dois irmãos. A irmã 
(10 anos) também foi 
abusada pelo mesmo 
agressor. 

Reside com os pais 
e uma irmã (7 anos), 
também abusada 
pelo mesmo 
agressor. 

 

Reside com os 
pais; é filha única.                                                 

 
Agressor 

23 anos, vizinho. 27 anos, muito amigo 
da família e vizinho 
“de porta”. 

17 anos, tio paterno 
e vizinho. 

45 anos, marido 
da tia materna. 

Tipo de 
abuso  

Toques na genitália  
E sexo oral. 

 

Sexo oral. Sexo oral; tentativa 
de penetração; uso 
de fitas 
pornográficas. 

Toques na 
genitália.  

Local do 
abuso 

Residência do  
agressor. 

Dentro do carro do 
agressor. 

Residência do tio e 
vizinho (padrinho 
do agressor).  

Na residência do 
agressor. 

Tipo de  
Revelação 

Flagrante Criança revelou ao ser 
interrogada. 

Tio materno 
observou escondido 
e criança confirma. 

Criança revelou 
espontaneamente. 

Duração do 
abuso 

Um único episódio. Alguns episódios 
(tempo não estimado). 

Mais de um ano 
(aproximadamente). 

Vários episódios 
(tempo não 
estimado). 

Denunci-
ante 

O pai O pai A mãe O pai  

Tempo 
entre 
descoberta e 
denúncia 

Menos de 24h. 2 meses depois. 3 dias depois. Menos de 24h. 

Psicoterapia Desde março de 
2005. 

Desde abril de 2004. Desde fevereiro de 
2005. 

Desde agosto de 
2005. 

Entrevistad
o 

Avó Pai Mãe Mãe 

 
 

              A partir das narrativas dos cuidadores foram identificados alguns eixos 

temáticos que estruturam a análise dos dados:  

• O relato do abuso sexual e significados a ele atribuídos: inclui o que o 

informante fala sobre o abuso sexual, como ele o vê, como o explica. Está 

caracterizada também, neste item, a forma como o informante se refere ao 

agressor e como explica o que ele fez.  

• A revelação do abuso sexual: inclui o modo como aconteceu a revelação ou 

descoberta do abuso sexual, identificando condições que parecem ter 

favorecido e fatores que parecem ter dificultado a revelação. 
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• Conseqüências da descoberta ou revelação: abrange todas as conseqüências 

do abuso sexual e/ou da sua revelação relatadas pelos cuidadores. Essas 

conseqüências foram divididas em cinco subcategorias - o impacto sobre: a 

criança; os cuidadores; as práticas de cuidado, a estrutura e dinâmica de suas 

famílias e sobre a rede de apoio social e afetivo. 

 

 

5.1 O relato do abuso sexual pelos vários cuidadores nos diversos casos  

Todos os entrevistados descreveram, em algum momento, o(s) episódio(s) 

de abuso sexual sofrido pela criança (filha ou neta), embora com diferenças no nível 

de detalhamento e na intensidade da emoção expressa ao falar sobre o assunto.  

 

Caso 1: Telma – o relato da avó 

A entrevista com a avó de Telma foi caracterizada pela intensa emotividade. 

Ela se emocionou muito, chorou, tornando-se mais tranqüila no decorrer da 

entrevista. Demonstrou um profundo sofrimento com o episódio de abuso sexual da 

neta e iniciou sua narrativa contando como este aconteceu:  

 

Começou a minha neta indo pra casa da mãe que mora perto da casa do 

elemento, do cara, do rapaz que fez mal a ela , ela foi com o irmãozinho pequeno 

pra casa da mãe, isso era umas nove horas da manhã. Aí, antes dela chegar lá na 

casa da mãe que fica pertinho da casa do cara, do rapaz, não gosto de falar o 

nome, mora perto da casa da mãe. Os menino tava indo pra casa dela, aí, ele 

pegou ela, tapou a boquinha dela, antes dela chegar na casa, ele tava na porta e 

pegou ela, tapou a boquinha dela e levou pra um ... banheiro ... é difícil falar né?  

 

               Percebe-se a forma carinhosa como se refere aos netos, usando algumas 

palavras no diminutivo (irmãozinho, boquinha).  Esse recurso da linguagem, também 

presente no relato do pai, em outro caso, pode estar indicando, também, uma 

tentativa de amenizar o relato ao mesmo tempo em que ressalta a natureza absurda de 

um ato contra alguém indefeso, que precisa do cuidado dos adultos.  

A avó evita narrar detalhes do abuso. Isso pode estar relacionado tanto à 

dificuldade para falar sobre esse assunto, como ao fato de não terem lhe contado os 
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detalhes, talvez para lhe pouparem sofrimento, visto que, no relato que foi feito para 

o serviço social, esses detalhes são registrados. 

A narrativa revela a liberdade (ou seria necessidade?) que as crianças 

tinham, mesmo com essa idade (três e cinco anos), para transitar no bairro sem o 

acompanhamento de um adulto, deixando-as vulneráveis diante do risco que 

representa a presença de um agressor. 

Neste caso, contudo, a violência ocorrida não é atribuída ao fato de as 

crianças estarem desacompanhadas, mas a uma falha da família do agressor, 

classificado pela justiça como um portador de transtornos mentais, e que não teria 

sido devidamente controlado.  

 

Tá preso. Diz que comprovou que ele é doente mental, mais errado aí eu acho é a 

família (do agressor), sabia que ele era assim, saiu, deixou sozinho, foi na hora 

que a minha neta foi passando, pegou minha neta. 

... acho que ele tá num manicômio ali no ... na cidade baixa ... mas tá na mão de 

Deus. 

 

O abuso sexual é considerado, portanto, neste caso, uma conseqüência do 

descuido da família do agressor, pois, na concepção comum, doente mental não tem 

responsabilidade. A neta ter sido a vítima foi apenas um acaso, pois isso poderia ter 

acontecido com qualquer criança que viesse a transitar por esse lugar.  

Quanto à forma como se refere ao agressor, observa-se uma certa 

desqualificação da pessoa dele quando utiliza os termos “elemento”, “cara”, mas 

evita falar sobre ele, assim como titubeia em falar o seu nome.  

 

Caso 2: Diana - o relato do pai  

A narrativa do pai de Diana, 8 anos, assim como a anterior, se apresenta  

carregada de emoção e intenso  sofrimento. Os dois focos principais desta  narrativa  

trazem, como elementos distintivos, a profunda revolta contra o agressor, que era 

considerado  um grande amigo, vizinho, colega de trabalho e do qual ele tinha sido 

padrinho de casamento, e com a ineficácia da justiça. Relatou o abuso sexual das 

filhas da seguinte forma:  
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 (...) minha filha entrou na garagem e ele tentou usar ela. Tentou, graças a Deus 

que ele não conseguiu executar o plano dele, mas ele tentou colocar o pênis dele, 

assim ela falou, na... na....na baratinha dela e tal. 

 

    Neste caso, outra filha também foi vítima do mesmo agressor, assim 

como aconteceu no caso de Lia (comentado mais adiante), mostrando que os 

agressores tendem a repetir os mesmos tipos de comportamentos e estratégias contra 

várias crianças, às vezes da mesma família, até serem descobertos. Se com a primeira 

filha se tratava de uma tentativa de penetração, com a segunda, a mais nova das duas 

e aquela que foi selecionada para este estudo, o abuso se caracterizou como uma 

relação sexual oral, como podemos ver no trecho que segue, o que mostra como os 

agressores não seguem necessariamente um padrão constante nas modalidades de 

abuso.   

 

... com minha outra filha (Diana), um dia ele encostou o carro na frente da porta, 

e dizendo pra ela, chamando ela e oferecendo queimado ... e ... mandou ela 

fechar a boca e abrir o olho. Diz que quando ela fechou, abriu o olho ele tava 

com o pênis na boca dela. 

 

O pai faz uma certa confusão durante o relato quando fala “fechar a boca e 

abrir o olho”  quando provavelmente queria dizer “abrir a boca e fechar os olhos”. 

Esse aspecto pode estar relacionado à intensa perturbação que esse assunto lhe causa, 

perturbação que pode ser percebida através da confusão que faz com a data em que 

ocorreu o abuso e sua revelação, como podemos ver no seu relato: 

 

Eu fiquei sabendo já depois do ocorrido, já alguns anos depois. Isso ocorreu em 

oitenta e nove e eu fiquei sabendo no início de dois mil e quatro, certo? ... Foi 

dois, dois mil e quatro ...  

Minha filha é a mais velha, nessa época que tava com oito anos, ela tem onze, 

isso já fez três anos que eu fiquei sabendo (do abuso sexual), três anos agora em 

fevereiro. 
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Observa-se que a seqüência temporal dos acontecimentos mostra-se um 

quanto confusa.  Outro aspecto que chama a atenção é o fato de o pai afirmar que 

houve apenas um episódio, quando o prontuário registra que, segundo o relato da 

criança, o abuso sexual aconteceu mais de uma vez. Esse fato pode estar indicando 

que alguns detalhes foram omitidos para o pai pelas crianças, talvez para amenizar 

um pouco a gravidade da situação, que teria envolvido duas filhas em várias 

oportunidades.  Acreditar que o episódio de abuso sexual teria ocorrido apenas uma 

vez com cada filha pode talvez minimizar o sentimento de culpa do pai que explica a 

ocorrência desses fatos como um descuido da parte dos genitores: “... não sei, uma 

questão de descuido, minha filha entrou na garagem e ele tentou usar ela”. 

 

Outra interpretação do pai remete a algo de incompreensível, de 

inexplicável, uma série de circunstâncias imprevisíveis e incontroláveis: 

 

Eu sei que ocorreu, não sei como, foi uma coisa muito ... que a gente até hoje se 

pergunta como aconteceu, como ele teve essa facilidade de, de, de executar esse 

plano. (...) sei lá! Alguma coisa cegou, um momento que eu tava no banheiro, a 

mulher tava na cozinha, pra ela entrar na garagem assim. 

 

 Vê-se a dificuldade de esse pai aceitar o fato de que, apesar de todos os 

cuidados que tomou para proteger suas filhas, não conseguiu impedir que algo tão 

terrível viesse a acontecer. Esse foi o único dos quatro cuidadores entrevistados que 

enfatizou as práticas de cuidado que sempre tinham em relação às filhas: 

 

...eu sempre tive aquela atenção voltada pra minhas filhas, aquela coisa de não 

deixar ir brincar em casa de vizinho, quando tá brincando na rua a gente tá 

sempre acompanhando, olhando, que a rua é um acesso local, uma rua fechada 

certo? 

... a gente nunca saiu pra deixar nossos filhos na rua, nem em casa sozinho 

certo? eu sempre tive aquela preocupação de não deixar ela ir pra casa de 

vizinho onde tivesse crianças mais velhas, menino adolescente, tal.    
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Esse trecho do discurso do pai revela a crença sobre o que representa, para 

ele, uma situação de perigo para as crianças: ficarem sozinhas em casa ou na rua, na 

casa do vizinho, sobretudo se nesta houver crianças mais velhas e/ou adolescentes.  

Como na maioria dos casos de abuso, ele exclui justamente as pessoas de confiança 

da família, que estatisticamente constituem a categoria mais representativa, mesmo 

por não serem nunca cogitadas como possíveis agressores.  A descoberta do abuso 

provoca uma redefinição radical da pessoa do agressor como se expressa no 

transcrito a seguir: 

 

(era) Uma pessoa de extrema confiabilidade, uma pessoa, vizinho de porta, uma 

pessoa que eu fui padrinho de casamento, tinha minha confiança, tal (...) eu 

tenho um táxi, ele rodava com meu carro. 

Realmente eu não esperava uma coisa dessa dele (...) viajou comigo em época 

de festa, em época de natal,    foi comigo pro interior, ele a esposa e os filhos, 

junto com meus filhos, todo mundo dormindo na mesma casa. 

 

 Este pai estava unido ao agressor por uma relação de confiança absoluta, 

construída e confirmada no tempo, que se expressava na sociedade com o táxi, no 

convite para ser padrinho de casamento e no fato de viajarem juntos e 

compartilharem a casa num período de festa, entre outras coisas. A história dessa 

amizade é agora relida como a história de uma mentira, de uma trágica farsa. Por 

isso, ao descobrir o abuso sexual das próprias filhas, o pai se sente duplamente traído 

e manifesta fortes sentimentos de ódio e desprezo:  

 

É o tipo da pessoa frio assim é ... covarde sabe? Um cara muito é... pra mim é 

um tipo de marginal desqualificado, eu não tenho nenhuma qualidade pra ele. 

(...) é um cara que é de comportamento super perigoso. 

 

  Na análise do pai, o agressor apresenta um comportamento muito perigoso, 

justamente porque foge ao estereótipo banalizado do criminoso violento. Ele 

consegue executar seu plano conquistando, com um cálculo frio, a confiança e a 

amizade das pessoas e tornando-se difícil defender-se dele. Não é por acaso que foi o 
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pai que vigiava cuidadosamente as filhas, o mesmo que abriu as portas de casa ao 

abusador destas.  

 

Caso 3: Lia - o relato da mãe   

No relato da mãe de Lia, o abuso sexual é revelado pela criança após o seu 

questionamento, e é referido por esta como sendo uma brincadeira feita pelo tio;  

 

... “Oh Lia, não mente pra mamãe não, o que foi que seu tio Gugu tava fazendo 

com você?” aí ela, “ele tava brincando de fazer ousadia”. 

 

Posteriormente, a partir da solicitação do pai, que assume o papel de 

protagonista, procurando averiguar o que realmente aconteceu, surgem os detalhes 

sobre o fato:  

  

Aí, o pai das meninas, o pai delas, chamou elas de novo, aí pegou e perguntava 

como é que ele fazia né?... como é... como é que ele fazia, aí (...) minha filha 

falava “um negócio branco dele papai, caia no chão, ele limpava com papel 

higiênico de meu tio Gil” aí Lia, né? falou também que ele pegava ainda no 

pescoço dela e botava o negócio na boca e fazia ela beber água (...) pegava água 

no copo, do filtro do padrinho dele, de Gil, e dava pra ela beber, a minha mais 

velha (irmã de Lia), fazia ela engolir ainda a porcaria dele. Eu disse: “meu Deus 

do céu!” “ele passava o negócio dele aqui” ... aí, falava onde ele passava 

(informante aponta para sua genitália), passava atrás também, né?. 

 

O que é descrito pela mãe, que reproduz a linguagem infantil da filha, 

parece ser um caso de sexo oral, com tentativas de penetração na genitália e na 

região anal. Neste caso também outra filha foi vítima do mesmo agressor.  

Quanto à compreensão da mãe sobre o fenômeno, ela não esboça qualquer 

explicação, considerando-o um fato inimaginável, que foge a qualquer lógica e que 

somente foi descoberto pela presença de um tio, que, assistiu à cena, escondido. 

Como na grande maioria dos casos, ela afirma que não havia qualquer desconfiança 

anterior ou a presença de indícios que pudessem levar à formulação de qualquer 

suspeita.  
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Em relação ao agressor, a mãe demonstra grande surpresa com o que este 

foi capaz de fazer com suas filhas, entretanto, em momento algum o desqualifica. 

Durante a entrevista, ela continua a referir-se a ele pelo apelido, como se a relação 

afetiva que existia, antes da revelação do abuso, não tivesse sido alterada ou a 

impedisse de sentir raiva. “... apesar de tudo, eu não queria que fosse assim, eu não 

queria que ele fosse preso, que eu não sinto, eu não sinto aquela raiva”. 

Outras pessoas da família, como o pai e a tia paterna, não manifestam a 

mesma atitude da mãe, expressando claramente sua profunda raiva e indignação 

diante do acontecido: 

 

... “cadê esse desgraçado?”...“Eu tenho que ter uma conversa com esse bicho, 

homem pra homem” (reação do pai após saber do abuso) 

    ... “Cadê esse miserável? (...) estuprador” (reação da tia paterna, irmã do 

    agressor). 

 

O tio, nesse caso, não é mais chamado carinhosamente pelo apelido, como 

fazia a mãe, mas é qualificado de “miserável” e “estuprador”, de “desgraçado” e de 

“bicho”, como se a violência que cometeu o reduzisse ao reino animal, onde não 

existe ética. Apesar da reação inicial, a tia paterna decide defender o irmão (agressor) 

e fica contra a família do outro irmão, pai de Lia, posição que fica muito clara na 

primeira audiência sobre o caso, onde tanto ela quanto o agressor negaram que 

tivesse ocorrido o abuso sexual e acusam o pai de Lia de tentar matar o irmão, 

justificando assim a mudança de toda a família do agressor para outro bairro distante.   

Apesar da sua reação inicial, o pai, com o passar do tempo, também 

modifica sua posição e, após um ano, quer recuar diante do processo judicial e tenta 

se justificar com a esposa: 

 

... “Mari, pode ser tudo, apesar de tudo é meu irmão ... o que ele fez ...eu sei que 

ele tem que pagar pelo que ele fez, mas só que é meu irmão, olha minha situação 

também”... 

 

Manifesta-se, nessas palavras, a situação ambivalente provocada por este 

tipo de violência intrafamiliar e que mobiliza intensas reações emotivas, que 
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reestrutura ou destrói relações afetivas estabelecidas e consolidadas pela convivência 

e confiança de anos.  

 

Caso 4: Gina, o relato da mãe. 

A mãe de Gina apresenta um relato bastante sucinto em relação aos 

acontecimentos que envolveram a filha e demonstra muita ambivalência ao falar 

sobre o assunto. Inicialmente, ela nega totalmente o que foi denunciado e apresenta 

uma outra interpretação dos fatos: 

 

Olha, quando estourou o problema, não foi bem assim que ele pegou ela pra 

fazer nada não. Aconteceu assim: ela ia passando né? e ele pegou ela e colocou 

ela no colo, entendeu? Aí só que ela pegou e, no local que ela estuda, ela pegou e 

comentou com a professora entendeu? Aí a professora pegou, deixou passar mais 

ou menos um mês e pouco, aí contou ao pai dela, entendeu? Mais, eu não sei se 

ela contou ... o que ela contou a ele. 

 

É interessante reparar a forma impessoal com a qual começa seu relato 

“quando estourou o problema”, dando a impressão de que seja um problema que não 

tem nenhuma relação com ninguém. Também chama atenção a forma como a mãe 

refere-se à filha, nunca utilizando o nome próprio ou alguma expressão carinhosa, 

mas um anônimo pronome, “ela”, o mesmo que será utilizado para referir-se ao 

agressor  “ele”.  

Os detalhes do abuso sexual, descritos no prontuário da criança, não 

aparecem na narrativa da mãe, que neste primeiro momento nega a realidade do 

abuso. Em outro momento do discurso, contudo, ela admite que aconteceu alguma 

coisa, mas tenta minimizar a gravidade do fato: “Eu sei que aconteceu, mas, não 

aconteceu nada demais”. Para ela, todo o problema que enfrentou se deve ao fato de 

a filha ter comentado o que tinha ocorrido com a professora e à atitude subseqüente 

desta. 

As diferentes atitudes frente à revelação da criança sinalizam que os 

significados atribuídos pela mãe e pela professora ao ato relatado pela criança são 

profundamente divergentes; algo de insignificante, ou que entra na normalidade das 
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coisas, nada demais, pela primeira, ao contrário da segunda que leu, no relato da 

criança, os sinais de uma violência grave.  

O significado que o fato teve para o pai também foi muito diferente daquele 

que teve para a mãe. Provavelmente ela já sabia disso, tanto que não compartilhou 

com ele o que a filha tinha lhe comunicado, sua reação foi falar com o cunhado 

(agressor) e a preocupação expressa no seu relato é com o que poderiam pensar dele 

e não com o que aconteceu a sua filha: 

 

A menina até me falou, eu já tinha até chamado o rapaz (agressor) até atenção... 

“ olha não faça isso porque um caso desse, qualquer pessoa vai pensar o que?” 

Aí a gente tudo bem, mas só que aí a menina comentou com a criatura 

(professora) lá, então a criatura pam!  

 

O problema para esta mãe se deve ao fato de a filha ter comentando o que 

tinha ocorrido com a professora, caracterizada também de forma impessoal, a 

criatura, e da falta de compreensão dela que provocou o estouro do problema: 

“pam!”. A responsável é a professora, o problema se apresentou somente porque 

alguém, de forma irresponsável, o fez estourar.  

Um aspecto importante que é possível identificar a partir da narrativa da 

mãe, é uma articulação entre dois níveis do discurso, o individual e o coletivo. 

Quando ela diz: “qualquer pessoa vai pensar o quê?”, pode-se observar, aqui, uma 

referência a concepções gerais presentes no macrossistema (Bronfenbrenner, 1996, 

2002). Na sociedade urbana atual, sobretudo no nível das instituições de saúde e 

proteção da criança, o significado que está sendo atribuído ao comportamento do tipo 

que seu cunhado teve com sua filha é de abuso sexual, embora a mãe demonstre não 

concordar com isso. Esta situação também reflete um momento de transição social 

em que um novo paradigma, o da proteção integral à infância, começa a ter força, 

atribuindo novas significações ao que anteriormente não era “nada demais”. Em 

outro trecho da narrativa essa referência ao momento atual e sua relevância aparece 

claramente: 

 

Não, assim o jeito que ele fez, qualquer pessoa ... do jeito que tá acontecendo os 

fatos hoje esse negócio, né? Das crianças ser, né?... dos mais velhos abusar das 
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crianças, né? Realmente ... dia-a-dia acontece, mas, graças a Deus não foi nada 

daquilo, claro que o jeito que contou, né? ...  não tinha nem ... do jeito que 

contou a pessoa acha que até, né? acha que violentou a pessoa, né?  

 

  “Violentar” foi o verbo que o pai da criança utilizou para descrever algo 

que também aconteceu a esta mãe, sem, porém, dar mais detalhes sobre esse 

acontecimento. Segundo anotações do prontuário, o pai disse que a mãe da criança já 

tinha sido “violentada” sexualmente, sem acrescentar ulteriores detalhes sobre a 

época e os eventuais responsáveis.    Essa experiência pode fazer com que o sentido 

por ela atribuído ao abuso da filha seja diferente daquele que o pai, a professora ou 

outras pessoas podem atribuir ao mesmo fato. A mãe não fez qualquer referência a 

essa violência sofrida, durante a entrevista, mas relatou, espontaneamente, um caso 

que assistiu na televisão que a deixou chocada, ao contrário do que aconteceu diante 

da revelação do abuso sexual da sua própria filha:  

 

Oh meu Deus! (//)3 tanta coisa, ai! ai! (/) naquele caso mesmo né? (/) Que passou 

... mas não é dentro da família não ... que passou na televisão ... do, do ... o da 

filha mesmo, que ele violentou a criatura de sete anos ... oh meu Deus! O que é 

que uma criatura de sete anos tem pra um homem pronto desse, meu Deus do céu 

(//) mas é ... sei lá! ... é pra ficar um pouco traumatizada mesmo (//).  

Eu fiquei chocada viu? Porque, como é que ele mora com a filha da criatura e 

faz isso?.(/) dizendo que tava drogado (//) pode ser e pode não ser (//////). 

 

Estaria a mãe falando dela nesse momento? Não sabemos. Contudo, pode-se 

observar que é muito difícil para essa mãe falar da violência sofrida por ela ou, 

talvez, até mesmo reconhecê-la como tal. Parece que, para ela, só é possível falar da 

violência de forma indireta, através da menina de sete anos violentada pelo padrasto 

ou do cunhado que é insultado por seu marido. No prontuário consta que, ao saber do 

abuso sexual da filha, através da professora, o pai ficou revoltado com a atitude de 

omissão da mãe e tentou estrangulá-la ao chegar a casa. Contudo, a mãe falou muito 

sobre a atitude agressiva do pai, mas não se refere, em momento algum, à violência 

                                                 
3 As barras (//) são usadas para indicar as pausas feitas pelo entrevistado na sua fala. Quanto mais 
barras, maior o silêncio. 
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física que sofreu e centra seu discurso na agressividade com que seu marido dirigia-

se ao seu cunhado, como podemos ver em alguns trechos da sua narrativa: 

 

Diz que ele (pai) subiu em pânico xingando o outro (agressor) todo, arrasando 

com tudo... eu digo ave Maria! Acho que se ele tivesse com um revólver aqui ele 

tinha matado todo mundo ... do jeito que ele chegou! 

 

É, contudo, à professora que a mãe atribui uma intenção de lhe fazer mal, 

como expressa no trecho a seguir: 

 

Do jeito assim que ela falou, do jeito assim que ele chegou em casa, 

transtornado, eu achei que ela queria me prejudicar também (/). (Como assim?) 

E como me prejudicou! ... o jeito né? Ôxe! Do jeito que ele ficou ... ficou me 

tratando mal, lá em casa ficou um Deus me acuda ... ôxe! ... mas deixa pra lá, ói, 

deixa pra lá ... às vezes a pessoa que não tem Deus no coração ... pra tentar fazer 

um inferno na vida dos outros é daqui pr’ali,”. 

 

    Percebe-se que a professora está agindo de acordo com a legislação 

vigente (ECA), posicionando-se como alguém também responsável pela proteção da 

criança, sendo obrigada a denunciar o abuso sexual, o que ela faz através do pai da 

aluna. Por sua vez, a mãe não aceita essa interferência externa, vendo-a como um 

comportamento proposital para lhe causar problemas, desconsiderando o papel da 

professora.  

    Sobre a violência sexual que ela própria sofreu, a mãe não somente 

omitiu, como negou quando foi feita a pergunta se ela já tinha tido conhecimento da 

ocorrência, dentro da sua família ou com pessoas conhecidas, de alguma situação 

semelhante àquela que ocorreu com sua filha. Furniss (2002) afirma que as mães que 

já sofreram abuso sexual entram facilmente em um círculo vicioso de evitação por 

ficarem assustadas demais para enfrentar seu próprio abuso, enquanto mulheres, ou 

seu sentimento de culpa enquanto mães, e querem apenas esquecer. Ele refere 

também que essas mães podem ser muito ambivalentes em seu desejo de buscar 

ajuda para seus filhos e podem, quando iniciado, sabotar o tratamento destes, além de 

fugir das sessões de terapia familiar quando esta faz parte do atendimento. 



 94 

    No caso dessa mãe, podemos observar isso de várias formas, seja por 

anotações feitas no prontuário, onde consta que ela resiste em dar continuidade à 

psicoterapia da filha, seja quando diz que não houve nada, que está tudo bem. Se está 

tudo bem, conseqüentemente, não há necessidade de psicoterapia. 

 

Aí, com isso, ele pegou, foi pra DERCA onde deu a queixa. Aí, a gente fomos pra 

lá ... graças à Deus não teve nada, pediu o exame (pericial), fez ...tava tudo 

bem. 

 

A visão de que só é grave, ou mesmo, só ocorreu abuso sexual quando há 

violência física ou quando este deixa alguma marca visível no corpo, é amplamente 

difundida. Os agressores sexuais, conscientes dessa mentalidade, se aproveitam da 

falta de provas materiais para colocarem a criança como mentirosa e se apresentarem 

como vítimas de calúnia, injustamente perseguidos. Pais menos informados sobre o 

assunto ou aqueles que não podem ou não conseguem, por algum motivo, lidar com a 

complexidade dessa situação, tendem a minimizar a situação e abandonar o processo 

judicial, terapêutico, etc.  

Ligado a este aspecto tem também o fato de que a virgindade ainda tem um 

valor muito grande para os pais; se a criança ou adolescente perdeu a virgindade é 

um crime que justifica punir o agressor e tratar a criança como vítima, mas, quando 

isso não acontece, o abuso é, muitas vezes, desconsiderado ou banalizado. Essa 

mentalidade pode ser observada no seguinte trecho da narrativa que faz referência a 

uma conversa da mãe de Gina com uma tia paterna da criança.  

 

A professora (...) encheu a cabeça de minha cunhada, minha cunhada me disse 

tanta coisa, por telefone. Depois, quando ela ficou sabendo (do resultado da 

perícia), ela disse “oh Cíntia! Me desculpe! Ela (professora) encheu tanto a 

minha cabeça que eu pensei que fosse ... que já tinha acontecido alguma coisa de 

grave com a menina” ... “Você é maluca? Você acha que eu ia deixar isso 

assim?” 

 

 Somente se a criança tivesse perdido a virgindade ou tivesse sido penetrada 

teria acontecido “alguma coisa de grave”, caso contrário não aconteceu nada, parece 
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ser a reflexão da tia, que, por isso, pede desculpa por seu comportamento anterior. A 

mãe, por sua vez, encontra, assim, sua justificativa para a forma como havia 

procedido: “Você é maluca? Você acha que eu ia deixar isso assim?”. 

 Essa questão nos remete à distinção feita por Furniss (2002) entre os 

aspectos normativos e de saúde envolvidos na problemática do abuso sexual. 

Enquanto os primeiros são definidos por mudanças sociais, culturais, políticas 

expressas em leis que são claras, embora precisem de tempo para serem incorporadas 

pela parcela da sociedade que não as produziu, e colocadas em prática,  as questões 

de saúde se inscrevem na ordem do discurso científico, que deve ser sustentado 

através de provas e evidências, nesse caso, através de exame físico e mental.   Na 

situação de abuso sexual o crime (aspecto legal) só pode ser comprovado com 

exames físicos quando há estupro, doenças venéreas ou outras marcas, enquanto os 

danos psicológicos ficam de difícil comprovação.  A questão crucial nesta discussão 

é que, atualmente, o abuso sexual é considerado crime, independente das 

conseqüências que possam advir, visto que o impacto sobre o desenvolvimento da 

criança pode ocorrer a médio e longo prazo. O dano psicológico pode aparecer 

apenas quando esta criança tiver que lidar, no futuro, com tarefas desenvolvimentais 

mais desafiadoras, ligadas à questão sexual, como a transição para adolescência e 

idade adulta. Outras mudanças difíceis para quem sofreu abuso sexual, de acordo 

com a literatura, são aquelas decorrentes da transição para a maternidade, as quais 

incluem o desenvolvimento do papel de cuidador, situação que parece ser aquela da 

mãe de Gina.  

 A desconsideração do abuso, quando este não pode ser comprovado com 

provas materiais, pode implicar um ônus a mais para a criança, que de vítima se torna 

acusada, especialmente quando a iniciativa de revelar o abuso partiu dela.  

 Quanto à forma como se refere ao agressor, em nenhum momento a 

entrevistada expressa raiva ou indignação dirigida a este; sua inconformidade é com 

a reação da professora e do marido. Demonstra uma atitude de compreensão para 

com o cunhado (agressor), justificando o seu comportamento através de uma série de 

considerações de ordem social, pois o cunhado não tem um emprego fixo, o que o 

leva a ficar com a “mente vazia” e, conseqüentemente, “só pensa o que não presta”.   
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5.2 O processo de descoberta do abuso sexual 

Vários e diversificados são os fatores que tornam difícil a descoberta do 

abuso sexual, enquanto bem menor é o número dos aspectos que podem facilitar este 

processo. Alguns desses fatores estavam explicitamente colocados, seja nas 

anotações do prontuário, seja na narrativa do cuidador; outros, contudo, foram 

obtidos a partir da análise dos casos. Como cada caso estudado apresentava 

características diferentes quanto ao tempo que durou o abuso até ser descoberto e 

quanto à forma como esta descoberta ocorreu, foi possível identificar aspectos que 

pareciam definir cada situação.  Alguns deles foram surgindo ao longo do processo 

de análise e síntese dos dados a partir da tentativa de compreender cada situação 

específica. 

A partir desses quatro casos, tentou-se elaborar uma classificação 

sistemática dos vários aspectos envolvidos nesse processo. A seguir, serão 

abordados, separadamente, (1) os aspectos que parecem ter dificultado a descoberta; 

(2) os aspectos que parecem ter facilitado e (3) os diagramas que ilustram a situação 

de cada caso, quanto à presença desses fatores. 

 

5.2.1 Fatores que parecem dificultar a revelação 

Ao todo, foram identificados nove fatores como sendo elementos que 

dificultam a revelação/descoberta do abuso sexual, os quais serão descritos a seguir. 

  

1) Perspectiva de perder a liberdade de brincar.  

Esse aspecto está claramente colocado na narrativa do pai de Diana, que se 

considera um pai muito atencioso com as filhas, como foi visto quando foram 

abordadas as práticas de cuidado: 

 

Uma sobrinha minha tava passeando, passando férias aqui em casa em fevereiro 

de 2004, então ela falou pra... minha filha falou pra ela: “olha não fique olhando 

aí não porque aí tem um homem ousado que fica tirando o pênis e mostrando pra 

gente. (...) Aí, minha sobrinha disse que ia falar comigo e ela: “não, senão 

paínho vai bater na gente e não deixa mais a gente brincar na rua, não sei o 

que lá” ficou com aquele medo (...). 
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 Vale informar que as crianças se encontravam brincando na escada que dá 

acesso à casa do agressor que morava no andar superior da residência de Diana.  A 

criança é consciente da “ousadia” do homem e alerta a prima do que pode acontecer 

“olhando aí”, manifestando assim sua solidariedade e, ao mesmo tempo, 

compartilhando um segredo que começa a ser desvendado a partir desse episódio. 

Essa ameaça, representada pelo agressor, encontra, porém uma correspondência na 

possível ameaça representada pelo controle paterno, que pode se transformar em 

violência, e na impossibilidade de poder brincar livremente.  A criança se encontra 

numa situação de equilíbrio precário, retida num dilema entre um homem “ousado” e 

um pai que, em vez de protegê-la, poderia puni-la, aumentando o controle e  

restringindo suas possibilidades de brincar, o que a impede de revelar para este. A 

mãe não aparece no discurso, figura que poderia facilitar uma mediação e o dilema 

fica impossível de ser resolvido por uma criança de oito anos de idade.  

 

2) Perspectiva do castigo físico por parte dos pais.  

 Pode-se ver, na fala do pai, citada anteriormente, que a criança expressa um 

medo de apanhar do mesmo, caso o abuso sexual viesse à tona. Isso é significativo, 

porque indica que a criança sente-se também culpada pelo que aconteceu, ou ela 

pressupõe que o pai assim entenderá e, por isso, poderá castigá-la fisicamente. 

 No caso de Lia, situação em que várias crianças foram abusadas pelo 

mesmo agressor, esse medo do castigo físico, de “apanhar”, reaparece com muita 

ênfase quando sua mãe reproduz a fala de uma das crianças que também havia sido 

abusada sexualmente e que temia revelar o abuso, pensando no castigo que o tio (pai 

de Lia) poderia infligir às filhas, suas primas. O tio a questionava, querendo uma 

confirmação para a revelação que suas filhas tinham acabado de fazer. 

 

Só ouvi ele falando assim “pode falar minha filha pode falar, que Lia não vai 

apanhar não” ... no caso, ela falava pra ele, “Lia já apanhou?... Lia apanhou 

meu tio?” aí ele “Lia não vai apanhar não, ninguém vai apanhar, fale a 

verdade!” só que ela não falou. 
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  Um trecho do relato desta mãe mostra, porém, que este medo não é sem 

fundamento. Essa é a primeira reação da genitora de uma das outras três crianças que 

foram abusadas pelo mesmo agressor, após a revelação da sua filha.  

 

Aí ela foi pra dar um tapa na menina, eu disse, eu segurei na mão dela e disse: 

“não faça isso não que ela não tem culpa não”. “Ela vai apanhar Mari, ela vai 

apanhar porque quando ela sobe lá pro passeio é pra brincar com as meninas” 

ela é a mais velha, no caso, do que minhas filhas.  “ela é mais velha, na hora que 

ele chamasse, era pra ela falar né?” eu falei “essa menina não tem culpa, ela vai 

apanhar? Você não vai bater nada”. 

 

No trabalho de Brito (2005), ela faz referência à observação desse aspecto 

tanto na prática como assistente social no VIVER, como nos resultados da sua 

pesquisa. Segundo ela, durante as entrevistas neste Serviço, era comum que algumas 

crianças e adolescentes, além de demonstrarem sentimentos de culpa pelo abuso 

sexual sofrido, demonstravam receio de serem repreendidas e responsabilizadas por 

este fato, situação que se agravava quando os pais dessas crianças tinham o costume 

de utilizarem agressões físicas como forma de disciplinamento. O medo de apanhar 

apareceu como justificativa para não ter revelado o abuso sexual em dois dentre os 

doze  casos estudados pela autora. Em um dos casos, esse medo apareceu junto com 

o receio de que a mãe não acreditasse nela. 

 

3) Perspectiva de não ser acreditado (a) 

O medo de não ser acreditada é outro elemento que se encontra no caso de 

Lia, medo que atinge não somente a criança, mas eventuais testemunhas.  É o caso 

do tio materno de Lia, Cacá, que, após flagrar a cena do  tio paterno deitado nu sobre 

a criança, como revela o prontuário, foi chamar a mãe para ver o que estava 

acontecendo. Em seguida ele expressa a própria preocupação de não ser acreditado, 

caso o assunto viesse a público. Como relata a mãe de Lia: 

    

Eu disse “Cacá, eu tenho que falar com o pai dela”. Aí, Cacá “ meu Deus! 

Mari, não fala não que ele não vai acreditar porque foi eu que vi” ... eu disse “ 

mas não precisa nem botar você, as meninas tão aqui falando, como é que Ane 
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vai saber um negócio desse, Cacá?” ... “não Mari, ninguém vai acreditar” ... eu 

disse “eu falo que foi eu que vi”, eu né? 

 

O abuso sexual é uma forma de violência que choca e desperta 

incredulidade, colocando as vítimas e eventuais testemunhas numa posição 

incômoda, sendo freqüentemente inquiridos e tendo que provar a própria sinceridade. 

Fatores como o status social, a posição no sistema de parentesco, as relações com a 

família da vítima interagem entre si, determinando o grau de confiabilidade que pode 

ser atribuído a cada um dos atores sociais, seja vítima, agressor ou testemunha. A 

“honra”, ou credibilidade de cada um dos protagonistas é outro elemento que é 

levado em consideração, noção que se caracteriza por fatores  de ordem moral e 

social.  

Neste caso, a palavra do tio materno, irmão da esposa, iria acusar o irmão do 

marido, o tio paterno, operando uma clara divisão entre os dois grupos familiares. 

Por isso a mãe, que confia nas palavras do próprio irmão, decide assumir a inteira 

responsabilidade, “eu falo que foi eu que vi”, para não alimentar eventuais conflitos 

intra-familiares. 

Com relação ao caso de Diana, uma vez encerrada a gravação da entrevista, 

o pai falou que suas filhas já tinham comentado com uma vizinha sobre o que o 

agressor fazia. A vizinha, contudo, não lhe contou por achar que ele não iria acreditar 

devido ao fato de o agressor ser muito amigo dele. Mais uma vez, a credibilidade 

subjetiva e objetiva de uma testemunha se encontra comparada com aquela do 

agressor, nesse caso mais próximo da família do que a testemunha.  

O que é possível observar é que esta temática  faz parte de uma esfera tão 

íntima e delicada, é um assunto tão indecente, ameaçando relações consolidadas de 

vizinhanças, amizade e parentesco, que mesmo os adultos receiam trazê-lo à tona, 

temerosos dos perigos que isso implica. Falar de eventos relacionados ao sexo, ainda 

mais envolvendo criança, é falar “ousadia”, e esta pode ser atribuída a quem a torna 

objeto de discurso, talvez mais do que a quem a pratica.  

Foucault (1988) observa que, a partir do século XVII, quando tem início 

uma época de repressão própria das sociedades burguesas, denominar o sexo passa a 

ser mais difícil e custoso; como se, para dominá-lo no plano real, fosse necessário, 

primeiro, reduzi-lo ao nível da linguagem. 
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Se falar sobre sexo de um modo geral é algo ainda considerado tabu, falar 

daquele sexo que foge aos padrões sociais é ainda mais difícil, além de qualquer 

ameaça que possa fazer o agressor. Esse pode ser considerado um aspecto 

constitutivo do “macrossistema” (Bronfenbrenner, 1996, 2002), que continua 

presente nos nossos dias, apesar de algumas mudanças ocorridas, e participa da 

regulação das interações no microssistema. 

A redução do sexo ao nível da linguagem como estratégia, intencional ou 

não, para controlá-lo, se tornou um terreno bem propício para as práticas ilegais que 

se beneficiam desse silêncio para se perpetuarem, sendo o abuso sexual um exemplo 

típico desse tipo de prática. No caso dessa comunidade de vizinhos, o receio das 

crianças e das mulheres de falar deste comportamento sexual do agressor, no 

mínimo, inadequado, permitiu que este continuasse por anos. Contudo, nos dois 

casos aqui analisados, nos quais o abuso se prolongou por algum tempo, sem que as 

crianças e mesmo as mulheres adultas o revelassem, a não revelação pode ser um 

indicativo de que o abuso sexual era algo com o qual se achavam em condições de 

lidar melhor do que aquilo que podiam prever caso revelassem. Trazer à tona esse 

acontecimento que a criança não entende bem, mas do qual sabe o suficiente para 

perceber que é algo proibido, feito às escondidas, pode desencadear uma série de 

ações que fogem ao controle da vítima, expondo-a ao público. A vítima passa a ser 

relacionada a um tema “proibido”, que causa vergonha, estando sujeita ao 

julgamento de todos.  

Embora não tenha sido mencionado nas narrativas, o medo de não ser 

acreditado remete sempre à falta de provas materiais do abuso sexual. As situações 

mais comuns envolvem a palavra da criança contra a palavra do agressor que, muitas 

vezes, faz-se de vítima de calúnia e promete processar quem denunciou. No caso de 

Lia, essa ameaça se concretizou através da irmã do agressor, que prometeu processar 

a mãe da criança, caso o resultado da perícia fosse negativo.  

 

4) Perspectiva de violência subseqüente contra o agressor.  

    Assim como existe o medo da vítima de sofrer algum tipo de castigo, 

outro elemento que dificulta a denúncia é o medo  de que a revelação do abuso 

sexual desencadeie ações violentas contra o agressor, o que poderia trazer 

conseqüências ainda piores. O trecho que se segue, extraído da narrativa do pai de 
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Diana, referindo o comportamento do agressor e o medo confessado pela vizinha, é 

ilustrativo dessa problemática. 

 

Ele (agressor) ficava lá de cima da laje se masturbando, mostrando pra ela 

(vizinha). Ela lá lavando roupa na laje dela, ela ficava com medo de contar pro 

marido e o marido querer matar ele. 

 

  Mudando os fatores e sua combinação, obtemos sempre o mesmo 

resultado: o silêncio.  Nesse caso, silêncio devido ao medo de possíveis 

conseqüências violentas advindas de tentativas de vingança. Esta violência  é um fato 

comum, principalmente em casos nos quais a vítima é uma criança, e pode emergir, 

seja dos membros do grupo familiar seja da comunidade, como podemos verificar na 

narrativa do mesmo pai:   

 

Depois que eu botei a boca no trombone, que eu fui, dei queixa e tal. Que corri 

atrás, aí as pessoas queriam... tinha gente querendo linchar ele, queria matar 

ele, queria amarrar em poste, pra linchar, queimar o carro dele, tudo, eu que 

não deixei.  

 

Na situação narrada pela mãe de Lia, também é possível identificar este 

receio da violência que pode advir com a revelação quando a informante explica 

porque não falou de imediato à vizinha, sobre o fato de a filha desta estar incluída 

entre as crianças que foram abusadas pelo seu cunhado.   

 

 

... não falei à vizinha nem na sexta, nem no sábado, nem durante o domingo com 

medo sabe de que? com medo de eu falar com ela e ela falar com o marido e 

(este) pegar ele. No caso, se fosse na sexta feira, na certa ele (agressor) ia 

apanhar. Eu não sei o que tá passando com ninguém né? era capaz de ir lá pegar 

ele né? Pra fazer uma arte, sei lá ... que eu já vi tanto caso desse assim de 

estuprador, assim de falar dos outros pegar e ... 
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A violência temida apareceu, na maioria dos casos, relacionada à figura 

masculina, todos os pais reagiram à revelação com muita raiva do agressor e um 

desejo expresso, mas não concretizado, de fazer justiça com as próprias mãos. Além 

da violência verbal contra o agressor, no caso de Gina, em que a mãe escondeu do 

pai a revelação da filha sobre o abuso sexual sofrido, este a agrediu fisicamente, 

tentando estrangulá-la, depois que ficou sabendo pela professora. Vemos que a 

violência desencadeada algumas vezes não é apenas contra o agressor, mas entre o 

casal parental, como nesse caso e no de Telma, aspectos que serão tratados mais 

adiante, quando serão abordadas as conseqüências da revelação sobre o 

microssistema familiar. 

 

5) Perspectiva de que as ameaças do agressor se concretizem  

Outro elemento que contribui para manter o silêncio da vítima é o medo de 

que as ameaças do agressor se concretizem. Na situação descrita pela mãe de Lia, 

quando esta questionou a filha sobre o motivo que a levou a não falar com eles (pais) 

sobre o que estava acontecendo, a filha se justificou falando do medo causado pelas 

ameaças recebidas:   

 

Eu perguntei a elas né “por que você não contou a mamãe? “ôxe mamãe ele 

disse que se a gente contasse, que ele ia fazer assim oh! (informante faz gesto de 

estrangular ela própria) eu disse “ele não ia fazer isso não” “ele ia fazer sim 

mamãe, ele pegou o negócio dele, botou na minha boca e fez assim, pra mim 

beber água” (informante faz o mesmo gesto, segurando a cabeça virada para 

cima como quem faz alguém engolir alguma coisa sem querer) 

 

Na literatura, ou entre profissionais que lidam com essa problemática, não 

se destacam evidências de que os agressores sexuais de crianças cumpram suas 

ameaças após serem denunciados. Esse recurso, entretanto, é certamente um dos 

mais utilizados pelos agressores para amedrontar e silenciar suas vitimas e poder, 

assim, dar continuidade ao abuso. As ameaças, muitas vezes, envolvem não apenas 

atentados contra a criança, mas, também contra os pais ou outros familiares desta.  
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6) A confiança que a família deposita no agressor ou a credibilidade 

social deste 

O fato de o agressor ser alguém de extrema confiança dos genitores e que 

goza de uma grande credibilidade social, configura-se como um fator que dificulta ou 

inibe a revelação, não apenas pela criança como também por eventuais adultos que 

possam tomar conhecimento do abuso, como vimos nos casos de Diana e Lia. Estes 

foram os dois casos em que o abuso demorou mais tempo e não foi revelado pela 

criança diretamente para os pais.  Em ambos os casos, existia uma relação de grande 

proximidade do agressor com a família. Este fator parece estar associado não apenas 

à possibilidade de que venham a duvidar da própria revelação, diante da 

credibilidade com a qual o agressor conta, como já foi mencionado num dos itens 

anteriores, mas, provavelmente,  às conseqüências que a revelação pode ter nessas 

situações. O impacto para os pais, nesses casos, é duplo: o de saber que suas filhas 

foram abusadas sexualmente e o de se sentirem traídos por uma pessoa de grande 

confiança, que eles mesmos faziam questão de manterem próxima, introduzindo, 

assim, o “perigo” em suas próprias casas. Os dados sugerem que existe uma 

correlação direta entre proximidade do agressor e duração do abuso: quanto mais 

próximo for o agressor, maior será o risco da repetição do abuso e maior a 

dificuldade de revelar. A família de Lia mantinha com esse tio paterno (agressor) 

uma relação de extrema confiança: ele participava da vida cotidiana da família: suas 

roupas eram guardadas lá, dava sempre pequenos agrados às sobrinhas, ajudava a 

mãe a cuidar das filhas (levando na escola, buscando) e andava muito com o pai de 

Lia, por ser o irmão caçula deste.  

Conforme Faleiros e Campos (2000), nos casos em que o abusador é amigo 

da família, este exerce uma espécie de fascinação, tanto sobre sua vítima como sobre 

seus familiares, apresentando-se como uma pessoa agradável, simpática, generosa, 

serviçal e atenta com todos, mas muito especialmente com a vítima e seus pais.  

Todas essas características podem ser observadas no caso de Lia.    

 

7) O uso de sedução por parte do agressor  

Podemos identificar em dois casos (o de Diana e o de Lia), como é através 

da sedução, e não das ameaças, na forma de jogo ou brincadeira ou graças a 

pequenos agrados como geladinho, queimado, pequenas quantidades de dinheiro, que 
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os agressores conquistam as vitimas. Estas estratégias, segundo a literatura, são 

freqüentemente utilizadas pelos agressores sexuais de criança para atingirem seus 

objetivos. No caso de Diana, o vizinho oferece um queimado e pede a esta para abrir 

a boca e fechar os olhos. Esta é uma maneira de dar alguma coisa a alguém de forma 

lúdica, provocando suspense, e que exige muita confiança no outro que propõe a 

brincadeira, já que, de olhos fechados, a pessoa não pode ver o que lhe colocam na 

boca e, portanto, pode ter uma surpresa muito agradável ou desagradável.  

Oferecer alguma coisa às crianças é uma forma de despertar seu interesse e 

conseguir sua cumplicidade e, conseqüentemente, culpa pelo que está ocorrendo, 

tendo em vista que ela ganha alguma coisa com essa “brincadeira”. Essa culpa 

também pode dificultar a revelação. Na prática clínica com essas crianças, é comum 

esse aspecto ser ressaltado pelos pais que, muitas vezes não aceitam que seu filho 

tenha recebido algo em troca e realmente tendem a atribuir, por causa disso, culpa à 

criança, acreditando que ela não revelou “porque gostava”. Conseqüentemente, nos 

casos onde não há nenhum jogo de sedução, os pais se compadecem mais dos filhos. 

Infelizmente, mesmo entre pessoas mais esclarecidas, há uma tendência a 

desconsiderar a violência e a responsabilidade do adulto pelo abuso sexual, devido ao 

fato da criança ter algum prazer nessa relação, ignorando que esse prazer é forçado e 

que é considerado pela literatura, de um modo geral, como um elemento agravante 

do abuso, devido à confusão e culpa que pode trazer para a criança.  

No caso de Lia, é a própria criança que denomina a atividade de brincadeira 

e são muitas as recompensas materiais que o agressor utiliza para seduzi-la: 

geladinho, bolachas etc. além de ajudá-la nas tarefas escolares e em outras.  Quando 

a mãe perguntou o que o tio estava fazendo com ela, ela disse que este estava 

“brincando de fazer ousadia”. Esta frase revela a complexidade e a contradição que 

assume a relação agressor/vitima no caso do abuso sexual, ao mesmo tempo 

brincadeira e ousadia. Esta complexidade pode levar alguns a ignorar ou 

desconhecer, que todo abuso sexual é sempre uma forma de violência, que pode ser 

psicológica pela confusão que esta situação tende a criar. Ao mesmo tempo em que a 

criança é estimulada em sua genitália e/ou outras zonas erógenas, não podendo evitar 

a excitação e conseqüente prazer, ela também sofre ameaças para manter o sigilo, o 

que pode provocar medo e suspense, sobretudo, porque esse agressor em outros 

momentos, perante os pais ou outras pessoas, se torna alguém bem diferente, a quem 
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deve respeitar e, muitas vezes, agradecer os benefícios que sua presença acarreta para 

sua família.  

 

8) Presença de adulto, supostamente protetor, que não corresponde à 

confiança da criança 

Um outro elemento que merece ser aprofundado é o papel desempenhado 

pelos adultos em relação à proteção da criança. No caso de Gina, podemos observar 

que quando a criança contou para a mãe, não obteve a reação de proteção esperada. 

Em seguida, contou para a tia materna (esposa do agressor), mas também esta nada 

fez no sentido de protegê-la. O abuso só foi denunciado quando a criança revelou 

para a professora e esta, após algum tempo, falou o que estava acontecendo para o 

pai da criança. A falta de atitude protetora da mãe e da tia permitia que o abuso 

continuasse e que a criança permanecesse sozinha até resolver revelar para sua 

professora, que toma as providências necessárias para tentar proteger a criança. 

Muitas outras crianças, em situações semelhantes a essa, desistem na primeira 

tentativa. 

 

9) Idade da criança 

A idade mais avançada da criança parece atuar como um fator dificultador 

quando esta pode significar, para o cuidador, uma menor necessidade de proteção ou 

mesmo uma maior responsabilidade no ato, em comparação com uma criança mais 

nova. Esse pode ter sido mais um aspecto que favoreceu uma atitude não protetora da 

mãe de Gina.  

Uma das situações narradas pela mãe de Lia também evidencia esse aspecto. 

Quando esta contou para sua vizinha que a filha dela (da vizinha) estava envolvida 

em situação de abuso sexual junto com suas filhas e outras crianças, esta quis 

castigar fisicamente a filha e foi impedida pela informante. Quando tentou justificar 

o castigo, a vizinha disse que sua filha era a mais velha (10 anos) e tinha a 

responsabilidade de contar o que estava acontecendo, como fica claro nesse trecho da 

conversa dela com a mãe de Lia: 
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Ela vai apanhar Mari, ela vai apanhar porque quando ela sobe lá pro passeio é 

pra brincar com as meninas (...) ela é mais velha, na hora que ele (agressor) 

chamasse (a criança), era pra ela falar (para a mãe)  né?  

 

Por outro lado, quando a criança é ainda muito pequena e/ou ainda não 

adquiriu a linguagem, mesmo com um ambiente favorável à revelação, jamais vai 

poder falar sobre qualquer abuso sofrido. A idade, portanto, é um fator de grande 

relevância, quando se trata da revelação do abuso sexual.  

 

 

5.2.2 Fatores que parecem facilitar a revelação 

 

  Os fatores que foram identificados como possíveis facilitadores da 

descoberta/revelação do abuso sexual são apenas cinco, representando pouco mais da 

metade dos aspectos que dificultam a revelação. Muitos desses aspectos, tanto os que 

facilitam quanto os que dificultam a descoberta do abuso, podem estar atuando juntos 

no mesmo caso, não sendo, portanto, excludentes.  

 

1) Ausência de sedução e/ou uso da força pelo agressor 

Os casos (Telma e Gina), em que houve um pedido de socorro ou 

intervenção diretamente da criança são aqueles nos quais não há referência a 

comportamentos sedutores do abusador e, no caso de Telma, foi referido o uso da 

força física pelo agressor, para atingir os seus objetivos. 

Neste último caso, a forma abrupta como agiu o agressor, sem qualquer 

atitude de sedução, parece ter sido determinante para provocar a reação de alarme 

das crianças, chamando a atenção do vizinho e provocando o flagrante.  

A ausência de sedução, no caso de Gina, também parece ter sido um dos 

fatores que favoreceram a revelação do abuso pela própria criança. Não aparece, seja 

na narrativa da mãe, seja no depoimento da criança retirado do prontuário, qualquer 

alusão a agrados, presentes ou outro tipo de atitude sedutora do tio (agressor) para 

com esta. 

Vale ressaltar que o termo sedução é utilizado aqui, aproximadamente, 

como um sinônimo de conquista, da utilização de estratégias que atraem as crianças e 
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as agradam (diferentemente do uso do termo por Freud, que o utiliza como sinônimo 

do próprio abuso sexual da criança). 

 

2) Presença de uma pessoa protetora, que acredite na criança 

Um aspecto fundamental é a presença de um adulto, adolescente ou criança 

mais velha, na família, ou em outro microssistema a ela relacionado, que mostre 

disponibilidade para escutar o que a criança comunica, dando credibilidade e 

confiança a sua palavra, sentindo-se  co-responsável pela sua proteção.  

No caso de Diana, os fatos de sua prima ter tido a coragem de contar para 

sua mãe o que ela lhe tinha revelado, e de a mãe confiar na palavra da filha, foram 

fundamentais para que a descoberta do abuso ocorresse. A mãe, baseando-se somente 

no relato da própria filha, revelou ao irmão, o pai das meninas abusadas, o que estava 

acontecendo.  É possível que o fato de essa mãe ignorar quem era o agressor das 

sobrinhas, tenha facilitado sua atitude, pois, o fator dificultador – credibilidade do 

agressor - ficou sem efeito.  

   No caso de Gina, não podendo contar com a proteção da mãe e da tia após 

sua revelação, Gina apela para a professora. A confiança demonstrada pela 

professora, que dá credibilidade às palavras da sua aluna, lhe permitiu falar com o 

pai da criança, superando os temores que geralmente aparecem quando se tem que 

penetrar na vida de uma família estranha, tratando de assuntos considerados íntimos. 

Isso tornou possível a denúncia do abuso sexual. 

   As crianças mais velhas tendem a revelar aos adultos “do mundo do meio” 

(professores, profissionais de saúde, etc), quando o abuso ocorre dentro de casa 

(Furniss, 2002). Neste caso o abuso não ocorreu dentro da família nuclear, mas o fato 

de ter ocorrido dentro da linhagem materna da família, pode ser uma das explicações 

para a  falta de atitude da mãe, que levou a criança a recorrer a um profissional. 

  Gina, com dez anos de idade, é a criança mais velha de todos os casos 

estudados, e foi a única que revelou diretamente para sua mãe. Este foi também o 

único caso em que a mãe, embora acreditasse na criança, minimiza a gravidade da 

ação do agressor.  

  No caso de Lia, a revelação ocorreu apenas após o flagrante do tio materno 

que, em seguida, levou a irmã para ver o que estava acontecendo. A coragem do tio 

materno e seu interesse em proteger a sobrinha, foram determinantes para que ele 
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denunciasse o abuso para a mãe da criança. A reação da mãe de compartilhar 

imediatamente o problema com o pai, diferentemente do que ocorreu no caso 

anterior, pode significar uma maior confiança e cumplicidade entre os pais, mas pode 

também estar relacionada ao fato do agressor pertencer à linhagem paterna da 

família, o que provavelmente contribui para que a mãe se sinta menos ameaçada com 

a situação. A solidariedade com a linhagem de origem, seja materna ou paterna, 

representa, pois, um elemento que dificulta a revelação.  

 

3) Debilidade social do agressor 

    Os dados sugerem que, assim como a credibilidade do agressor pode 

inibir a revelação, a debilidade social - uma relativa ausência de poder do agressor, 

ligada ao seu status socioeconômico ou à sua posição na comunidade - pode 

favorecer a revelação pela criança e a intervenção do adulto protetor. 

    No caso de Gina, esse parece ter sido um fator que contribuiu para que a 

criança revelasse o abuso sexual, de forma espontânea e direta, para a mãe e em 

seguida para a tia. 

    A debilidade do agressor é sugerida pela forma como a mãe da criança 

fala dele, como podemos observar no seguinte trecho da sua narrativa: 

 

Porque tem coisa que às vezes a pessoa sem fazer nada né?... a pessoa que não 

trabalha, às vezes tem a mente né? Só pensa coisa que não presta ... aí pronto! 

Esse cunhado meu, ele já é aposentado entendeu? Aí ele faz assim umas besteiras 

assim, tem só uma barraquinha assim (...) porque, às vezes, a mente dele assim 

sem fazer certas coisas, sem ele trabalhar fixo, essas coisa assim. Às vezes a 

mente vazia né? só pensa o que não presta né? Aí pronto! 

 

Mesmo sendo aposentado, a mãe considera o seu cunhado como um pobre 

coitado que, por não ter um trabalho fixo, tem a mente vazia, fato que o leva a pensar 

coisas ruins. Observa-se que a forma como a mãe fala do agressor tende a justificar o 

seu comportamento abusivo em relação a sua filha, minimizando a responsabilidade 

deste, como se pessoas aposentadas ou desempregadas, por não ter uma ocupação e, 

conseqüentemente, ficar com a “mente vazia”, devessem ser compreendidas e 
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perdoadas pelas besteiras que “pensam” ou fazem, mesmo que seja abusar de uma 

criança.   

Outro aspecto que sugere a forma como esse agressor é visto pela mãe de 

Gina, é que, ao referir-se a este - um adulto de, aproximadamente, quarenta e cinco 

anos - ela o trata como “rapaz” e “chama sua atenção”, atitude geralmente tomada 

pelos adultos diante de crianças ou de pessoas mais jovens quando fazem alguma 

coisa errada. Em contrapartida, ao referir-se ao agressor do caso da televisão, que a 

deixou “chocada”, a mãe usou a expressão “homem pronto” para caracterizá-lo. 

No caso Telma, este fator pode, também, ter favorecido uma ação mais 

firme do vizinho, quando decide invadir a casa e conseguir o flagrante que leva à 

prisão imediata do agressor. Neste caso, o agressor também é visto, pelo cuidador 

(avó), como uma pessoa que não pode ser responsabilizada por seus atos, 

confirmando a versão da justiça que o considera um portador de doença mental.   

 

4) Presença de testemunha no momento do abuso 

A presença de testemunhas é outro elemento que pode favorecer a 

descoberta do abuso. No caso de Telma, a presença do irmão, mesmo pequeno (três 

anos de idade), junto com a criança, e a reação ativa deste ao pedir socorro foi um 

dos fatores que favoreceu fortemente o processo que levou ao flagrante.  

Também em situações em que várias crianças são abusadas pelo mesmo 

agressor, e elas têm conhecimento disso, é comum que, após ser descoberto um 

desses abusos, todos os outros também venham à tona, como aconteceu no caso de 

Lia. Neste mesmo caso, foi o fato do tio materno ter visto a criança ser abusada pelo 

tio paterno, sem ter sido visto pelos dois, o que desencadeou o processo de revelação 

de cinco outros casos na vizinhança. 

 

5) Idade avançada da criança 

A idade parece atuar como um fator facilitador quando a criança, por ser 

mais velha, pode ter mais acesso a outros adultos de confiança e uma maior 

capacidade de verbalizar sobre o ocorrido, podendo inclusive agir contra a vontade 

da mãe, por ter, também, uma maior autonomia. Essa parece ser a situação de Gina 

que, não recebendo da mãe e da tia a proteção esperada, resolve revelar para a 

professora. 
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Nenhum desses fatores, contudo, atuam isoladamente. Todos eles, sejam os 

que favorecem, sejam aqueles que dificultam a revelação, interagem constantemente, 

dando origem a configurações especificas e únicas, como será mostrado a seguir, 

com os diagramas que tentam ilustrar a configuração desses aspectos em cada caso.  

 

5.2.3 Situação de cada caso quanto à presença de fatores que parecem ter 

favorecido ou dificultado a descoberta do abuso sexual  

Para facilitar a visualização de cada situação específica estudada, foi 

elaborado um diagrama, contendo, do lado esquerdo, os fatores que parecem ter 

favorecido a revelação e, do lado direito, os fatores que parecem ter dificultado a 

mesma. Entre estes últimos, aqueles que estão mais relacionados à criança aparecem 

em vermelho e mais próximos do círculo que representa a criança e aqueles que 

apareceram relacionados a outras pessoas (mãe, tio, prima), estão mais afastados da 

criança no diagrama.  

 

 

 

Caso de Telma 

 

             Fatores favoráveis à descoberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Diagrama relativo aos fatores que favoreceram ou dificultaram a revelação do abuso  
                    sexual no caso de Telma. 
 
 

 

 
Telma 
(5anos) 

Ausência de sedução 
Uso da força  

Presença de 
testemunha (irmão) 

Presença de adulto 
protetor (vizinho) 

Debilidade do agressor 
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Neste caso, não foi identificado qualquer fator que dificultasse a descoberta 

do abuso sexual e favorecesse a sua continuidade, sendo o único caso em que houve 

apenas um episódio de abuso. A forma de agir do agressor desencadeia a ação das 

crianças e do vizinho. A debilidade do mesmo parece favorecer a intervenção do 

vizinho. 

 

 

Caso de Diana 

 

Fatores favoráveis à descoberta                                 Fatores que dificultam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 – Diagrama relativo aos fatores que favoreceram ou dificultaram a revelação do abuso  
                    sexual no caso de Diana. 
 
   

 

Esse foi um dos casos em que o abuso sexual durou mais tempo, tendo 

como fator desencadeante da revelação, a presença de uma prima que passava férias 

na casa da criança. Diana falou para a prima sobre o comportamento do agressor, a 

prima contou para outra prima e esta contou para a própria mãe (tia de Diana), que, 

por sua vez contou para o seu irmão (pai da criança). Aparece, nesse caso, uma rede 

familiar, baseada na confiança recíproca, que se ativa e se torna eficaz para quebrar o 

 
Diana 
(8 anos) 

Perspectiva de perder a 
liberdade de brincar. 

Afetivid./confiança na       
relação família/agressor. 

Perspectiva de apanhar 
do pai. 

Perspectiva de não 
ser acreditada. 

Uso de Sedução pelo 
agressor. 
 

Perspectiva de violência  
Contra o agressor. 

Presença de pessoa protetora, 
de confiança (prima, tia). 
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silêncio. Este silêncio é sustentado pelos fatores que se opunham à revelação, alguns 

destes mais diretamente ligados à criança, outros à comunidade de vizinhos 

(perspectiva de não ser acreditado e perspectiva de violência contra o agressor e suas 

conseqüências).   

 

 

 

Caso de Lia 

 

Fatores favoráveis à descoberta                           Fatores que dificultam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Diagrama relativo aos fatores que favoreceram ou dificultaram a revelação do abuso  
                    sexual no caso de Lia.   
 
 

 

Há também, neste caso, um predomínio dos fatores dificultadores, o que, 

supostamente, propiciou uma continuidade do abuso sexual por um período maior de 

tempo e com muitos episódios.  

A situação de abuso sexual de Lia foi descoberta por um tio materno que, 

vendo a criança e seu tio paterno (agressor) juntos, dentro da casa do padrinho deste, 

com todas as portas e janelas fechadas, e em situação suspeita, resolve chamar a mãe 

da criança para tentar que ela mesma pudesse ver o que estava acontecendo. A mãe 

não conseguiu ver nada, mas, ao chamar a filha pelo apelido, o agressor abriu a porta 
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protetora (tio, mãe). 
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acreditada. 
 

Medo de castigo físico dos pais. 
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e a criança saiu com a roupa ainda um pouco “embolada”. O agressor explicou que 

eles estavam vendo um filme. A mãe saiu com a filha e lhe fez perguntas, 

desencadeando o processo de revelação do abuso sexual desta, de outra filha e de 

mais outras três crianças. Neste caso, devido à boa relação mãe-filha e ao interesse 

manifestado pela primeira através de perguntas, a criança revelou vários outros 

episódios, que ocorreram em locais diversos, inclusive dentro da própria casa da 

criança, mesmo com a presença da mãe, para grande surpresa desta. 

 

 

 

Caso de Gina 

 

Fatores favoráveis à descoberta                                   Fatores que dificultaram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Diagrama relativo aos fatores que favoreceram ou dificultaram a revelação do abuso 
                    sexual  no caso de Gina. 
 

 

  

Observa-se, neste caso, que a presença de vários fatores facilitadores, 

supostamente, levam a criança a revelar o abuso para a mãe e, em seguida, para a tia 

materna (pessoas não protetoras), mas a reação destas atua como um fator 

dificultador. A descoberta do abuso que leva à denúncia só aconteceu quando a 

criança pôde identificar outra pessoa de confiança para ela (a professora), a qual, por 

sua vez, colocou o pai a par da situação.  O pai, por sua vez, fez a denúncia do abuso 

sexual sem o apoio da mãe da criança. 
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Debilidade do agressor. 
 

Presença de adulto (mãe, tia) 
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Idade da criança.  

Idade da criança. 
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5.3 A Extensão do impacto da descoberta do abuso sexual na ecologia 

desenvolvimental da criança 

Os dados obtidos através das narrativas indicam que o abuso sexual e/ou sua 

descoberta provocam mudanças significativas nos diferentes níveis do sistema 

familiar que inclui a criança em desenvolvimento.  

A análise dos dados permite identificar que as mudanças vivenciadas por 

algumas famílias caracterizam uma transição não normativa, nos termos propostos 

por Cowan (1991). Por sua vez, a depender das condições prévias dessas famílias, 

algumas vivenciaram essas mudanças de forma que pode ser classificada como 

caótica, enquanto outras ocorreram de forma que pode ser definida como regulada, 

dentro da classificação proposta por Gottman (1991).  

Os quatro casos que estão sendo analisados possuem algumas características 

distintas, quanto: 

a) Ao tipo de relação agressor/criança. 

b) Ao tempo de duração do abuso. 

c) Ao tipo de descoberta do abuso. 

d) Às características do sistema familiar, entre outras.  

Essas diferenças vão influenciar quanto ao tipo e extensão das conseqüências para a 

criança e o sistema ecológico no qual  está inserida.   

A seguir será apresentado o quadro do impacto provocado nos quatros 

casos, com o objetivo de mostrar as conseqüências do abuso sexual e/ou sua 

descoberta nos seguintes níveis da ecologia desenvolvimental da criança:  

a. Sobre a pessoa do cuidador. 

b. Sobre a própria criança. 

c. Sobre as relações interpessoais.  

d. Sobre as práticas de cuidado. 

e. Sobre a rede de apoio social e afetiva da família. 
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5.3.1 Extensão do Impacto numa situação de flagrante após um único episódio. 

 

Quadro 2 - O caso de Telma (entrevistada: avó) 

Dimensões 
do sistema 

                                     Impacto  

Cuidadores Imediato: avó adoece e a mãe piora do seu “problema mental”.  
Segundo momento: melhora a saúde de ambas. 
 

 
Criança 

Ficou “muito assustada”, triste. 
Não pode nem ouvir falar o nome do agressor. 
Ainda fica assustada quando fala sobre o assunto, ou quando passa na rua do 
agressor. Não quer mais passar na rua que este morava. 
 

 
Família 

Primeiro momento: mãe, “nervosa”, passou a “pirraçar” o marido (pai da 
criança) e este passa a bater muito nela (a ponto de ela ser hospitalizada); mãe 
também passa a bater muito nos filhos; 
Segundo momento: separação do casal; mãe foi morar no interior e os dois 
filhos ficaram com os avós maternos que já criavam Telma; Avó deixa de 
trabalhar tempo integral como empregada doméstica e passa a fazer faxina 
para ter mais tempo para cuidar dos netos.  
 

Práticas de 
cuidados 
parentais  

Mãe passa a agredir muito os filhos.  
Avó materna passa a evitar que a criança saia na rua e começa a sair mais 
com a criança; Não passa mais, com a criança, na rua onde morava o 
agressor; passou a conversar mais com a neta para ir “tirando (tudo aquilo) da 
cabecinha dela”. 
 

Sobre a rede 
de apoio 
social e 
afetiva 

A situação mobiliza, de imediato, uma rede de apoio informal e formal, 
(vizinho, pai, polícia, sistema público de saúde, IML, VIVER) e em médio 
prazo (médico, parentes).  

 

 
Esse caso tem como particularidade em relação aos outros, o fato de como o 

abuso ocorreu. Este se constituiu num ataque abrupto à criança, na presença de outra 

(seu irmão de três anos), provocando uma forte reação por parte destas, o que 

possibilitou o flagrante e provocou uma conseqüência imediata de medo e sofrimento 

para a criança que foi abusada.  

É importante distinguir que, neste caso, existem duas famílias muito 

entrelaçadas: aquela dos pais biológicos de Telma que convivem com os dois filhos 

mais novos, e a família de sua avó, com quem Telma convive desde recém-nascida. 

O fato de criar a neta é explicado pela avó como sendo devido aos problemas de 

saúde da mãe desta que a deixou sem condições de criá-la. Segundo a narrativa da 

avó, a mãe de Telma foi atropelada por um carro quando tinha a idade de doze anos, 
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sofreu pancadas na cabeça e, após cinco anos, começou a apresentar convulsões, 

sendo então diagnosticada e tratada como portadora de um transtorno mental. 

Quando Telma nasceu, a mãe, na época com dezoito anos, voltou a ter convulsões e a 

avó assumiu os cuidados com a neta que passou a morar com ela. A mãe, depois de 

seis meses, não apresentou mais convulsões. Telma, entretanto, continua morando 

com sua avó que, segundo a versão do pai contida no prontuário, havia se apegado à 

neta. Os pais de Telma têm mais dois filhos e moram próximo à casa da avó, no 

mesmo bairro. 

Vê-se que essa família como um todo vivenciou vários eventos estressores 

na sua trajetória, tais como o acidente grave que deixou seqüelas na mãe de Telma, 

caracterizando-se como uma mudança não normativa.  A transição para a 

maternidade com o nascimento de Telma, também se configurou como um evento 

desencadeador de estresse, provavelmente devido à falta de condições dessa mãe 

para lidar com as demandas dessa transição, repassando este papel de mãe para a avó 

materna da criança.  

Estes dados parecem convergir com as hipóteses de Cowan (1991) de que 

há uma continuidade de adaptação ao longo do tempo e através das transições, 

fazendo com que algumas famílias tornem-se mais vulneráveis enquanto outras se 

tornam mais resilientes. A mãe e sua família nuclear revelam extrema 

vulnerabilidade diante do abuso sexual da filha, evento desencadeador de grande 

transtorno emocional, fortes conflitos na relação do casal parental, provocando uma 

total desagregação do núcleo familiar. A avó relata que a filha provocava 

verbalmente o marido que, ignorando o problema de saúde desta, agredia-a, 

fisicamente, chegando ao extremo de a mãe de Telma ficar hospitalizada oito dias 

para recuperar-se da surra. Por fim, veio um limite externo: “... aí, quando chegou 

esse ponto da gente separar ela dele senão ele ia matar ela”. 

As conseqüências se aproximam daquelas descritas por Gottman (1991) 

como características das mudanças caóticas, nas quais a continuidade da família fica 

ameaçada. Vale ressaltar que, além de todos os fatores apontados anteriormente, 

havia outro aspecto que, segundo Elder (1991), pode contribuir muito para 

potencializar as conseqüências do evento estressor. Trata-se do momento em que este 

ocorre na trajetória do indivíduo ou da família. Neste caso, quando ocorreu o 
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episódio de abuso sexual com Telma, a mãe tinha parido, há apenas um mês, o filho 

mais novo, estando, portanto, no final de um período de grande vulnerabilidade.  

Por sua vez, a família da avó mostrou-se mais resiliente e consegue 

reorganizar-se, incorporando os outros dois netos após a separação dos pais e a 

mudança da mãe para outra cidade.  As conseqüências observadas na família da avó 

são características de uma mudança transicional regulada, na qual houve uma 

reorganização tanto no nível pessoal quanto no nível dos papéis, conseguindo a 

manutenção do sistema com ajuda de uma rede de apoio formal e informal. 

Não obstante toda a força demonstrada pela avó, que  consegue assegurar a 

continuidade da sua família e o cuidado com os netos, esta tende a se posicionar 

como uma pessoa sozinha, que sofre muito com isso. Diz que o marido encontra-se 

desempregado e, embora se refira, em determinados momentos, ao apoio recebido do 

patrão, do médico, do sogro, de uma sobrinha, da psicóloga, ela diz; “sou eu e Deus 

sozinha, com tudo isso, cuidar de meus netos ...”.  

O conceito de posicionamento tem se desenvolvido particularmente 

direcionado ao entendimento do modo como as pessoas constroem suas identidades 

discursivamente, na relação com os outros, e às funções sociais que assumem para si 

mesmas ou tendem a atribuir a outros (Oliveira, Guanaes e Costa, 2004). É possível 

que esse discurso da avó tenha, como objetivo,  convencer o entrevistador da sua 

necessidade de ajuda, levando em consideração  que ela está tentando conseguir a 

aposentadoria para a filha. 
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5.3.2 Sofrimento, revolta, angústia e medo: o impacto da descoberta do abuso 

sexual numa situação de abuso prolongado perpetrado por um grande amigo da 

família 

 

Quadro 3 - O caso de Diana (entrevistado: pai) 

Dimensões 

do sistema 

Impacto 

 
 
 
Os 
cuidadores 

Imediato: Pai: ficou “muito abalado”, “ferido”, “angustiado”, “transtornado”, 
“quase louco”, “desvairado”; expressando desejo de matar o agressor. 
Segundo momento: pai denuncia o abuso e busca apoio. 
Terceiro momento: angustia-se pensando que poderia ter acontecido algo 
pior com suas filhas (estupro seguido de morte e desaparecimento do corpo) 
devido à proximidade que o agressor tinha da família e a periculosidade 
deste. 
Pai expressou medo de que o agressor se vingue dele por tê-lo denunciado, 
sobretudo pelo fato de trabalhar durante a noite com táxi. 
Não foi feita referência a qualquer reação da mãe ao abuso da filha. 
 

As crianças O pai não faz referência a qualquer sofrimento expressado pelas filhas ou 
percebido por ele com relação ao abuso sexual sofrido ou à sua revelação.  
 

A família  A família “desestruturou um pouco”; pai disse que não tinha condições de 
olhar para o rosto das filhas. 
 

As práticas 
de cuidados 
parentais  

Pai não refere mudanças após a descoberta do abuso, antes já havia um 
cuidado muito grande deles com as filhas. Relata, contudo, um aumento da 
preocupação e do medo em relação ao que pode acontecer com as filhas. 
 

A rede de 
apoio social 
e afetiva 

A família nuclear recebeu apoio de todos os vizinhos e de suas famílias 
extensas, Pessoas que não conheciam, como um estudante de direito, 
apoiaram o pai e o orientaram a denunciar. 
Rede de apoio formal: Polícia civil e VIVER.   

 

O discurso do pai de Diana centrou-se principalmente na descrição do 

agressor, da relação de amizade e de trabalho que os unia, no extremo sofrimento 

emocional que vivenciou pela decepção e traição, que representou a descoberta do 

abuso sexual das filhas e a grande insatisfação com o desempenho ineficaz da justiça. 

As principais conseqüências informadas, neste caso, aconteceram, portanto, no nível 

do cuidador. As mudanças na família parecem ter ocorrido mais na dimensão 

psicológica, aumento do nível de insegurança e de preocupação com os filhos. A 

família continuou morando no mesmo bairro e quem mudou do bairro foi o agressor. 

Podemos dizer que esta situação também representa uma transição não 

normativa, cujas mudanças podem ser identificadas mais no nível da pessoa do pai. 
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Este tem que lidar com mudanças internas, na visão de si mesmo como cuidador, nos 

seus limites no desempenho do seu papel, e mudanças na sua visão de mundo que 

passa a ser concebido como um lugar muito mais perigoso do que acreditava ser. 

Essa transição dolorosa também coloca em cheque valores cultivados e culturalmente 

compartilhados como a importância da amizade e da religiosidade.  

Quanto a este ponto, é importante ressaltar que, segundo a narrativa desse 

pai, todas as evidências de um comportamento transgressor do seu amigo (se fazer de 

louco para conseguir aposentadoria indevidamente, burlar os seguros dos carros, 

denúncia de sexo explícito no seu táxi em horário que o agressor estava com este) 

não foram suficientes para se contrapor à imagem de homem correto, honesto que 

este apresentava quando se comportava como um amigo e crente, andando com a 

bíblia debaixo do braço. O pai afirmou que nunca suspeitou de nada, só quando ficou 

sabendo do abuso sexual das filhas, pôde juntar as peças do quebra-cabeça. 

  As transições tendem a aumentar o risco de desregulação dos afetos e a 

probabilidade de que relações íntimas mudem em direção negativa, pelo menos, 

temporariamente (Cowan, 1991). Isto foi observado no caso dos pais de Telma, 

gerando grandes conflitos na relação do casal parental até o ponto de romper a 

relação e desfazer o núcleo familiar. No caso do pai de Diana, a raiva, a revolta e 

todos os sentimentos negativos foram dirigidos contra o agressor e, depois de 

expressos, foi possível retornar a um equilíbrio que permitiu a ele lidar com a 

situação de forma mais racional e equilibrada, sem colocar em risco a continuidade 

da família. 

 O sentimento intenso de raiva como uma reação muito comum nos pais de 

crianças abusadas sexualmente fora da família, enquanto as mães tendem a ficar mais 

deprimidas e a se censurar muito mais, foi identificado por Furniss (2002) na sua 

longa experiência com essa problemática. Segundo este autor, os pais tendem a 

transformar seu desamparo e sentimentos de culpa em uma raiva geralmente 

assassina contra o agressor. Essa raiva pode ser tão esmagadora e o ódio tão 

poderoso, que estes correm o risco de perder o controle, tentando encontrar e atacar 

fisicamente o agressor. Esta situação foi comum a todos os pais das crianças cujas 

famílias foram objeto deste estudo.  

O pai de Diana falou várias vezes do seu impulso inicial para agredir o 

agressor e na possibilidade de acontecer uma tragédia quando o encontrasse, devido 
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ao estado emocional em que se encontrava e ao desejo de vingança que sentia; “Um 

cara desse,  ele não merece tá nem vivo (...) se eu encontro com ele a bagaceira tava 

feita”. 

Nesse aspecto, a rede social e afetiva desempenhou um papel fundamental; 

o pai comentou durante a entrevista, mais de uma vez, sobre as visitas e os vários 

conselhos que recebeu da família, de amigos e de vizinhos para “não fazer besteira”. 

Em relação às filhas, o pai expressou sentimentos de vergonha e 

constrangimento que o impediam de olhar nos olhos delas. 

É necessário ressaltar que as mudanças não são definitivas, elas se 

caracterizam como processos e tendem a assumir formas diversas ao longo do tempo, 

como pode ser observado nos quadros apresentados (2 e 3). Aquelas mais visíveis 

ocorrem no contexto, contudo, as conseqüências para a criança, no nível psicológico 

e do comportamento, parecem mais difíceis de serem identificadas. Esse pai, 

especialmente, não fez qualquer referência à situação emocional das crianças; aos 

comportamentos ou sentimentos apresentados por estas. 

Quanto às práticas de cuidado, vale ressaltar que o pai destaca o imenso 

cuidado que já tinha com as filhas. Como trabalhava à noite, sempre levava e 

buscava os filhos na escola com seu táxi. A mãe também não trabalha fora e sempre 

foi muito presente em casa, pelo menos fisicamente. Chama atenção, neste caso, uma 

certa passividade da mãe ao lidar com esta situação. Ela praticamente não aparece no 

discurso do pai e este foi indicado pela psicóloga para a entrevista por ter sido 

considerado mais atuante do que a mãe no caso. 

Em relação à posição assumida por este pai, é aquela de alguém que 

denuncia a impunidade, que critica veementemente a ineficiência do sistema judicial 

diante de episódios de tamanha gravidade, bem como manifesta toda sua indignação 

diante da realidade do abuso sexual, um assunto que, para ele, até então, só fazia 

parte das manchetes de jornais. Vale ressaltar que este agressor continua em 

liberdade.  
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5.3.3 Divisão, sentimentos de abandono, e possibilidades de reencontro: o 

impacto da descoberta numa situação de abuso intrafamiliar  

 

Quadro 4 – O caso de Lia (entrevistada: Mãe) 

Dimensões 
do sistema 

 
Impacto  

 
 
 
 
 
 
 
Os cuida-
dores 

Imediato: mãe: sensação de que o mundo tinha acabado para ela. Preocupação 
com a reação da sogra (mãe do agressor) que tem problemas cardíacos. Insônia. 
Pai: revolta-se, expressa desejo de agredir o agressor até matá-lo, recua diante da 
reação de choro do agressor. Entra em desespero e começa a chorar. Insônia. 
Segundo momento: mãe denuncia o abuso, com apoio do marido, do pai e da 
vizinha, mãe de outra criança abusada pelo mesmo agressor. Sofre grande 
decepção com a posição assumida pela família do marido, esperava que tudo se 
resolvesse em família sem a necessidade de denunciar. Isola-se em casa, descuida 
de si e da casa. 
Pai: falta ao trabalho e quando retoma a este, tem crises de choro, mas não 
consegue compartilhar o problema com ninguém. Expressa grande sofrimento 
com a mudança da mãe (avó de Lia) para outro bairro, sente-se abandonado por 
esta. 
Terceiro momento: mãe passa a trabalhar fora de casa, sentimentos de culpa em 
relação à sogra (mãe do agressor); dúvidas quanto a continuar ou abandonar o 
processo na justiça. 
Pai: expressa o desejo de abandonar o processo, sofre com o afastamento da 
família, não toma iniciativa para aproximar-se, mas aceita a reaproximação da 
irmã.  
 

 
 A criança 

Imediata: conseqüência física, vermelhidão na vagina, “inflamaçãozinha”.  
Segundo momento: Conseqüências psicossociais relacionadas ao impacto que o 
abuso teve sobre a família extensa, fazendo com que a criança perdesse todo o 
contato com os parentes do  lado paterno.  
A criança já teve crises de choro, que a mãe atribui à saudade que Lia sente da 
família, inclusive do agressor, e ao fato da avó ir ao bairro onde ela mora e não 
visitá-la.  
 

 
Sobre a 
família 

Família nuclear: pais mantêm-se juntos para proteger as filhas. 
Família extensa paterna: avó paterna muda do bairro, levando o filho (agressor); 
mudam-se todos os outros tios paternos com suas famílias nucleares; 
Família extensa materna: apóia o casal nos procedimentos de proteção à 
criança. 
Segundo momento: a casa da avó paterna é colocada à venda; toda a família do 
pai fica do lado do agressor e deixa de falar com ele (pai de lia) e sua família 
nuclear. Avó e tia paternas visitam os vizinhos de Lia e não a procuram, nem 
procuram a sua família. Tentam inocentar o agressor diante dos vizinhos.   
Terceiro momento: irmã do pai recomeça a falar com ele, indicando uma 
possibilidade de retomada das relações com a família extensa paterna. 
 

Sobre as 
práticas 
de 
cuidados 
parentais  

Mãe passa a recomendar às filhas para não ficar no terreiro de casa, dizendo para 
elas: “agora a gente tem que ter medo de tudo, minha filha”. 
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Sobre a 
rede de 
apoio 
social e 
afetiva 

Imediata: perda do apoio afetivo e financeiro da família extensa paterna, com a 
qual havia uma convivência harmoniosa, além do que a mãe prestava serviço 
remunerado à sogra (mãe do agressor). 
Segundo momento: afastamento de todos os vizinhos por influência da tia (irmã 
do agressor) que mostrou o laudo do IML a estes, tentando inocentar o irmão e 
acusar a família de Lia por calúnia.   
Colega da mãe consegue um emprego para esta. 
Tia materna torna-se muito presente no apoio à família da irmã e passa a cuidar 
das sobrinhas para que a mãe pudesse trabalhar fora.  

 

 
Observa-se que a reação imediata do pai de Lia é semelhante àquela do pai 

de Diana. Ao saber do ocorrido pela própria filha, o pai reage com muita raiva e 

expressa o desejo de matar o agressor. No caso de Lia, contudo, o fato do agressor 

ser irmão do pai e muito ligado afetivamente a este, desencadeia outros sentimentos 

que são expressos com o choro de ambos os pais e uma grande preocupação com a 

reação da avó (mãe do agressor e do pai) ao ficar sabendo do abuso sexual que 

envolvia seu filho e sua neta. A preocupação está relacionada ao fato desta apresentar 

problemas cardíacos, condição que a torna mais vulnerável diante de situações 

geradoras de conflito e estresse.  

Para entender o forte impacto que a família sofreu com a descoberta do 

abuso, é importante compreender o nível de proximidade em que viviam os vários 

núcleos familiares, formando uma rede solidária e de apoio mútuo. Esta mãe retratou 

a realidade de uma família extensa que forma uma comunidade, contou a história da 

moradia, terreno invadido por seus pais e pela mãe do seu marido. Sua sogra deu um 

pedaço para cada filho, estes moram próximos, em casas “coladas”. A mãe prestava 

serviço a esta, lavando sua roupa e a do filho mais novo (agressor) e era remunerada 

por este trabalho. O irmão da mãe (tio materno que flagrou o abuso) também 

prestava serviço à avó de Lia, carregando água para esta e também sendo 

remunerado por isto. 

Havia um grande compartilhamento e entrosamento, envolvendo a dimensão 

afetiva, a dimensão econômica, o trabalho remunerado e outros não remunerados. A 

avó paterna tinha uma condição econômica que lhe permitia pagar os serviços da 

nora e do irmão dela, criando uma relação de dependência econômica. 

Esses aspectos nos remetem a um tipo de família descrita por Sarti (1996). 

Segundo esta autora, a família “pobre” não se constitui como um núcleo, mas como 

uma rede de parentesco como um todo, configurando uma trama de obrigações 
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morais recíprocas que enreda seus membros, num duplo sentido, dificultando sua 

individualização e, ao mesmo tempo, viabilizando sua existência com o apoio e a 

sustentação oferecidos.  

É interessante observar, entretanto, que, mesmo nesta situação em que 

vários núcleos familiares convivem em unidades domiciliares diferentes, porém 

próximas e com um nível de interação bastante intenso (pai e agressor saem juntos; a 

mãe lava a roupa do tio e da avó; pais e filhos assistem TV na casa da avó; filha 

assiste filme no DVD do tio, na casa deste etc), o sentimento de família como um 

núcleo composto por pais e filhos parece predominar. Quando ocorreu a revelação, a 

família extensa se fragmentou, cada um tentando proteger a sua prole, ou pelo 

menos, aquela que lhe parecia necessitar mais dessa proteção. Avós e tios paternos 

ficaram do lado do agressor, provavelmente por este ficar exposto a uma ação 

judicial da qual eles poderiam livrá-lo, enquanto, em relação à vítima, o fato já estava 

consumado e não havia mais o que fazer. Além disso, ela tinha os seus pais para a 

defenderem, conforme aconteceu. Aqui fica clara essa proteção à infância ao custo 

do rompimento com a família extensa, o que representou grande perda de apoio 

afetivo e econômico para a família de Lia. Vale ressaltar que a dependência 

econômica, além dos laços afetivos, é o que faz muitas mães (quando o abusador é 

um provedor) ou mesmo uma família inteira se calar diante do abuso, para não perder 

vantagens, ou a própria sobrevivência que advém da relação com o abusador ou sua 

família.  

A família nuclear de Lia, ao viver essa transição não esperada, não desejada 

e, portanto, não normativa (Cowan, 1991), enfrenta-a de forma que parece um 

exemplo de mudança regulada (Gottman,1991), ou seja, a família apresentava 

condições que a possibilitaram lidar com a situação, reorganizando-se e garantindo a 

continuidade da família conjugal e até tornando-se mais independente, na medida em 

que a mãe passa a trabalhar fora, garantindo parte da renda familiar que antes vinha 

da avó.  

Os últimos acontecimentos relatados pela mãe levam a crer que a família 

caminha para uma reconciliação com a família extensa paterna. É possível que a 

reação do agressor, de se ajoelhar diante de um dos irmãos, chorando e confessando 

que errou, “é Jaci, Galego se ajoelhou nos meus pés e falou – meu irmão, pode me 
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matar, que eu sei que eu errei”, teve também grande influência sobre a reação de sua 

mãe e irmãos em protegê-lo, distanciando-se da família de Lia. 

Quanto à posição assumida por essa mãe frente à pesquisadora, é aquela de 

uma narradora empenhada em contribuir com a pesquisa, oferecendo a esta uma 

história, o mais detalhada possível, sobre o que acontecera com sua filha e dos fatos 

desencadeados a partir da revelação, além de alguns detalhes da história das duas 

famílias extensas. 

 

 

5.3.4 Ambivalência, omissão e conflito parental – O impacto da descoberta do 

abuso sexual em um caso revelado espontaneamente pela criança. 

 

Quadro 5 - O caso de Gina ( entrevistada: Mãe) 

Dimensões 
do sistema 

 
O impacto 

Sobre os 
cuidadores 

O pai “chegou em tempo de matar todo mundo”, ficou em “pânico”, 
“xingando” o agressor, “desesperado”, “nervoso”. 
Pai tentou estrangular a mãe (dado do prontuário). 
A mãe, diante da reação do pai, pensou “que ia morrer”, “a pressão subiu”. 
 

Sobre a 
criança 

A mãe traz informações contraditórias: afirma que não houve nada demais e 
depois diz que a criança ficou traumatizada, pois esta não vai mais à casa da 
tia (esposa do agressor). 
 

 
Sobre a 
família 

Pai e tio (agressor) deixaram de se falar; o pai ficou tratando mal a esposa 
(mãe da criança) e deixou de falar com a sogra e com a cunhada (esposa do 
agressor); “todo mundo ficou diferente assim”.   
 

Sobre as 
práticas de 
cuidados 
parentais  

Mãe não fez referência aos cuidados, especificamente, nem a como era antes 
nem a como ficou depois. Porém, diz que o pai ficava pouco em casa, pelo 
fato de trabalhar muito, enquanto ela (mãe) ficava sempre em casa com a 
filha.  
 

Sobre a rede 
de apoio 
social e 
afetiva 

A família extensa da mãe e a irmã do pai (para a mãe).  
DERCA e VIVER como rede de apoio formal para o pai e para a criança. 

 

 
Neste caso, a descoberta do abuso dá-se através de várias tentativas, 

provocando reações diferentes nas pessoas implicadas em cada uma das revelações 

feitas pela criança. A mãe, primeira pessoa para quem a criança revelou, repreende o 
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agressor, comenta com sua própria mãe sobre o acontecido, não compartilha o 

problema com o marido e não toma qualquer providência legal. A tia, segunda 

pessoa para quem Gina revelou, tentou observar, escondida no banheiro, para ver se 

era verdade o que sua sobrinha estava lhe dizendo, e, segundo relato da própria 

criança anotado no prontuário, esta não toma qualquer providência para resolver o 

problema. A partir daí a criança resolve revelar para sua professora e esta, após 

esperar um tempo de aproximadamente um mês, resolve conversar com o pai da 

criança sobre o assunto. O grande impacto relatado pela mãe dá-se, portanto, 

primeiramente sobre a pessoa do pai que, expressando sua indignação com o fato, 

agride verbalmente o agressor, conseqüência que caracterizou a reação da maioria 

dos pais à descoberta do abuso sexual da filha. O pai também agride fisicamente a 

mãe, mostrando-se revoltado com a omissão desta; fatos estes que sugerem uma 

grande desregulação dos afetos por parte deste. 

A qualidade dos pais enquanto casal e a qualidade da relação entre cada um 

dos pais e seus filhos, entre outros aspectos da vida familiar, podem moderar ou 

ampliar situações de risco (Cowan, Cowan e Shulz, 1996), bem como influenciar nos 

processos de transição individuais ou familiares. Na família de Gina, o processo de 

revelação e denúncia foi marcado por uma falta de confiança e diálogo e pelo uso da 

violência entre os pais, denotando uma dificuldade na relação do casal, com 

conseqüências negativas quanto à proteção da filha. O casal parental divide-se diante 

da situação problema, em vez de se fortalecer, como pode ser observado no caso dos 

pais de Lia. Contudo, embora a mãe enfatize bastante a reação agressiva do pai 

durante a entrevista, ela justifica essa reação quando diz: “não tiro a razão dele... 

porque ele é pai né? E aí, realmente o pai tem que agir, mas, tem que saber 

(agir)...”. Colocar a culpa na professora (rede de apoio social) que, querendo 

proteger a criança, é percebida como uma intrusa e culpada pela reação do pai, pode 

significar uma forma de preservar a família, colocando fora dela o problema. 

A relação da mãe com a filha também é marcada por certa desaprovação 

mútua quanto às reações de cada uma no processo de revelação. A mãe reprova o 

fato de a filha contar à professora sobre o assunto, e a filha diz que a mãe é uma 

mentirosa (dado do prontuário), quando esta disse ter falado com o agressor para 

parar “com isso”, o que, segundo a criança, não aconteceu. Estes dados, aliados à 

forma como a mãe se refere à criança durante a entrevista, sugerem uma relação com 
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pouco afeto e pouco respeito mútuos. Vale lembrar que esta é a mais velha de todas 

as crianças envolvidas no estudo de casos.  

O bem-estar ou sofrimento dos pais e dos filhos, enquanto indivíduos, é um 

outro dos vários aspectos descritos pelos autores já citados acima, que parece ter 

influenciado o impacto da revelação sobre a mãe e, conseqüentemente, sobre as 

relações familiares. Trata-se do fato de a mãe já ter sofrido violência sexual em 

algum momento da sua trajetória de vida, fato que pode ter implicado num 

sofrimento e num  posicionamento particular diante da revelação do abuso sexual da 

filha, posicionamento ambivalente e diferente de todos os outros casos estudados.  

O conflito entre laços de sangue e laços de afinidade também parece 

influenciar o processo da descoberta do abuso e seu impacto. Fonseca (1987), 

pesquisadora que tem estudado esses aspectos, afirma que o enfraquecimento dos 

laços conjugais leva a um fortalecimento dos laços consangüíneos. No caso de Gina, 

sua mãe prefere compartilhar o problema da filha com sua mãe e tentar falar com o 

agressor, em vez de falar com o marido, Talvez, conhecendo o marido, tivesse medo 

da sua reação. Contudo, o fato de o agressor fazer parte, por afinidade, da família 

extensa da mãe, pode ter tido grande influência sobre o comportamento desta. Se 

compararmos com o caso de Lia, em que a mãe logo procurou o marido para 

compartilhar o problema, esta diferença de reação pode estar relacionada não apenas 

a uma diferença na qualidade da relação do casal, mas, também, ao fato de o 

agressor, neste caso, ser irmão do pai, o que pode ter contribuído para que a mãe se 

sentisse menos responsável ou culpada pelo acontecimento, ao contrário do que pode 

ter sentido a mãe de Gina, cujo agressor da filha era o marido da sua irmã.    

Em relação ao posicionamento, esta mãe assumiu o lugar de vítima de 

alguém que, segundo ela, não tem Deus no coração, referindo-se à professora da 

filha. Em relação ao abuso sexual da filha, assume uma posição polivalente, ora 

negando o fato, ora banalizando-o como “nada demais”, ora dizendo que a criança 

ficou traumatizada.  

Finalizando este capítulo, após todas as questões discutidas, conclui-se que 

o impacto que o abuso sexual da criança pode ter sobre esta, vai muito mais além do 

que aquele decorrente do abuso em si ou do que pode representar aquela relação com 

o agressor. O impacto sobre os cuidadores e suas conseqüências nas relações dentro 

do microssistema familiar, bem como todas as mudanças desencadeadas no 
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mesossistema (relações da família com a família extensa, com a escola com os 

vizinhos) podem promover inúmeras conseqüências negativas, desde danos 

secundários significativos para o desenvolvimento psicossocial da criança, até uma 

desestruturação do núcleo familiar. Contudo, as transições não trazem apenas 

mudanças negativas (Gottman, 1991). Podemos observar que, em alguns casos, a 

crise inicial pode também provocar mudanças num sentido positivo quando há 

condições favoráveis a uma reorganização do sistema familiar, que se mostra mais 

resiliente nesse processo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ele (agressor) não pegava droga, eu nunca vi ele... sei lá, eu 

não sei nem como explicar essa situação. Porque todo mundo 

vivia unido, ele tinha um carinho danado com minhas filhas. 

(...) Eu nunca esperava,  foi uma coisa que pra mim faltou ... 

Eu não comia, eu não comia, eu disse “meu Deus! Gugu? 

Fez isso comigo? A maior confiança! (fala da mãe de Lia, 

criança abusada pelo tio paterno). 

 

 

              O fenômeno do abuso sexual revelou-se amplamente diversificado, por 

envolver agressores das mais diversas idades e variados tipos de relação 

agressor/criança. No conjunto da população estudada, as classes sociais e 

modalidades de família também são as mais diversas, embora haja uma certa 

concentração em algumas categorias.  Independente do tipo de descoberta, o impacto 

sobre a família, observado no estudo de casos, foi bastante significativo, provocando 

dor, surpresa, incredulidade, revolta nos cuidadores e desencadeando alianças, 

conflitos e rupturas nas relações parentais e nas redes familiares e sociais. 

              Muitos resultados obtidos na primeira etapa convergem com a literatura 

existente quanto ao perfil das crianças e dos agressores. As primeiras são, em sua 

grande maioria do sexo feminino e os agressores são, predominantemente, do sexo 

masculino, sendo a maioria pertencente ao próprio microssistema familiar (pai, 

padrasto, irmão) ou à família extensa da criança. Quanto ao perfil da família, 

predominam aquelas de nível socioeconômico mais baixo, do tipo matrifocal e com 

pequeno número de filhos.  
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             Em relação ao processo de descoberta do abuso sexual, os dados 

surpreenderam quanto ao fato de a maioria dos casos terem sido revelados 

espontaneamente pela criança de forma espontânea ou após ser interrogada, e de ser 

a mãe a principal pessoa em quem esta confiou para fazer a revelação espontânea. A 

literatura, de um modo geral, tende a colocar a mãe numa posição mais de aliada do 

agressor do que da criança, talvez porque os casos mais estudados sejam aqueles em 

que o agressor é o companheiro da mãe (pai ou padrasto). Neste estudo, além de 

abranger situações em que o abuso sexual foi praticado por diversos tipos de 

agressores, internos e externos ao núcleo familiar, tratam-se de casos denunciados. 

Ou seja, é possível que, sendo também a mãe, a pessoa que mais denuncia, este 

estudo reflita bem mais o grupo de crianças que podem contar com o apoio da mãe. 

Os casos não denunciados, portanto, fora dessas estatísticas, refletem, mais 

provavelmente, uma posição desta mãe de proteger o agressor ou evitar problemas 

para a família.  

             Um dos pontos mais relevantes observados a partir dos dados estatísticos 

desse trabalho está relacionado à centralidade do papel da mulher nos processos 

desencadeados nas situações de abuso sexual: revelação, denúncia e 

acompanhamento ao serviço especializado. Esse dado é, contudo coerente com o fato 

de que a criança mora, na maioria das vezes, com as mães, e com a divisão cultural 

de papéis de gênero que atribui às mulheres o papel de cuidadora.    

             O estudo de casos apresentou informações importantes sobre as 

circunstâncias relacionadas ao abuso sexual, à revelação do mesmo e sobre o impacto 

que esta situação provoca na família como um todo, nos seus membros 

individualmente, e nas relações do sistema familiar com outros níveis do ambiente 

ecológico desenvolvimental. Consideramos que esses dados são de grande 

importância para ressaltar a complexidade do problema mostrando que não é apenas 

a criança que sofre o abuso, mas toda a família, nuclear e extensa, demonstrando a 

necessidade de intervenções que não se limitem ao atendimento da criança, mas que 

possam oferecer um acompanhamento multiprofissional ao grupo familiar como um 

todo, inclusive o agressor. 

            Quanto ao processo de descoberta, foram identificados mais fatores 

dificultadores do que aqueles que parecem facilitar a revelação do abuso sexual 

(respectivamente nove e cinco). Entre os fatores que parecem ter dificultado, foram 
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identificados vários tipos de conseqüências antecipadas pela criança ou por outros 

familiares, além de outros aspectos, como destacado abaixo:  

• Perspectiva de perder a liberdade de brincar. 

• Perspectiva de ser castigado pelos pais. 

• Perspectiva de não ser acreditado. 

• Perspectiva de violência envolvendo familiares e o agressor, após a 

descoberta. 

• Perspectiva de que as ameaças do agressor se concretizem. 

• Afetividade e confiança na relação da família com o agressor.  

• Uso de sedução por parte do agressor. 

• Presença de adulto supostamente protetor que não corresponde à confiança da 

criança. 

• A idade da criança. 

Entre os aspectos que parecem ter facilitado a descoberta do abuso sexual, foram 

identificados:  

� Ausência de sedução. 

� Presença de uma ou mais pessoas protetoras, que acredite na criança.  

� Debilidade social do agressor. 

� Presença de testemunha no momento do abuso. 

� A idade mais avançada da criança.  

            Nota-se que é, principalmente, a presença ou ausência de alguns elementos 

que definirão a continuidade do silêncio ou o seu rompimento. Estes podem ser 

características do abuso (se usa ou não sedução, força física ou ameaça), da relação 

criança/agressor e/ou família/agressor, das relações familiares (formas de 

comunicação, de disciplinamento, confiança mútua) e da condição de cada um dos 

envolvidos (criança e agressor) no sistema familiar e social mais amplo. 

            Embora a entrevista tivesse como foco o impacto da descoberta do abuso 

sexual para a família, foi possível, a partir das narrativas, identificar a repercussão 

desse fato em outros níveis da ecologia desenvolvimental da criança. Constatou-se 

que a descoberta do abuso provocou mudanças equivalentes àquelas postuladas por 

Cowan (1991) como fazendo parte de qualquer transição familiar, normativa ou não 

normativa: mudança na forma como cada pessoa se vê e na forma de ver o mundo. 

Por se tratar de eventos de caráter incomum (embora freqüentes), inesperado e 
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indesejado, as mudanças foram consideradas não normativas e provocaram, de 

imediato, um certo caos. A maioria das famílias conseguiu resgatar um novo 

equilíbrio enquanto, em uma delas, houve rupturas mais graves, com pouca 

possibilidade de retomar o equilíbrio.  A seguir, apresenta-se uma síntese de todos os 

casos, buscando especificar as mudanças em cada nível do sistema e usando, em 

algumas situações, a terminologia utilizada por Cowan (1991) e Gottman (1991) para 

classificar o que ocorre nos processos de transições familiares.   

 

Quadro 6 - Impacto do abuso sexual e/ou da sua descoberta sobre a ecologia 

desenvolvimental da criança: síntese de todos os casos 

Impa
cto 

Imediato Segundo momento Terceiro  momento 

 
Sobre 
a 
pessoa  
da 
crian-
ça 

Desregulação dos afetos (medo, 
tristeza) (Telma) 
Percepção negativa da figura 
materna.(Gina) 
Perda do contato com a família 
extensa paterna. (Lia) 
“Trauma”, não vai mais na casa da 
tia (esposa do agressor) (Gina) 

Crises de choro 
atribuídas ao 
distanciamento da avó, 
tios e primos da 
linhagem paterna (Lia) 
Sentimentos de tristeza e 
medo continuam 
(Telma). 
 

Medo de passar na 
rua do agressor 
continua (Telma). 
 
 

 
 
 
 
Sobre 
a 
pessoa  
do 
cuida-
dor 

Transtorno de saúde. 
Desregulação dos afetos (raiva, 
angústia, medo, tristeza e 
sentimentos depressivos). 
Despertar fisiológico difuso 
(elevação da pressão arterial);  
Comportamento agressivo; 
Transtorno do sono. 
 

Mudança na visão do 
mundo que passa a ser 
mais perigoso. 
Reorganização dos 
papéis (Mudança de 
prioridades entre 
trabalho e família; 
engajamento da mãe no 
mercado de trabalho). 

Medo do agressor 
ser solto e voltar a 
morar perto. 
Medo de o agressor 
vingar-se por ter 
sido processado. 
Sentimento de culpa 
ou arrependimento 
por ter processado 
alguém cuja família 
o ajudou muito. 
Desejo de 
abandonar o 
processo. 
Busca de uma 
aposentadoria para a 
filha, que possa 
ajudá-la a cuidar dos 
netos; 
Indignação com a 
lentidão e ineficácia 
da justiça. 
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Impac
to 

Imediato Segundo momento Terceiro momento 

 
 
 
 
 
 
 
Sobre 
o 
contex
to 
 
 

Microssistema familiar: brigas entre 
os pais; agressões verbais e físicas;  
Cumplicidade do casal para proteger 
os filhos; 
Aumento da vigilância e cuidado 
com as crianças com restrição 
quanto ao espaço para circular e 
brincar. 
Mesossistema: rompimento com a 
família extensa materna ou paterna 
(à qual o agressor pertence), por um 
ou por ambos os pais. 
Exossistema: atuação da rede de 
apoio formal em situações de 
violência (DERCA DAÍ4, VIVER e 
Sistema Judicial). 
Macrossistema: Forte abalo em 
valores e crenças como: confiança na 
relação familiar, na amizade, na 
religiosidade como sinal de bom 
caráter, na maternidade como 
garantia de proteção, na justiça 
formal. Fé em Deus como último e 
certo apoio para fazer justiça. 
 

Microssistema: 
Rupturas (separação do 
casal e mudança de 
cidade de um dos pais). 
Reorganização da 
configuração familiar; 
Continuidade de um 
clima ruim entre o casal 
parental. 
Mesossistema:  
Mudanças na rede de 
apoio social e afetiva. 

 
 
 
 
 
 
 
Mesossistema: 
Sinais de retorno das  
relações entre 
família nuclear e  
extensa. 
 

                                                                                                                                                                                                 

               Embora separadas para facilitar a análise, as dimensões do sistema 

encontram-se entrelaçadas de forma que as conseqüências sofridas em qualquer uma, 

constituem e são constituídas pelas mudanças que ocorrem nas outras dimensões. 

Alguns fatores parecem ter influenciado o modo e a extensão do impacto de maneira 

especial: 

- A trajetória da família e das pessoas que a compõem, que se expressam nas 

condições biopsicossociais que possuem para lidar com a situação. 

- A condição de o agressor fazer ou não parte da família extensa da criança e se 

pertence ou não à linhagem materna ou paterna, parece influenciar a posição 

de cada um dos pais frente ao abuso sexual da filha. 

- O grau de proximidade afetiva e confiança entre a família e o agressor antes 

da descoberta do abuso; quanto maior a confiança depositada, maior o 

sentimento de traição. 

                                                 
4 Delegacia do Adolescente Infrator 
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- A reação ou situação do agressor (se confessa e mostra-se arrependido, se é 

preso ou se continua livre). A impunidade parece aumentar o sofrimento, 

enquanto a confissão parece desarmar o pai traído na sua confiança. 

- O nível de informação sobre a rede de suporte social formal e acesso a esta, 

bem como a presença ou não de rede informal de apoio social e afetivo.  

 

               Todos esses fatores vão influenciar na produção de significados em torno 

do abuso sexual e na posição assumida pelos cuidadores diante deste acontecimento. 

O impacto depende portanto da rede de significações que se tece em torno do abuso 

em cada um dos sistemas onde este acontece e é descoberto. Em um dos casos aqui 

estudados, observou-se uma clara diferença na forma como os pais interpretaram o 

que aconteceu entre a criança e o agressor, gerando grandes conflitos na família. O 

posicionamento de cada cuidador, contudo, é multideterminado, não depende 

somente da interpretação do fato, mas leva em conta outros interesses, entre os quais, 

aquele de preservar a continuidade da família ou a defesa daquele membro que se 

encontra mais vulnerável.  Esta parece ser a situação da família extensa paterna de 

Lia que mostrou sinais de ter reconhecido a gravidade dos atos praticados pelo filho 

ou irmão, mas para evitar conseqüências mais graves para este e para a família como 

um todo, opta por protegê-lo e se afasta de Lia e de sua família. 

               A desregulação dos afetos é uma das principais conseqüências para as 

pessoas envolvidas (criança e pais), desencadeando comportamentos agressivos, 

verbais e físicos, principalmente dos pais (sexo masculino), contra o agressor ou 

mesmo contra o cônjuge. No nível do microssistema familiar e na sua relação desta 

com a família extensa houve conflitos e rupturas que parecem ampliar enormemente 

os resultados negativos do abuso sexual para a criança.  

               A análise dos dados possibilitou também identificar situações que 

caracterizam o momento de transição social entre dois paradigmas relacionados ao 

cuidado com a criança. A posição ambivalente assumida pela mãe de Gina, que 

reconhece, em algum momento, que “aconteceu” alguma coisa, mas considera o fato 

sem importância e fica indignada com a intervenção da professora, demonstra um 

claro conflito com este modelo de proteção à infância contido no Estatuto da Criança 

e do Adolescente. De acordo com o novo modelo, os profissionais que lidam com a 

criança não somente podem, como devem denunciar situações como essas, 



 134 

objetivando a proteção da criança, função que antes era uma responsabilidade 

atribuída apenas aos pais. A mãe reconhece também um discurso macrossocial que 

incrimina o tipo de comportamento que seu cunhado teve com sua filha e do qual ela 

discorda.     

               Na posição do pai de Diana, ao contrário da mãe de Gina, foi possível 

identificar uma clara adesão à luta contra esse crime, quando centrou sua narrativa na 

insatisfação com a impunidade, depois de transcorridos dois anos desde a denúncia 

feita. 

A análise da dimensão temporal, proposta pela perspectiva da rede de 

significações ajuda a compreender esse conjunto de elementos que definem o 

impacto em cada situação, quando permite englobar, no momento presente, outros 

três tempos: o tempo vivido, o tempo histórico e o tempo de orientação futura. Nesta 

perspectiva, a extensão do impacto da descoberta do abuso sexual, no tempo presente 

das pessoas envolvidas e dos sistemas familiares que compõem, vai depender dessas 

variadas vozes relacionadas ao tempo vivido, ontogenético (trajetórias pessoais e 

familiares), ao tempo histórico ou cultural, que abrange a rede coletiva de 

significações disponíveis para as pessoas darem sentido a esse fenômeno com o qual 

se deparam (discurso da proteção integral – ECA, discurso sobre a maternidade, a 

amizade, a religião) e ao tempo prospectivo (as expectativas em relação ao futuro do 

filho ou filha e da família). 

 A rede de apoio formal tem, portanto, um papel crucial nessa composição 

de vozes que são evocadas no momento da descoberta do abuso sexual. O tipo de 

atendimento prestado numa delegacia especializada (DERCA ou DAI), bem como os 

serviços prestados nos centros especializados no atendimento às vítimas, representam 

esse novo discurso sobre a problemática do abuso sexual. Estas famílias percebem 

que não são as únicas a vivenciarem esse tipo de situação e ali encontram um apoio 

psicossocial, médico e jurídico, apropriando-se desse novo discurso sobre direitos da 

criança e da família, podendo contar com este suporte para tentar fazer valer esses 

direitos e lidar com as mudanças desencadeadas pela revelação do abuso sexual.  

Esta situação diverge muito da situação de antes, em que a família tinha que 

lidar sozinha com todo o drama, contando, no máximo, com o sistema policial e 

judicial, os quais não possuíam preparo específico para lidar com esse tipo de 
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problemática, na medida em que costumam trabalhar com outros tipos de violência 

mais visíveis e legitimados.  

Lembrando que este estudo abrangeu apenas casos em que o agressor não 

era o pai, padrasto ou a mãe da criança, pode-se avaliar a extensão do impacto da 

revelação e denúncia sobre a família, quando o agressor é uma dessas pessoas que 

integram seu núcleo familiar. Entende-se porque Furniss (2002) chama tanto a 

atenção para a interdisciplinaridade que deve caracterizar qualquer intervenção na 

problemática do abuso sexual da criança, constituindo parte indispensável desta um 

trabalho terapêutico com a família. A mesma preocupação é percebida na discussão 

proposta por Morales e Schramm (2002). Esses autores referem que um dos 

principais problemas relacionados ao abuso sexual envolvendo a criança são as 

eventuais tragédias familiares provocadas a partir da revelação do abuso, que trazem, 

muitas vezes, a conseqüência de a criança passar do papel de vítima ao de culpada, 

devido à falta de provas materiais, quando resta apenas o seu testemunho contra 

aquele do agressor.  

Mesmo o fato de o agressor ser preso, quase sempre, não resolve o 

problema. Seja porque a família deste (na maioria das vezes, vizinho ou parente) 

passa a ter uma atitude de hostilidade para com a criança e sua família, seja pelo 

medo do que vai acontecer quando ele sair da cadeia, mesmo quando não há ameaças 

de vingança por parte deste, como podemos verificar na fala da avó de Telma: 

“espero que Deus faça justiça que no dia que ele for solto, num volte mais para 

aquela rua”. Diante da impotência para lidar com situação tão complexa, resta apelar 

para a justiça divina, pois mesmo quando a dos homens funciona, não dá conta de 

resolver o problema. 

A natureza dos dados obtidos nesse estudo não permitiu identificar 

processos de proteção, ou mesmo condições de proteção a priori, tendo em vista, 

sobretudo, que, em todos os casos, o abuso sexual ocorrera. Contudo, é possível falar 

em situações ou atitudes protetoras a posteriori, ligadas às circunstâncias da 

revelação, relacionadas, sobretudo, a:  

� Uma comunicação entre pais e filhos, ou outros adultos, que favoreça a livre 

expressão da criança, fazendo com que esta se sinta estimulada a falar pela 

confiança de que pode ser compreendida e não castigada.  
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� A presença, no microssistemas ou no mesossistema dos quais a criança faz 

parte, de adultos, adolescentes ou crianças mais velhas que se sintam co-

responsáveis pela proteção daquela criança, como o vizinho, no caso de 

Telma; a sobrinha e a tia, no caso de Diana; o tio materno, no caso de Lia e a 

professora, no caso de Gina. 

Quanto às condições de risco, estas estão muito ligadas aos fatores que 

dificultaram a revelação.  

� Dificuldade de comunicação entre os membros da família e desta com outros 

microssistemas. É possível que algumas famílias, ao estabelecerem regras 

rígidas para seus filhos, dêem mais atenção à obediência destes às regras, do 

que à própria criança. Desta forma, fica mais difícil ver sinais de que algo 

diferente esteja acontecendo, ou abrir canais de comunicação que favoreçam 

o compartilhamento de acontecimentos que têm lugar quando eles não estão 

por perto. Nessa situação, algo que está fora do permitido, dificilmente será 

comunicado por medo de castigos, a exemplo da situação de Diana. 

� A presença de uma pessoa com um transtorno sexual caracterizado por uma 

atração erotizada por crianças em algum dos microssistemas dos quais esta 

faz parte, é certamente um fator determinante para que o abuso ocorra. Vale 

ressaltar que a vulnerabilidade só se expressa na presença do risco, ou seja, 

mesmo estando numa situação de pouca proteção, uma criança não vai ser 

abusada sexualmente se não tiver um abusador por perto. Por outro lado, 

qualquer criança, por mais protegida que seja, vai estar vulnerável, com 

alguém com estas características fazendo parte da sua rede social. 

� O uso freqüente de castigos físicos e outros, como forma de disciplinamento 

por parte da família, pode agravar a situação já exposta no item um.    

Os resultados dão sentido ao fato de cada vez mais se falar em violência 

como uma questão de saúde. Proteger a saúde da criança não é suficiente, todo o 

sistema familiar precisa de cuidados, o que implica cuidar também da saúde do 

agressor que, quando não é um dos próprios cuidadores da criança, é, quase sempre, 

uma pessoa da sua rede social e afetiva.  

O estudo aqui apresentado possui alguns limites, entre eles: 1) o fato de que 

as informações contidas nos prontuários podem estar viesadas pelo interesse de quem 

as forneceu, tendo em vista que se trata de um serviço que funciona conjuntamente 
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com a polícia civil, o que pode levar alguém a omitir ou exibir determinados aspectos 

que considere mais convenientes; 2) o fato de contar com o ponto de vista de apenas 

uma pessoa do contexto familiar limita a visão do conjunto a uma só perspectiva. 

Sugiro que estudos futuros possam abordar tanto agressores quanto vítimas e que 

possam ouvi-los diretamente sobre este fenômeno intrigante e de tamanho efeito 

negativo sobre as famílias.      

Como principais contribuições desse trabalho, podemos destacar uma 

análise mais aprofundada sobre o processo de revelação do abuso sexual, permitindo, 

na primeira etapa, a identificação de várias formas de como se dá esse processo, bem 

como as mais freqüentes. Na segunda etapa, a partir de situações específicas, foi 

possível aprofundar a análise dos aspectos envolvidos em cada uma delas, numa 

tentativa de compreender os fatores que facilitam e aqueles que dificultam o processo 

de revelação. 

Outra contribuição significativa refere-se à análise do impacto da revelação 

do abuso sobre os diversos níveis da ecologia desenvolvimental da criança, a qual 

permitiu mostrar como este fato repercutiu no cotidiano das famílias estudadas. Foi 

possível definir configurações dos aspectos envolvidos em cada caso específico, 

identificando aqueles que podem amenizar ou ampliar o impacto, fazendo com que 

as mudanças subseqüentes se processassem de forma regulada ou caótica.  

O conhecimento produzido a partir dessas análises pode ampliar a 

compreensão do fenômeno estudado, e ser útil para subsidiar programas de 

prevenção.  

Embora não seja o foco deste trabalho, proponho uma reflexão sobre a 

posição da pessoa que abusa da criança. Brito (2005) investigou, junto à vítimas de 

abuso sexual ou familiares destas, as causas da violência sexual, identificando 

características do agressor como a principal explicação para o fenômeno (46% das 

respostas), enquanto condições de pobreza e desemprego representaram 18%, 

negligência com os filhos, 18% e falta de tempo para cuidar dos filhos, 9%. No 

presente estudo houve também referências expressivas às características do agressor; 

algumas relacionadas ao caráter, outras, ao comportamento, outras, a uma 

psicopatologia e outras, à condição social. 

Esta é uma parte da situação que não pode ficar negligenciada, precisa ser 

olhada e investigada de outras formas no meio acadêmico. Assim como parece haver 
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uma multiplicidade de vozes que se contrapõem ou convergem para resultar no 

silêncio da criança sobre o abuso sexual ou na revelação deste, pode-se pensar numa 

condição semelhante para aquele que comete o abuso. É possível que ele também 

tenha que conciliar diversas vozes e que: buscar uma religião, casar com uma pessoa 

religiosa, constituir uma família e “andar com a bíblia debaixo do braço”, não sejam 

apenas estratégias para enganar as pessoas, mas uma tentativa, de fato, de inibir uma 

compulsão a atuar de forma abusiva com crianças. E que dizer do adolescente de 17 

anos, muito generoso e prestativo, que abusa sistematicamente de várias crianças do 

seu convívio diário?  

Sendo que um agressor pode abusar de muitas crianças, e também faz parte 

dos seus contextos familiares, na sua maioria, é importante desenvolver pesquisas 

que possam investigar as condições dessas pessoas, na tentativa de produzir novos 

conhecimentos que possam aumentar a compreensão do fenômeno e contribuir para 

sua prevenção.  
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ANEXO A – questionário utilizado na primeira fase 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

MESTRADO EM PSICOLOGIA 

PROJETO DE PESQUISA: ABUSO SEXUAL E FAMÍLIA: COMO É A 

FAMÍLIA DA CRIANÇA ABUSADA SEXUALMENTE? PROCESSOS DE 

RISCO E PROTEÇÃO 

ALUNA: MARIA LÚCIA MACHADO 

ORIENTADORA: ANA CECÍLIA DE SOUZA BASTOS 

 

Nº DO PRONTUÁRIO _____________________ 

 

DADOS DA CRIANÇA 

1. Sexo       1 (  ) Masculino                         2 (  ) Feminino 

 

2. Idade (na data do 1º atendimento) _______________________ 

 

 

3. Data de nascimento. . ____/____/_________ 

       

4.  Origem da criança.        1 (  ) Capital         2  (  ) Interior      3 (  ) Região metropolitana  

 

Bairro ou cidade onde mora_________________________________________ 

 

5.   Estuda atualmente 

     1 (  ) Não                 2 (  ) Sim                3 (  ) Não consta               4 (  ) Não se aplica 

 

  6. Estuda em escola  

  1 (  ) Pública            2 (  ) Privada          3 (  ) Não Consta             4 (  ) Não se  aplica 

 

  7. Qual série?    1(  ) educação infantil     2 (  ) Alfa      3 (  ) 1ª série       4 (  ) 2ª 

série 

 

     5 (  ) 3ª série        6 (  ) 4ª série    7 (  ) 5ª série    8 (  ) 6ª série       9 (  ) acima da 6ª  
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      10 (  ) não consta         11(  ) não se aplica 

 

8. Trabalha?    1 (  ) sim            2 (  ) não            3 (  ) não consta            4 (  ) não se 

aplica 

 

DADOS SOBRE A FAMÍLIA 

 

9. Com quem mora. ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

10. Lugar da criança na estrutura familiar (ordem cronológica) _______________________ 

 

11. Número de irmãos e idades________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

12. Quem sustenta a família ?  ________________________________________________ 

 

13. Quem trabalha na família? ________________________________________________ 

 

14. Renda familiar R$ ________________________________ 

(  ) Não consta      (  ) Não se aplica 

 

15. Profissão/ocupação do pai __________________________ 

(  ) Não consta       (  ) Não se aplica 

16. Profissão/ocupação da mãe _________________________ 

(  ) Não consta        (  ) Não se aplica 

 

17. A criança foi adotada? 

1 (  ) Sim         2 (  ) Não        3 (  ) Não consta 
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18. Há histórias de maus tratos na família? 

1 (  ) Sim         2 (  ) Não         3 (  ) Não consta  

 

19. História de abuso sexual anterior da criança ou de membros da família  

       1 (  ) Sim           2 (  ) Não           3 (  ) Não consta 

       Se sim, quem?___________________________________ 

 

20.  Outros dados: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

DADOS DO AGRESSOR 

 

21. Número de agressores _______________ 

 

22. Idade de cada agressor ___________________________________________________ 

 

23. Sexo de cada agressor 

      1 (  ) Masc.           2 (  ) Fem.         3 (  ) Não consta        4 (  ) Não se aplica 

 

24. Relação com a criança _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

DADOS SOBRE O ABUSO SEXUAL  

25. Onde aconteceu o Abuso sexual? __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

26. Período do dia em que ocorreu o abuso sexual 

1 (  ) manhã       2 (  ) tarde      3 (  ) Noite        4 (  ) Não consta 

 

27. Breve relato do abuso ___________________________________________________ 

              ____________________________________________________________________  
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_____________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

       

 

REVELAÇÃO E DENÚNCIA 

28. Como foi descoberto o abuso? 

1 (  ) Criança revelou espontaneamente          5 (  )  Criança revelou ao ser 

interrogada  

2 (  ) Criança revelou após alguém suspeitar              6 (  )  Flagrante 

3 (  ) Denúncia anônima                                              7 (  )  Outra forma 

4 (  ) Não consta                                                          8 (  )  Não se aplica 

 

 

29. Para quem a criança revelou (quando espontaneamente)? 

____________________________________________________________________

______________________________________ 

 

30. A revelação/descoberta que resultou na denúncia ocorreu quanto tempo após o 

primeiro ou único episódio de abuso?       

      1 (  ) Menos de 24h           2 (  ) Menos de uma semana          3 (  ) Menos de um mês 

      4 (  ) Entre 1 e 6 meses      5 (  ) mais de 6m e menos de 1 ano     6 (  ) Mais de 1 ano 

      7 (  ) Não consta   

       

31. Quanto tempo durou o abuso?___________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

32. Houve(ram) outra (s) revelações/descoberta/suspeitas anteriormente?  

1(  ) Sim         2 (  ) Não        3 (  ) Não consta           4 (  ) Não se aplica   

              

Se sim, quando? ______________________________________________ 

 

33. Quanto tempo após a revelação/descoberta/suspeita ocorreu a denúncia?  
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      1 (  ) Menos de 24h          2 (  ) Menos de uma semana           3 (  ) Menos de um mês 

      4 (  ) Entre 1 e 6 meses     5 (  ) mais de 6m e menos de 1 ano       6 (  ) Mais de 1 ano 

      7 (  ) Não consta  

  

34. Denunciante _________________________________________________________ 

 

35. Quem acompanhou a criança ao serviço? 

___________________________________________ 

 

Ações posteriores à revelação/descoberta/suspeita (atitudes dos familiares, 

cumplicidades...): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

      37. Freqüentou a psicoterapia 

 

1(  ) Apenas acolhimento        2 (  ) Entre uma e cinco sessões       3 (  ) mais de 

cinco sessões 

4(  ) Não consta                      5 (  ) Não se aplica                            6 (  ) nunca 

compareceu 

       

Outros dados: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ANEXO B – Termo de consentimento livre e esclarecido 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

MESTRADO EM PSICOLOGIA  

 
Projeto de pesquisa: 

Abuso sexual e família: como é a família da criança abusada sexualmente? processos 
de risco e proteção 

Maria Lúcia Machado 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Eu, 

____________________________________________________________________, 

declaro que consinto em participar como voluntário da pesquisa cujo objetivo é 

analisar a dinâmica risco-proteção presente na ecologia desenvolvimental de crianças 

que sofreram abuso sexual, identificando condições que favorecem a revelação do 

abuso e o acompanhamento da criança após a revelação, sob a responsabilidade dos 

pesquisadores da UFBA (Programa de Pós-graduação em Psicologia – Mestrado de 

Psicologia): Maria Lúcia Machado – mestranda – e Ana Cecília de Sousa Bittencourt 

Bastos – orientadora. Declaro, também, que fui satisfatoriamente esclarecido: a) 

sobre os instrumentos e técnicas que serão utilizados na pesquisa para a coleta das 

informações; b) que não serei obrigado a realizar nenhuma atividade para a qual não 

me sinta disposto (a) e capaz; c) que os pesquisadores estão obrigados a me fornecer, 

quando solicitados, as informações coletadas; d) que estou livre para, a qualquer 

momento, deixar de participar da pesquisa e que não preciso apresentar justificativas 

para isso; e) que todas as informações por mim fornecidas e os resultados obtidos 

serão mantidos em sigilo; f) que na publicação dos resultados desta pesquisa, minha 

identidade será mantida no mais rigoroso sigilo; g) que não terei quaisquer benefícios 

ou direitos financeiros sobre os eventuais resultados decorrentes da pesquisa; h) que 

esta pesquisa é importante para a compreensão do fenômeno estudado e para a 
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produção de conhecimento científico. Assim, consinto em participar da pesquisa em 

questão.  

Salvador, ______ de ____________ de 2005 

 

___________________________   __________________________ 

     Voluntário      Pesquisador (a) 

 

OBS: Este termo apresenta duas vias, uma destinada ao voluntário e outra ao 

pesquisador. 

Quaisquer dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelos responsáveis, 

através do telefone: (071) 3245-9270 ou 91553169. 
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ANEXO C – Tópico inicial utilizado na entrevista narrativa 
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Tópico inicial 

 

Eu gostaria que o senhor (a senhora) me falasse um pouco como foi esse 

acontecimento com sua filha, como foi isso para sua família: Como a família estava 

antes e como esta ficou depois disso que aconteceu. Gostaria que o senhor (a 

senhora) me contasse essa história.  

 

Outra questão: 

Foi também perguntado a todos os entrevistados, em algum momento propício da 

entrevista, se este já tinha tido, anteriormente, conhecimento da ocorrência de 

alguma situação semelhante a essa que estava vivendo, seja dentro ou fora da sua 

família.   

 

 


