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RESUMO
O presente estudo trata do abuso sexual intrafamiliar tendo como objetivo identificar e
contextualizar as estratégias de auto-proteção utilizadas pelas crianças que
conviveram com seus agressores, para se proteger de novos abusos. Para tal,
utilizamos o método qualitativo de cunho exploratório, utilizando como instrumento
para coleta de dados a pesquisa documental. O universo de pesquisa foram os 46
casos de abuso sexual incestuoso, acompanhados pelos técnicos do Programa no
segundo semestre de 2006 e, a amostra intencional constituiu 4 casos, sendo que em
2 deles o abusador era o pai e, em outros 2 era o padrasto. O critério de escolha da
amostra foram quatro prontuários em que encontramos maior riqueza de informações
a respeito das estratégias que as crianças tinham para se proteger. Os resultados
revelaram que as crianças, embora na maioria das vezes não consigam efetivar sua
proteção, tentam de alguma forma exteriorizar a relação abusiva para alguém. Em
nosso estudo percebemos que todas elas tentaram contar para a mãe, mas estas
mesmo depois da revelação, não protegeram a criança, ficando a vítima à mercê do
abusador. A incredulidade das mães sobre a veracidade dos fatos faz surgir nas
crianças o medo, a culpa e a vergonha o que as leva, muitas vezes, a se adaptarem a
situação. Observamos que a falta de proteção da família e o não cumprimento do
artigo 130 do Estatuto da Criança e do Adolescente pode corroborar para que a
criança desenvolva as Síndromes de Adaptação, de Campo de Concentração e
Estocolmo, visto que as pressões psicológicas, as ameaças, o sentimento de
vulnerabilidade e impossibilidade de saída da situação anula qualquer atitude de
defesa da vítima. Além disso, observamos que o desenvolvimento destas Síndromes
pode influenciar na retratação do abuso fazendo com que o segredo se fortaleça no
âmbito familiar após a criança retratar o abuso. Nos casos pesquisados as crianças só
conseguiram ser protegidas após verbalizarem o mesmo para a Pessoa de Confiança
que em três dos casos pesquisados foi a professora da escola. A partir daí com a
intervenção do Programa de Proteção o abusador recuou em suas investidas sexuais.
Com nosso estudo, concluímos que propiciar o primeiro atendimento conjunto com o
intuito de promover o evento nomeador e a assunção do delito por parte do abusador
pode ajudar na proteção da criança, visto que criar o abuso como fato real e não
meramente uma fantasia pode quebrar o segredo deste tipo de relação e fazer com
que a mãe seja coadjuvante na proteção da criança. É fundamental os técnicos
conheceram profundamente a dinâmica familiar em que ocorre um abuso sexual, o
modus operandi do abusador, as conseqüências e o desenvolvimento das Síndromes
de Adaptação, de Campo de Concentração e Estocolmo, pois assim podem intervir de
maneira mais pontual garantindo o direito e proteção de crianças e adolescentes.
Palavras-chave: abuso sexual intrafamiliar; auto-proteção; Síndromes de Adaptação.
Campo de Concentração e Estocolmo.
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Introdução
O abuso sexual da criança é um assunto que vem ao longo das últimas
décadas tomando cada vez mais espaço na mídia, estudos e pesquisas das diversas
áreas profissionais, sendo objeto também deste Trabalho de Conclusão de Curso em
Serviço Social.
Nosso estudo tem o objetivo de revelar o contexto de vida de crianças que
conviveram por um determinado período com seus abusadores. Para tal vamos
explicitar a violência sexual, suas formas e implicações, nos atendo mais
especificamente ao abuso sexual intrafamiliar e as estratégias utilizadas pelas
crianças para evitar sua revitirnização.
Quando iniciamos o estágio no Programa Sentinela de Florianópolis'
começamos a perceber que este seria um campo rico em aprendizado primeiramente
pela temática que ele trabalha e segundo por que os Assistentes Sociais que
trabalham neste /ócus se utilizam de todos os instrumentos técnico-operativos do
serviço social. Aos poucos fomos apropriando-nos dos elementos necessários para
entender a dinâmica da violência física e sexual que atinge boa parte da população
infanto-juvenil em nosso país.
A cada intervenção social realizada com ajuda da supervisora de estágio
percebíamos que adentrar nos labirintos que o abuso sexual da criança desenha,
exige dos profissionais um trabalho minucioso e cauteloso buscando juntar elementos
acerca da dinâmica familiar e da relação abusiva para que desta maneira consigam
proteger a criança.
Ao estudarmos os dossiês dos casos atendidos pela equipe de
acompanhamento do Programa, observamos que em boa parte destes as crianças
ficavam a mercê do abusador, visto que ele permanecia convivendo com a vitima, não
acatando a solicitação dos técnicos e o que está previsto no artigo 130 do Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei n°. 8.069), ou seja:
Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual
imposto pelos pais ou responsáveis, a autoridade judiciária poderá

O Programa Sentinela surge a partir do ano de 2000 quando o Governo Federal lançou o Programa de
Erradicação da Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil (PEVES). Neste mesmo ano, além do
PEVES, foi criado o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil. O Plano é um
instrumento para efetivação da garantia de direitos e para a defesa de crianças e adolescentes em risco
social e tem o objetivo de criar, fortalecer e implementar ações articuladas que garantam a doutrina da
proteção integral preconizada no Estatuto da Criança e do Adolescente.
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determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da
moradia comum.

Ao nos darmos conta de que muitas crianças e adolescentes mesmo após o
desvelamento da violência continuavam a conviver com os agressores começamos a
nos perguntar: Como estas crianças e adolescentes fazem para se proteger? Elas
criam estratégias para sua auto-proteção? Mudam seu comportamento para não
sofrerem mais abusos? E seus familiares, conseguem protegê-las de novas
agressões?
Para desenharmos o mapa do contexto de vida destas crianças optamos em
pesquisar dentre os tipos de violência atendidos pelo Programa Sentinela de
Florianópolis (negligência, física, psicológica e sexual) a violência sexual que, segundo
Gabei (1997, p.7), "são as formas mais odiosas de violência às quais as crianças são
submetidas".
Como a violência sexual assume várias tipificações e formas, nos propusemos
a estudar a violência sexual intrafamiliar e as formas de proteção que as próprias
crianças buscam para evitar o abuso, uma vez que esta é uma modalidade de
violência em que os abusadores são pessoas próximas da vítima e encontram maior
facilidade para permanecer em casa e controlar a situação. O abuso sexual dentro de
uma família freqüentemente é ocultado pelo "pacto do silêncio" e pelo "segredo" que
norteiam este tipo de relação, obrigando as vítimas a dividir o mesmo espaço com seu
abusador e desta forma tendo que desenvolver estratégias para evitar as reincidências
do abuso.
Para tal estruturamos nosso estudo buscando no primeiro capítulo discorrer
sobre a violência sexual, conceituando-a e mostrando as nove relações abusivas que
geralmente são utilizadas pelo abusador para manter o controle da situação e da
vítima sempre com o intuito de satisfazer os seus desejos e saciar seus impulsos
sexuais. Em seguida passamos a uma breve exposição das modalidades e formas de
abuso sexual bem como de suas implicações na vida das crianças e famílias inseridas
nesta conjuntura.
Aqui também, com base em Perrone e Nannini (1998), é possível compreender
como uma criança pode ser refém das estratégias freqüentemente, utilizadas pelo
abusador para envolvê-la.
No tópico seguinte começamos a abordar o abuso sexual intrafamiliar que é o
tema de nosso estudo, buscando nos autores que estudam esta temática entender
melhor qual seu conceito e como este se desenvolve nas famílias. Procuramos
também ver como se dá este tipo de relação e como Os indivíduos inseridos nesta
problemática vivenciam esta situação.

•
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Buscamos estudar o segredo, o pacto do silêncio, a negação, a culpa, a
retratação, assuntos importantes para a análise dos casos e das estratégias de autoproteção.
Após perpassarmos por estes caminhos começamos a explorar um assunto
ainda não muito divulgado e que pode vir a ter relação com a possibilidade de
retratação das vítimas de abusos sexuais que são as Síndromes 2 de Adaptação,
Campo de Concentração e de Estocolmo. Neste tópico discorreremos sobre estas
síndromes que estão intimamente relacionadas com crianças submetidas ao abuso
sexual.
No segundo capítulo discorremos sobre a metodologia utilizada para nossa
pesquisa a qual possibilitou a realização deste trabalho. Em seguida passamos a
descrever os casos pesquisados separando as histórias da vida real em duas partes.
Na primeira mostramos a dinâmica da família na época da denúncia e o que as
crianças faziam para se proteger do abuso. Na segunda parte, colocamos fragmentos
da história de vida atual das vítimas de incesto, revelando como o abuso sexual pode
vir a interferir no futuro das crianças.
Após descrevermos as estratégias utilizadas pelas crianças para evitar a
perpetração do abuso e o contexto de suas vidas, passamos à análise dos casos
buscando mostrar quais as implicações de viver sob o mesmo teto com o abusador.
Para tanto, utilizamo-nos de algumas categorias de análise que nos mostrarão que
esta convivência com o abusador pode facilitar o desenvolvimento das referidas
síndromes.
E,

para encerrar, trazemos algumas considerações finais com a intenção de

dar nossa contribuição para o trabalho da equipe de assistentes sociais e psicólogos
do Programa Sentinela de Florianópolis, profissionais que atuam em prol da garantia
de direitos de crianças e adolescentes 3 vitimizados pela violência.

2 Uma síndrome "é o conjunto de sintomas característicos de uma doença, um quadro sintomático"
(GLOBO, 2000).
Para tornar o texto mais didático utilizaremos o termo "criança" quando nos referirmos à criança e
adolescente.

3
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CAPITULO 1

O abuso sexual da criança
"...Quando eu tinha 10 anos de idade, sofri com o abuso do homem que me
pôs no mundo...", inicia a narração, com os olhos verdes marejados. "...Um
dia, ele se aproximou de mim e começou a passar a mão em algumas partes
mais íntimas do meu corpo. Eu não gostei daquilo. Pedi que ele parasse*.
Mas ele continuou...", relata a moradora de Jundiai. A garota dos olhos
verdes não entendia aonde o pai queria chegar. "Eu era muito pequena. Só
sabia que odiava quando ele fazia tudo aquilo comigo", recorda. ''Até que um
dia ele arrancou minha roupa com violência, abusou de mim e tirou a minha
virgindade. Foi muito difícil." REBECA RIBEIRO (fonte: Jornal de Jundiai;
10/11/2006 * grifo nosso).

Sempre que nos deparamos com histórias como esta, ficamos emocionados
com a vulnerabilidade de uma criança, revoltados com a ação do agressor e
indignados com a possível farsa da família protetora, urna vez que nos acostumamos
a pensar que a família é, por excelência, a instituição que protege as crianças. Esta na
verdade, é também lugar, onde diversas formas de violência podem se manifestar,
como o exemplificado no texto jornalístico. A menina pediu para que o pai parasse de
abusá-la, porém sua voz não teve eco no mundo adultocêntrico e abusivo de seu
progenitor. A voz ocultada da criança garantiu-lhe permanecer sofrendo numa relação
desigual e abusiva.
A violência sexual é um assunto complexo e intrincado numa teia de relações e
conseqüências que exigem dos profissionais que atuam na área um olhar
especializado e cuidadoso para detectar e compreender a dinâmica do abuso, bem
como para proteger a criança. Para Furniss (2002, p.5) "O abuso sexual da criança é
tanto uma questão normativa e política quanto clínica". Este envolve aspectos
sociológicos e antropológicos, e os profissionais que têm de trabalhar com as
conseqüências do abuso sexual da criança comumente vivem um pesadelo, pois
adentram em um campo minado 4 e numa zona de constante perigo de fracasso
profissional.
Para o autor, o trabalho com esta temática é complicado, pois corno uma
questão nnultidisciplinar genuína e genérica, exige ampla cooperação de todos os
profissionais envolvidos no processo. E, além disso, tem uma dimensão legal e

4 Segundo Rech (2005, fl.16) "a complexa situação que costuma se configurar é a de um profissional num
campo minado com um mapa enigmático nas mãos, metáfora que ilustra um momento do processo de
trabalho do assistente social que tem a responsabilidade de averiguar uma denúncia de abuso sexual
contra uma criança. Está, pois num terreno insólito repleto de poderes e interesses conflitantes uma vez
que se trata de um assunto proibido, envolvendo segredos, tabus, ameaças e crimes previsionados a
sanções legais".

•

terapêutica requerendo conhecimentos por parte de todos os profissionais sobre os
aspectos criminais, psicológicos e de proteção das crianças.
O abuso sexual envolve as crianças como indivíduos dependentes que têm
seus direitos, porém, por não conseguirem exercê-los por si próprios necessitam desta
forma, de proteção e cuidado dos pais ou responsáveis. A violência praticada por um
adulto contra uma criança é caracterizada como um abuso, pois envolve relações de
poder, coação e, em determinados casos, até jogos de sedução. Está envolta em uma
relação desigual de gênero e de geração sendo que freqüentemente o abusador não
se utiliza de força física para cometer o delito, costumando fazer isso de diversas
formas, através da coerção da vítima. Sua condição de adulto lhe confere atributos
como: conhecimento do mundo, definição de risco de ser pego, conhecimento do
universo infantil, potencial para simular, direito de ir e vir sem ser vigiado, vantagens
físicas, por vezes poder econômico, entre tantas outras, que são
incomensuravelmente menores ou incipientes na criança. O adulto abusador' costuma
usar seus poderes físicos, sociais e psicológicos para intimidar, abusar, ludibriar,
seduzir, aterrorizar e uma gama de outros verbos que desenham as violências. Como
o abuso sexual, geralmente não deixa marcas palpáveis, é um fenômeno de difícil
comprovação principalmente quando envolve crianças pequenas. Segundo Azevedo e
Guerra (1989, p.42) a violência sexual contra a criança é:
Todo o jogo, relação heterossexual ou homossexual, entre um ou
mais adultos e uma criança menor de 18 anos, tendo por finalidade
estimular sexualmente a criança ou utilizá-la para obter uma
estimulação sexual sobre sua pessoa ou de outra pessoa.

A partir da compreensão deste conceito podemos dizer que qualquer iniciativa
de um adulto no sentido de obter satisfação sexual com uma criança constitui abuso
sexual. Importante ressaltar que a criança nunca é culpada mesmo que venha a sentir
alguma satisfação, pois está inserida em uma relação assimétrica e não tem
capacidade psicológica nem cognitiva para consentir ou julgar os atos do adulto.
Autores como Furniss (2002), Perrone e Nannini (1998), Gabei (1997) e
Azevedo e Guerra (1989) apresentam diferentes abordagens sobre a violência sexual
de adultos sobre crianças, porém um ponto em comum é que estes entendem que a
5 Optamos por utilizar a nomenclatura abusador e vítima pela importância do significado, pois segundo
Perrone e Nannini (1998, p. 23) : " Lo característico de la violencia es que cada uno de los participantes
rehúsa considerarse responsable(...) Esto no es así en la relácion abusiva, donde toda culpabilidad recae
sobre la victima, y em modo alguno sobre el abusador. Tal desplazamiento confunde las capacidades
críticas de ia victima. Por ello es que, a diferencia de lo que propugnamos em los casos de violencia,
cuando se trata de abusos sexuales nos pareció necessario reactivar e investir el reparto de ias
responsabilidades, y definir categoricamente a la víctima como victima y ai abusador como abusador.
Definiciones que tanto ponían em duda el uno y el outro".

•
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violência sexual é realmente uma forma de violência assimétrica. A assimetria é
primada pelo poder de uma das partes (adulto) envolvidas na relação abusiva, por
este motivo, a vitimização, na maioria das vezes, fica guardada sob um forte segredo.
Nestes casos, o depoimento da vítima é fundamental para a identificação e a
assunção de medidas de proteção. Segundo Bass e Davis (1988, apud FAGUNDES,
2006 p.5) "A escuta com apoio da vítima é condição imprescindível para a superação
das suas seqüelas e cura".
Na maioria dos casos o abusador é uma pessoa conhecida da vítima e até
mesmo do seio familiar, que se utiliza da relação de confiança com a criança para
abusar. Por este ter mais idade, mais força, mais poder e pelo fato de estar
hierarquicamente numa posição superior à da vítima acaba tendo o domínio da
situação em todos os sentidos.
O abuso sexual não é condição de uma classe social em especial, ocorrendo
em todas as estratificações sociais não importando o grau de escolaridade, raça,
credo ou etnia. Segundo Silva (1996) "El elemento en comem que tienen unos y otros
es el permitirse «usar» a un nifío o niria para satisfacer sus proprios intereses".
Segundo ela, o que respalda o abusador é seu abuso de poder e a autoridade que
este tem sobre a vítima.
Perrone e Nannini (1998) ao analisarem a dinâmica do abuso nos
mostram que as relações abusivas podem ser caracterizadas como um feitiço ou
encantamento (Hechizo), visto que na maioria das vezes o abuso se dá sob forma de
dominação em que a alma da vítima parece ter sido capturada pelo abusador. Os
autores apontam para a possibilidade de mudança no estado de consciência da vítima
caracterizado pela perda de atenção, discernimento e capacidade crítica para
identificar o abuso, ficando esta sob o domínio de seu algoz. Segundo Perrone e
Nannini (1998, p.90):
A esta relación psicológica en la que uno ejerce un dominio abusivo
sobre outro, la denominamos "hechizo''. La relacion de hechizo puede
crearse por efecto dei terror, la amenaza, Ia violencia, la confusion,
etcétera.

Como podemos observar, a relação de encantamento aprisiona a vítima. Um
aspecto interessante abordado por Perrone e Nannini (1998) na compreensão da
dinâmica do abuso sexual da criança são as nove relações que caracterizam a relação
abusiva, a saber:

•
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- Relação Complementar: caracterizada pela desigualdade e diferença entre os
envolvidos. Aqui o abusador utiliza todo seu potencial para manter a vítima sob seu
domínio e assim manter o status relacional. Ambos ficam aprisionados em um mundo
à parte e a relação pai/filha serve para disfarçar a perversidade da relação abusiva.
- Relação Desigual: geralmente uma relação de maternidade, paternidade supõe-se
que seja igualitária com respeito às subjetividades e individualidades de cada um
sendo esta condição sine qua non para que os indivíduos cresçam de forma saudável
no ambiente familiar. Sabemos que os genitores têm privilégios nesta relação por
serem adultos e experientes, devendo utilizá-los para beneficiar seus filhos. Em
famílias com uma dinâmica abusiva este privilégio do pai sobre o filho serve para que
o abusador domine e controle a situação bem como a vitima. O adulto tira proveito de
sua posição de superioridade para satisfazer seus desejos sexuais tornando a relação
desigual em abusiva.
- Relação Abusiva: na relação abusiva o adulto considera que o filho(a) está à sua
disposição para satisfazer-lhe sexualmente, como se estivesse programado(a) para a
relação de abuso. Nos casos de um tempo prolongado de vitimização sexual, a vitima
perde aos poucos a capacidade de resistência e de oposição frente à situação, porém,
os autores pontuam que esta falta de posicionamento nunca pode ser confundida ou
considerada um consentimento visto que a criança não possui discernimento para tal.
Ela é considerada abusiva por que o adulto é o único beneficiado.
- Relação de Impostura: caracteriza-se pela apropriação de uma qualidade ou valor
pertencente ao outro através da mentira. Casos em que o algoz se utiliza da confiança
que a criança tem na sua pessoa fazendo que a mesma execute o que ele lhe pede.
Em casos clínicos têm-se exemplos em que os abusadores usam falsos argumentos
para alcançar seus objetivos, fazendo a vítima pensar que o sexo entre um adulto e
uma criança é natural na sociedade e entre os membros da família, assim a dinâmica
familiar é afetada.
- Relação Dialética Autoridade/Responsabilidade: a relação abusiva tem um
mecanismo muito perverso para a criança posto que toda e qualquer responsabilidade
de qualquer situação que venha a acontecer no âmbito familiar recai sobre a criança.
Este tipo de relação corrobora para manter o segredo 6 do abuso.
Para saber mais sobre a dinâmica do segredo do abuso consultar o Trabalho de Conclusão de Curso
de Andréia Carla Tonin. Abuso Sexual Incestuoso: O Segredo Mais Bem Guardado (Agosto de 2005).
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- Relação sob o Efeito da Lei: Neste caso o abusador não apresenta sentimento de
culpa, angustia ou mesmo sofrimento pelo que fez. Sabe que pode ser culpabilizado
por ter transgredido a lei, porém pensa que a mesma não alcança o espaço doméstico
— ou seja — dentro de seu lar este faz as regras e é a própria lei. A criança por sua vez
se encontra confusa a respeito de seus sentimentos e na maioria das vezes o sente-se
responsável e culpada pelo abuso.
- Relação fora do Contexto: Nesta relação a negação dos fatos, dos papéis
familiares e da hierarquia no interior da família revelam e confirmam a negação da
família como contexto. A família não é mais um local de proteção e sim um grupo
fechado e rígido que se mantém por causa do segredo. Conseqüentemente há o
apagamento do marco referencial, as fronteiras intergeracionais 7 ficam indefinidas e há
uma alteração do tempo e do lugar de cada membro da família dentro do sistema
familiar. A criança recebe hierarquia de adulto e fica fora do seu grupo de pares. Sem
ter escolhido vivencia a problemática do adulto como protagonista e não mais como
espectador, sendo que não tem a chance de compartilhá-la com ninguém. O adulto
renuncia a sua função empurrando todo grupo familiar para uma "pseudocultura" que
lhe retire do contexto e lhe separe em uma auto-referência cega.
- Relação fora de Controle: uma das características desta relação é o segredo. A
família evita falar do abuso e foge dos observadores externos dificultando o trabalho
com a mesma. O abusador deseja a vítima sem limites e resistências, em
contrapartida, esta não consegue se proteger. A família tende a se fechar para manter
a relação abusiva.
- Relação de encantamento (Hechizo): a maioria das relações incestuosas ocorre
sem a utilização de violência física. O abusador confunde e seduz a criança fazendo
com que perca o sentido crítico e, desta forma, não se rebela contra ele. Esta acaba
aceitando a situação, o que, como já frisamos, pode ser equivalente a um
consentimento. O adulto abusador se vale de sua condição privilegiada para
beneficiar-se. Descobre que consegue o controle psicológico da criança e da família.
Esta dinâmica pode ser comparada a um enfeitiçamento.
7 Segundo Minuchin (1992, p. 58) "...O sistema familiar diferencia e leva a cabo suas funções através de
subsistemas. Os indivíduos são subsistemas dentro de uma família.[...] Estes podem ser formados por
geração, sexo, interesse ou por função.[...] Dentro dos subsistemas existem as fronteiras que são as
regras que definem quem participa e como. [...] A função das fronteiras é de proteger a diferenciação do
sistema." O autor ainda pontua que para a família funcionar de forma apropriada suas fronteiras devem
ser nítidas.
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Segundo Perrone e Nannini (1998, p. 124):
... El hechizo se caracteriza por la influencia que una persona ejerce
sobre Ia otra, sin que ésta lo sepa; este aspecto es esencial y
especifico(...) La persona sometida percibe una sensación de
malestar, opone resistencia y su sentido critico permanece activo.
Vive una experiencia de injusticia, a la que se somete por que no
encuentra salida a la situación. Quien controla la relación es el
otro.(...) en el caso dei hechizo, la relación de domínio no está
anunciada así, tan claramente. Se observa una colonización dei
espiritu de uno por el outro.(...) la víctima queda atrapada en uma
relación de alienación, ingnora ias condiciones que ia Ilevaron ai
hechizo.
Assim, a vítima encontra-se aprisionada nesta relação e o abusador se vale de
práticas para manter o controle da situação. O abusador se utiliza de práticas corno a
ruptura, captura s e programação. A ruptura é a primeira estratégia do abusador
perante sua vitima. O abusador vai aos poucos invadindo o espaço da criança.
Significa transgredir fronteiras, limites de territórios através da força, geralmente é a
astúcia do abusador no intuito de controle da vítima sendo que com isso rompe as
fronteiras relacionais entre os indivíduos. Com a captura o abusador consegue se
aproximar da criança na tentativa de conquistar sua confiança, atrair sua atenção
tirando sua liberdade e autonomia para que esta se torne objeto de manipulação. A
captura domina a criança em cativeiro.
Segundo Tobie Nathan (1986, apud Perrone e Nannini, 1998, p. 127) para
conseguir obter seu intento através da captura o abusador se utiliza do olhar, do tato e
da palavra visto que estas são as três vias que formam a bagagem sensorial e
sensitiva de uma pessoa. Perrone e Nannini (1998, p. 127 e 128) apontam que:
En el curso dei desarrollo y el crecimiento de la persona, esta
sensibilidad se vuelve a la vez más aguda y más funcional para
"captar" y "proteger". Cuando el sistema sufre interferencias y
parasitaciones de manera traumática, su funcionalidad disminuye, y ia
persona se torna vulnerable, pierde su autonomia y puede ser
manipulada y dirigida. Dado que los nirios se encuentram em ia fase
de aprendizaje y de adquisición de lãs capacidades criticas, son más
fácilmente objeto de ias estrategias de captácion, que caracterizan ias
situaciones y las relaciones de abuso sexual y de incesto.

Para entendermos melhor vamos discorrer brevemente sobre estes três
mecanismos utilizados pelo agressor na captura. O olhar do agressor sobre a criança
é utilizado para apropriar-se da mesma. O olhar do algoz é na maioria das vezes

8 Capturar no dicionário Globo (2000) significa: prender, tomar, arrestar.
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poderoso, inevitável e indecifrável deixando as crianças confusas e sem poder
escapar da situação. Como o olhar é descritivelmente incerto por confundir as
fronteiras entre a ternura, o amor, o crime e o desejo sexual, fazer sua análise e
interpretação necessita de indicadores de contexto, pois sem eles podemos ter
dúvidas quanto a sua intenção e conteúdo. Segundo Perrone e Nannini (1998, p. 129)
"Tales representaciones condicionan el connportamiento, mutilan la espontaneidad e
interfieren de ahí en más en todas las relaciones de la víctima."
O tato é a forma de captura mais concreta e que envolve o contato físico como
carícias, gestos de ternura podendo chegar à conjunção carnal e desta forma torna-se
mais difícil de refutar. Porém há de se deixar claro que a criança geralmente não
percebe a diferença do contato erotizado da do gesto de carinho e desta forma não
consegue interpretar o fato. A criança fica sem defesa, paralisada, sente-se mal e
confusa.
A palavra é o meio mais sofisticado de persuasão do abusador para capturar
suas vítimas. Pois através dela ele tenta trivializar situações, relativizar tabus e
justificar ações e atos incorretos ou reprováveis pela lei ou pela sociedade. A palavra
tem o objetivo de desviar a atenção do ato abusivo através da anulação do sentido
crítico da criança e esta perde o poder de resistir visto que, geralmente no plano
material e afetivo depende de seu algoz.
A prática da programação 9 é a tentativa da parte dominante de introduzir no
cérebro do dominado informações que induzam um determinado tipo de
comportamento fazendo com que mais tarde a vítima use estes comportamentos em
situações previstas. A programação adestra a vitima para que não saia da situação
abusiva mesmo que haja possibilidade de fazê-lo. É um processo unilateral que
conforma a criança-objeto a obedecer sem fazer questionamentos.
Achamos interessante e oportuno descrever as características das relações
abusivas para revelar como funciona a perversa dinâmica do abuso e mostrar, desta
forma, que é muito difícil a criança conseguir se defender e sair da relação abusiva.
Para chegarmos ao abuso sexual intrafamiliar temos que antes fazer uma
breve explanação das modalidades e formas que encontramos para o abuso sexual
com o intuito de clarificar as diversas facetas desta violência.

Perrone e Nannini (1998) colocam que o cérebro da criança funcionaria como um computador onde são
incluídas informações de acordo com o interesse do usuário e a máquina só terá respostas sobre aquelas
informações previamente introduzidas na mesma — ou seja — a criança tem determinado comportamento
conforme o interesse de seu algoz.
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1.1 Modalidades de Abuso Sexual
Antes de adentrarmos nas formas de abuso sexual precisamos evidenciar as
modalidades de abusos sexuais que, segundo Azevedo e Guerra (1988, p. 12), se
dividem em sem contato físico e com contato físico. Dentro da modalidade de abuso
sexual sem contato físico estão:
•

Exibicionismo: exposição da genitália ou do corpo nu do adulto à uma criança

de forma intencional buscando chocar a mesma.
•

Voyeurismo: o abusador fica observando outras pessoas nuas ou praticando

sexo sendo que desta forma ele consegue suprir seu desejos e satisfação sexual.
Geralmente o abusador fica em locais em que a vítima não percebe que ele a está
observando. No caso das crianças estas podem ficar perturbadas e assustadas com a
prática.
•

Telefonemas obscenos: geralmente praticado por adultos, pode causar mal

estar na rede familiar bem como às vítimas.
•

Abuso sexual verbal: tem o intuito de despertar a curiosidade e o interesse da

criança no que diz respeito ao sexo através de diálogos abertos sobre a temática.
•

Assédio sexual: propostas por parte de adultos para conseguir concretizar

contato sexual com a vítima, podendo se dar através de ameaça ou chantagem.
O abuso sexual com contato físico pode ser:
•

Estupro w: caracteriza-se pela consumação do ato sexual (conjunção carnal) do

agressor do sexo masculino contra a criança vítima do sexo feminino podendo ser
utilizado para tal violência física e/ou psicológica. O agressor consegue envolver a
vítima de forma a não necessitar destas violências.
•

Atentado violento ao pudor": prática de atos libidinosos 12 com a criança

utilizando-se de violência ou ameaça.
1.1.2 Formas de Abuso Sexual
Azevedo e Guerra (1989, p. 36) apontam três formas de abuso vitimização: a
física, psicológica e a sexual. Aqui nos deteremos apenas no abuso sexual, objeto de
nosso trabalho.
10
Artigo 213 — Constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Pena:
reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. Código Penal (1999).
11 Artigo 214 — Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça a praticar ou permitir que com
ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal: Pena — reclusão de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
Devemos salientar que estes crimes são vistos como crimes contra os costumes pelo código penal
brasileiro. (idem)
12
Atos libidinosos compreende: sexo anal, oral, introdução do dedos na vagina bem como outros objetos,
caricias, entre outros.
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O abuso sexual pode se dividir em algumas categorias como: pedofilia,
exploração sexual, abuso sexual por estranhos ou extrafamiliar, abuso sexual
ritualístico, abuso sexual por mutilação, abuso sexual institucional, e abuso sexual
intrafamiliar.
A pedo filia é uma psicopatologia configurada como doença pelos profissionais
da área, sendo que o indivíduo apresenta preferência sexual por crianças. Não é a
forma mais comum de violência sexual, porém existe um número elevado de crianças
vitimizadas por este tipo de violência. O pedófilo também conhecido como agressor
sexual preferencial 13 possui um distúrbio sexual e psicológico privilegiando, de forma
obsessiva e compulsiva, a relação sexual com crianças. Geralmente o agressor sexual
é uma pessoa que não levanta suspeita, é considerado indivíduo normal aos olhos da
sociedade, o que torna sua atuação mais fácil'''. Este se utiliza de estratégias para
ganhar a confiança, seduzir e abusar da criança, não necessitando, desta forma, de
violência para conseguir alcançar seu intento.
A exploração sexual de crianças no Brasil cresce a cada dia, o turismo sexual
em regiões como a do Nordeste do país é mais comum do que se possa imaginar.
Analisar e avaliar a exploração sexual de crianças e adolescentes exige que se
conheça o contexto sócio-econômico e cultural em que estas crianças estão inseridas,
haja vista que se trata de uma rede comercial com inúmeros participantes. O aliciador
faz uso de ações coercitivas e persuasivas, "conquistando" crianças, as quais são
induzidas ou obrigadas a trocar o uso de seus corpos por dinheiro. Outros participes
que contribuem para este tipo de violência são motoristas de táxi, caminhoneiros,
algumas vezes os familiares das crianças e trabalhadores de hotéis que conhecem
esta prática e se beneficiam da mesma. É importante salientar que a exploração
sexual geralmente está ligada a questão econômica visto que meninas vendem seu
corpo em troca de seu sustento e o das suas famílias. Nestes casos a vulnerabilidade
das famílias de baixa renda é maior do que as da classe média e alta.
Segundo Furniss (2002, p.12)
A exploração sexual das crianças refere-se ao desenvolvimento de
crianças e adolescentes dependentes, imaturos
desenvolvimentalmente, em atividades sexuais que eles não
compreendem totalmente, às quais são incapazes de dar um
consentimento informado e que violam os tabus sociais dos papéis

O pedófilo tem consciência dos seus atos e devendo ser tratado e responsabilizado criminalmente.
Estudos do Centro Regional de Atenção aos Maus-Tratos na Infância (CRAMI, 2002) apontam que a
?edofilia tem a característica de dependência e não possui cura, apenas tratamento.
4 No site: http://www.r-eap.orq/RAPportuguese-disclaimer.htm há o relato de uma sobrevivente de abuso
sexual que mostra como a idoneidade de seu pai permitiu que abusasse da filha durante anos,
comprovando que o abusador sexual não tem perfil pré-determinado. Acesso em: 12/01/2007.
13
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familiares (...) e que objetivam a gratificação das demandas e desejos
sexuais da pessoa que comete abuso.
Ou seja, este tipo de violência envolve as crianças em práticas sexuais sem

que estas tenham suficiente discernimento do que ocorre e sem saber das reais
conseqüências para o seu desenvolvimento biopsicosocial. O crime de exploração
sexual 16 fere seus direitos, enquanto pessoas humanas.
Existem vários tipos de exploração sexual:
•

Prostituição: utilizar crianças em práticas sexuais com retribuição de dinheiro

ou outro benefício. Segundo o relatório cumulativo de 1997 a 2003 da Associação
Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência (ABRAPIA), neste
período o disque denúncia recebeu um total de 3328 denúncias de exploração sexual
compreendida como prostituição infanti1 16 , turismo sexual, pornografia pela internet,
confecção e veiculação de material pornográfico envolvendo a população infantojuvenil bem como o tráfico das mesmas.
•

Shows eróticos: exposição de crianças praticando ou vendo o ato sexual com o

intuito de estimulação sexual de adultos.
•

Tráfico de crianças: favorecer a entrada e saída de crianças do país, estado ou

cidade para inseri-las na exploração sexual.
•

Turismo sexual: é a exploração de crianças e adolescentes por visitantes, em

geral, procedentes de países desenvolvidos ou mesmo turistas do próprio país,
envolvendo a cumplicidade por ação direta ou omissão de agências de viagem e guias
turísticos, hotéis, bares lanchonetes, restaurantes e barracas de praia, garçons e
porteiros, postos de gasolina, caminhoneiros e taxistas, prostíbulos e casas de
massagem, além da tradicional "cafetinagem" (Leal, 1999, p. 13).
•

Corrupção de Menores: coagir ou seduzir adolescentes para a prática de atos

libidinosos seja na qualidade de espectador ou atuante.
•

Pornografia: comercialização ou troca de materiais como fotos, vídeos, revistas

entre outros envolvendo crianças mostrando o corpo, praticando sexo com adultos,
entre si ou com animais com fins de estimulação sexual de adultos.

15 Artigo 227 — Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem: Pena — reclusão, 1 (um) a 3 (três) anos. §
1 0 Se a vitima é maior de 14 (catorze) e menor de 18 (dezoito) anos, ou se o agente é seu ascendente,
descendente, marido, irmão, tutor ou curador ou pessoa a que esteja confiada para fins de educação, de
tratamento ou de guarda: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. Salientamos que os artigos 228 e
229 do Código Penal também punem o rufianismo, tráfico de mulheres e casa de prostituição. Código
Penal (1999).
16
Segundo a ABRAPIA a terminologia prostituição infantil é inadequada visto que as crianças não se
prostituem, elas são exploradas sexualmente. Disponível em:

http://www.abrabia.org.br/antiqo/Dados/Graficos/Relatorios °/020Site%20Abrapia/Relatorio°/0206°/020anos.p
df acesso em 29/01/2007.
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Azevedo e Guerra (2003) nos colocam que geralmente a pornografia infantil é
utilizada para gratificação do abusador sexual tendo como objetivo manter a
vitimização sexual e a exploração sexual da população infanto-juvenil.
O abuso sexual por estranhos, também denominado abuso sexual
extrafamiliar, é praticado por indivíduos que não pertencem à família da vitima,
podendo se configurar como assalto sexual. O abuso sexual ritualístico 17 e o abuso
sexual por mutilação são formas de abuso sexual extrafamiliar.
Entende-se por abuso sexual institucional aquele que ocorre dentro do âmbito
das instituições governamentais e não-governamentais que são responsáveis por
proteger e zelar pelo bem estar das crianças. Este tipo de abuso pode ocorrer por
parte dos profissionais da própria instituição.

1.1.3 Implicações do Abuso Sexual

As conseqüências dos abusos sexuais dependem de muitos fatores que se
relacionam entre si. Não podemos falar do assunto sem, no entanto, analisarmos os
contextos onde este tipo de violência ocorre. Para tal devemos avaliar a situação da
criança dentro de sua família, o impacto que esta irá sofrer após a revelação, como as
redes sociais vão reagir ao se deparar com a problemática do abuso, quais as
decisões sociais, jurídicas, médicas que deverão ser tomadas no caso.
Aspectos fisiológicos e psicológicos como a idade e a maturidade da criança
devem ser avaliadas, pois estes influenciarão na variação das conseqüências, pois
quanto mais cedo a relação incestuosa ocorrer maior o risco de que as feridas sejam
irreversíveis principalmente ao nível da identidade, conforme afirma Rouyer (1989,
apud GABEL, 1997 p. 64).
Geralmente as seqüelas que urna criança pré-púbere apresenta costumam
atrapalhar sua evolução sexual e psicoafeitva, afetando as identificações posteriores e
fazendo com que a adolescência não seja um período de requestionamentos
construtivos.
Rouyer (1989, apud, GABEL, 1997, p. 64) pontua que:
O elo que une a criança e aquele que abusou dela também é fator
determinante. Na maior parte dos casos, o incesto tem
conseqüências mais graves, pois provoca na criança uma confusão
em relação às imagens parentais: o pai deixa de desempenhar um
papel protetor e representante da lei; a debilidade da mãe, omissa,
torna-se evidente. Os abusos sexuais cometidos pelo irmão mais
velho com os outros irmãos, quando houver grande diferença de
17 Para saber mais a respeito destes dois tipos de abuso sexual consultar Azevedo e Guerra (2000).
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idade, ou por um adulto investido de papel educativo, trazem
conseqüências que os aproximam do incesto.

A análise da realidade deve ser feita com riqueza de detalhes para que todos
estes fatores abordados anteriormente sejam levantados, assim o assistente social por
seus conhecimentos teórico-metodológicos e técnico-operativos para atuar na área
social é um dos profissionais mais qualificados para buscar nos primeiros
atendimentos levantar informações imprescindíveis para atuar. É importante salientar
também que após a revelação do abuso a maneira corno a criança for abordada vai
determinar sua reação, visto que caso não seja feita unia prévia preparação para as
investigações médicas e judiciais, a criança poderá ser revitimizada.
Autores como Azevedo e Guerra (1988), Gabei (1997), Perrone e Nannini
(1998) entre outros, concordam com algumas conseqüências decorrentes de abusos
sexuais. Segundo eles, estas podem se dar no plano orgânico e psicológico e,
independentemente de deixarem marcas ou não, são na maioria das vezes, graves.
As conseqüências orgânicas são: lesões físicas gerais, lesões físicas genitais e
anais, gestação, doenças sexualmente transmissíveis e disfunções sexuais. As
conseqüências à nível psicológico podem ser: problemas de ajustamento sexual
(erotização precoce, masturbação excessiva, entre outros); problemas interpessoais
(pavor de manter contato com adultos, fugas do lar, idealização de suicídio entre
outros); problemas educacionais (dificuldades de aprendizagem, evasão escolar...).
(AZEVEDO ; GUERRA, 1989)
Além destas, há outras conseqüências psicológicas que são comuns às vítimas
e abusos sexuais, como: a culpa, a depressão, a vergonha, a baixa auto-estima, as
desordens de caráter, os distúrbios do sono, enureses, encopreses, delinqüência,
sintomas somáticos, nervosismo entre tantos outros. Rouyer (1989, apud GABEL,
1997).
A culpa se origina do senso equivocado de responsabilidade que geralmente a
criança desenvolve por ter sido participante da interação abusiva. Este sentimento é
reforçado na maioria das vezes por ameaças de seu agressor. As medidas judiciais
que são adotadas para punir o agressor, provocando geralmente o rompimento da
rede familiar, do qual, a criança é considerada responsável, agravam esta
conseqüência na vítima. Esta pode ter conseqüências mais graves que o ato sexual.
Importante salientar que em casos de extrema violência que exijam
hospitalização a intervenção deve ser imediata e não deixa dúvidas. Nos casos de
incesto geralmente a criança sofre anos antes com as sevicias sexuais de seu familiar
abusador e à medida que toma consciência da relação imposta pelo adulto, surgem os
sintomas e as conseqüências que servem também como sinais de alerta.
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Rouyer (1989, apud, GABEL, 1997, p. 67) nos mostra que:
As perturbações do sono são constantes e traduzem a angústia de
baixar a guarda e ser agredido sem defesa; observa-se a recusa das
crianças menores em ir deitar-se, agarrando-se ao adulto não
implicado; do mesmo modo, observam-se rituais de averiguação, de
prevenção ao colocar em torno da cama objetos que possam fazer
barulho caso alguém se aproxime; certas crianças dormem
completamente vestidas. O despertar angustiado durante a noite
também é muito freqüente e se manifesta sob forma de pesadelos.
Em geral, ao menos temporariamente, ocorre o prejuízo das funções
intelectuais e criadoras. A criança pára de brincar, desinteressa-se
dos estudos, fecha-se em si mesma, torna-se morosa e inquieta.
As crianças que estão em tenra idade se expressam algumas vezes por

desenhos sexualizados ou através da erotizaçáo precoce. Perrone e Nannini (1998)
dizem que as crianças submetidas à situação abusiva não possuem muita escapatória
e, vivendo uma sensação perturbadora, não conseguem transferir sua inquietação
para outra pessoa da sua rede social. E, quando agem de forma sexualizada com
outras crianças, estas as rejeitam. Freqüentemente estes episódios são passíveis de
reprovações e sansões por parte de toda a rede familiar.
Furniss (2002, p. 50) aponta que:
Nas famílias em que ocorre abuso sexual da criança, as fronteiras
intergeracionais foram rompidas em certas áreas do funcionamento
familiar e permanecem intactas em outras. [...] No nível do cuidado
prático, não parece haver diferença nos padrões das famílias com
abuso sexual e as outras famílias. No nível sexual, a dependência
estrutural da filha ou filho, enquanto criança, opõe-se ao seu papel de
parceiros pseudo-iguais no inadequado relacionamento sexual
intergeracional com a pessoa que abusa. [...] Quando uma criança
vem em busca de cuidado emocional, ela recebe uma resposta
sexual. Mais tarde, as crianças que sofreram abuso sexual, em sua
confusão entre cuidado emocional e experiência sexual podem
apresentar comportamento sexualizado, quando na verdade querem
cuidado emocional. Num extremo, os meninos podem crescer e se
tornar também pessoas que abusam sexualmente, e as meninas
repetem a confusão emociossexual tornando-se promiscuas e
prostitutas.
A incapacidade dos pais de lidar com esta situação e com o reconhecimento do

abuso e as conseqüências para a família cria um cenário que pode vir a manter o
abuso por um bom tempo. Neste processo secundário que mantém o abuso, a criança
fica refém do abusador. Sendo que por causa de suas ameaças podem surgir
sentimentos de culpa e medo da punição que impedem a revelação por parte de
qualquer membro da família.
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Na adolescência os sintomas são mais intensos e graves, tentativas de suicídio
e fuga são comuns. A exploração sexual também aparece como conseqüência,
comportamentos inadequados como voyeurismo e exibicionismo comumente
acontecem, porém, puni-los sem buscar entender o que existe por trás destes é
desconhecer o conflito em que a criança está inserida e que tenta elaborar tornandose sujeito da situação. Rouyer (1989, apud GABEL, 1997,p. 68)
Todas as formas de violência sexual e as conseqüências destas pontuadas nos
tópicos anteriores são variantes do complexo problema que é a vitimização sexual da
população infanto-juvenil. Explicitamos as mesmas antes de entrarmos no foco de
nosso trabalho por perceber que é mister distinguirmos e conhecermos os diversos
modelos que o abuso sexual assume em nossa sociedade, bem como suas
implicações.
A seguir abordaremos o abuso sexual intrafamiliar problema que atinge um
número elevado de crianças, porém este número não significa necessariamente que
os casos de abuso sexual aumentaram. Ocorre que, atualmente, a sociedade bem
como algumas das vítimas têm conseguido ultrapassar este tabu publicizando as
situações abusivas. Fazem isso às vezes com o intuito de conscientizar a população
para que desta forma proteja as crianças.
Esta modalidade de violência se materializa entre as quatro paredes de um lar
e ali geralmente permanece intacta, camuflada e inviolável, visto que, nas famílias em
que existe este tipo de violência, comumente, o complô do silêncio e o segredo são
fatores que mantém e perpetuam a relação abusiva dificultando a ação dos
profissionais.
No tópico que segue abordaremos este tipo de violência detalhadamente
buscando compreender sua dinâmica para em seguida discorremos sobre as
Síndromes de Adaptação, Campo de Concentração e Estocolmo e as implicações
destas para o nosso objeto de estudo, ou seja, as estratégias de auto-proteção das
crianças frente ao abuso sexual.
1.2 Abuso Sexual Intrafamiliar
E.R.A.S. diz que foi él delegacia por causa do pai que quis ter relações
sexuais com ela. Quando as perguntas começaram a ser feitas houve
resistência. Depois contou que na primeira vez ela tinha de 10 para 11
anos. A Mãe saiu muito cedo para trabalhar e ele foi acompanhá-la ate o
ponto de ônibus. Pediu para que ela descesse do beliche e fosse cuidar de
sua irmãzinha menor. Ela sem desconfiar de nada foi. Ele então tentou
tirar sua roupa, mas não conseguiu, enquanto pedia para ela "dar para ele"
numa boa. A menina resistiu ate à hora de levantar-se para ir a escola. Ele
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conseguiu passar a mão em sua vagina. Ela sentiu medo. Ele disse que se a
mãe soubesse mataria a ela e a ele. (AZEVEDO; GUERRA 2000, p. 207'')

Quando este tipo de relação toma conta de uma família esta revela haver em
seu seio um desequilíbrio de poder, em que o pai é a cabeça da relação e sua casa é
uma fortaleza que deverá ser protegida, muitas vezes através do segredo e da
negação, usando o pretexto de manter a imagem da "Sagrada Família". O incesto,
antes de qualquer coisa, é um abuso de poder sendo que a sexualidade é a forma
pela qual este poder é tomado. (PÉREZ, 1989, p. 106).
Perrone e Nannini (1998) apontam também que uma das particularidades da
família incestogênica é a discrepância entre esta imagem, que o núcleo familiar tenta
passar para a sociedade e as pessoas do seu entorno, e o que de fato acontece
dentro do âmbito familiar.
Os autores (idem, p. 95) ainda pontuam que:
En este tipo de familias reina una verdadera tirania, que a veces es
ejercida muy directamente por el padre y que se basa em la ley dei
silencio compartida por todos los miembros. [...] El padre, en su
actitud de dominación, puede sustraerse a las leyes de la sociedad.
[...] En este modelo, el predominio dei padre se acomparia dei
borramiento de ia madre, quien no puede brindarle ningún tipo de
socorro a la hija. Después de ia revelácion, algunas madres siguen
siendo leales a su marido.

Esta atitude materna pode ocorrer por que a mãe também se sente acuada e
com medo. É como se a mãe vivesse em outro mundo, fingindo que todas estas
situações ocorrem em outro mundo, e desta forma ficam distantes, sem nenhuma
influência. Não vêem, não ouvem, negam o que é evidente. A criança desta forma é
forçada a assumir o papel da genitora na relação com o pai e ambos compartilham os
respectivos papéis.
O incesto é a modalidade de violência sexual mais difícil de detectar, pois sua
dinâmica fica escondida, comumente, na imagem de uma família perfeita. Sendo que
geralmente o abusador, por ser alguém que divide o mesmo espaço com a criança,
tem bastante tempo para formular seu plano de ação e estratégias para envolver a
vítima e fazer com que esta mantenha o segredo que envolve este tipo de relação.
Nestas famílias é proibido falar, por isso o segredo é guardado
cuidadosamente e com zelo visto que as ameaças verbais e físicas freqüentemente
são reforçadas pelo abusador. E ainda "más allá de su confuzión y sus dudas, el nião
18

Fragmentos de uma entrevista realizada com a adolescente ERAS. em que ela conta as situações
que vivenciou com as recidivas de seu pai contra sua pessoa. Mostramos este fragmento para que
tenhamos a idéia do que as crianças submetidas a uma relação incestogênica vivenciam em suas vidas
cotidianas.
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no puede imaginar fácilmente cómo escapar de um sistema dei que es tan
dependiente." (PERRONE, NANNINI, 1998, p. 95).
Os autores colocam que muitos filhos se calam para não entristecer suas
genitoras ou, por estarem sendo ameaçados pelos pais e a aparente "cegueira" do
progenitor não-abusivo pode até mesmo ser proposital visto que tenta se proteger do
sofrimento.
Como vimos geralmente o abuso sexual intrafamiliar é cometido por uma
pessoa muito próxima da criança alguém em quem ela confia e ama e, por não ter
discernimento suficiente, muitas vezes não percebe que o que ocorre em sua família é
errado. O adulto aproveita de sua vantagem nesta relação assimétrica para ter o
controle da situação visto que a criança por necessitar de cuidados e ser dependente
faz o que este lhe pede.
Azevedo e Guerra (1989) colocam que o maior número de abusadores está
entre os pais e padrastos, mas avôs, irmãos ou pessoas próximas da família também
podem vir a se tornar abusadores. Em relação às vítimas as meninas ainda
engrossam os números estatísticos, porém segundo Forward e Buck (1989) o abuso
sexual de meninos começa a ter visibilidade, visto que alguns homens que foram
vitimizados em tenra idade, hoje, sentem-se mais à vontade para comunicar a
experiência abusiva.
Devemos pontuar que este tipo de violência quando praticado por pessoa que
tenha laços consangüíneos é denominado incesto. Azevedo e Guerra (1989, p. 42)
dizem que o incesto é "toda a atividade de caráter sexual, implicando uma criança de O
a 18 anos e um adulto que tenha para com ela, seja uma relação de consangüinidade,
seja de afinidade ou de mera responsabilidade". Com esta definição qualquer pessoa
responsável por uma criança (padrasto, pais, avós, irmãos, tios, entre outros) cujas
relações sexuais sejam interditas pela lei ou pelos costumes se enquadra na relação
incestogênica.
Já, Forward e Buck (1989) distinguem a relação incestuosa em duas
definições: a legal e a psicológica. Para elas a definição legal limita-se a relação
sexual onde exista um grau de parentesco, porém por existir uma enorme tipificação
de abusos sexuais impostos a uma criança esta definição não abrangeria todos os
casos ficando desta forma obsoleta. Para elas a definição no campo psicológico
abrange maior parte das relações incestuosas.
Sendo assim, as autoras (idem), definem as relações incestuosas como sendo
"qualquer contato abertamente sexual entre pessoas que tenham um grau de
parentesco ou que acreditem tê-lo" e ainda dizem "se a confiança especial que existe
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entre a criança e um parente ou uma figura de pai ou mãe for violada por qualquer ato
de exploração sexual, trata-se de incesto".
Segundo Cohen e Gobbetti (2000, p. 1) que o incesto é um ato associado ao
"proibido". A proibição do mesmo está presente em muitas definições o que o torna um
tabu e desta forma entender sua dinâmica torna-se mais difícil. Nossa sociedade ainda
tem resistência em aceitar que a família não é um local na maioria das vezes seguro e
isto corrobora para que o segredo tão comum nas relações incestogênicas mantenha
o padrão abusivo dentro da família.
Autores como Freud (1950), Durkheim (1963), Levi-Strauss (1969) falam sobre
o "Tabu do Incesto 19 " que em nossa cultura e sociedade cheia de mitos, regras,
códigos vem colaborar para tentar explicar porque o incesto é proibido,
independentemente destas regras, leis, tabus, devemos salientar que este tipo de
relação é sempre uma experiência devastadora para a vítima. (FORWARD; BUCK
1989, p.29).
O impacto psicológico e emocional são destrutivos por várias razões, uma
delas é por que a criança se vê empurrada para um papel de adulto o qual não possui
capacidade para assumir e porque geralmente há uma traição da confiança que a
vítima tinha pelo seu abusador. (idem)
Para as autoras sua devastação é maior do que a das violências sexuais
extrafamiliares ou não incestuosas por que a relação incestuosa está inserida num
jogo de emoções e conflitos familiares, visto que:
Não há estranho de que se possa fugir, não há uma casa para onde
se possa escapar. A criança não se :sente mais segura nem mesmo
em sua própria cama. A vitima é obrigada a aprender a conviver com
o incesto; ele abala a totalidade do mundo da criança. O agressor
está sempre presente, e o incesto é quase sempre um horror
continuo para a vítima. (FORWARD; BUCK, 1989, p. 30)

Como podemos ver a criança fica com seu espaço e sua vida cerceados por
seu algoz, embora raramente nos casos de abuso sexual pai/filha seja necessário o
emprego da força física, a filha, por não sentir-se amada por outros membros da
família vai à busca, de maneira desesperadora, de tentar inverter esta situação, e
desta forma suas carências afetivas a predispõem ao abuso sexual.
Os autores Perrone e Nannini (1998, p. 90) pontuam que:
Los abusos sexuales intrafamiliares suelen producirse en um clima de
terror y de violencia, pero tambiém pueden ocurrir en interacciones
19 Para saber mais sobre o Tabu do Incesto consultar autores como Freud (1950), Durkheim (1963), LeviStrauss (1969), entre outros visto que em suas obras discorrem a respeito deste assunto.
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donde resulta difícil identificar y descubrir Ias presiones que se
ejercen sobre la victima. A veces se habla de "seducción" para tratar
de designar Ia relación particular que liga ai abusador y su victima,
pero nos parece que este término no contempla el estado de falta
total de libertad descrito por las víctinnas.

Visto que existe esta forte esfera de sedução rodeando as relações
incestuosas, este tipo de violência não é de fácil percepção, e aliado a isto, o medo, a
repulsa por si própria e pelo abusador bem como a culpa e o segredo conseguem,
geralmente, fazer com que a criança permaneça refém desta situação por um longo
período de tempo.
Como nestes casos a violência física nem sempre faz parte do modus operandi
do abusador, este se utiliza da coerção psicológica já existente nas relações pai e filha
ou padrasto e enteada, sendo que desde tenra idade as crianças aprendem a
obedecer a seus responsáveis, esperando destes, orientações morais, sociais e
culturais. Por outro lado, é nestes momentos que o abusador introduz em seus
ensinamentos atos libidinosos, erotizados que podem vir a culminar com a conjunção
carnal.
Segundo Forward e Buck (1989, p. 31): "A filha aprende a obedecer ao pai. [...]
Se o pai diz que está tudo bem, é porque deve estar certo. E é claro também que, se
ela cogitar em desobedecer, a ameaça de punição está sempre presente." As autoras
colocam que assim as vítimas participam de forma voluntária na relação incestuosa
sem dar-se conta de que foram sutilmente coagidas.
Ocorre também que algumas vezes a criança gosta das carícias incestuosas
visto que estas podem representar a única manifestação de carinho, amor e afeto que
receberam de seu familiar incestuoso, ou por ser este o único momento em que elas
têm realmente importância para seu abusador. Porém, como já ressaltamos
anteriormente, isso não significa que a criança seja culpada pelo incesto, pois não está
apta há consentir com este tipo de relação.
Forward e Buck (1989) pontuam que o contrário também ocorre. Sentimentos
como medo, dor, repugnância são freqüentes. Quando existe a conjunção carnal a
menina pode vir a apresentar problemas físicos, porém estes não são os únicos, as
seqüelas psicológicas são inúmeras e graves. Dizem Perrone e Nannini (1998) que
logo após a revelação no âmbito familiar, todos os membros da família se vêem
envolvidos. O medo das sanções judiciais, a condenação. as separações e a vergonha
dos vizinhos — por exemplo - acabam por comprometer o sistema de defesa deste
conjunto sendo que cada indivíduo busca se proteger da melhor maneira possível dos
efeitos da revelação. Thouvenin (1988, apud GABEL, 1997, p. 93) coloca que muitas
vezes as crianças podem encontrar interlocutores cegos e surdos. O autor diz que:

•

29

Freqüentemente ocorre que, mediante uma campanha de
esclarecimento na escola, uma criança tome consciência, ainda que
de forma obscura, de que uma anomalia foi resguardada pelo
segredo em sua família. É assim que o interdito do incesto lhe
surgirá, em contraste com a moral familiar. Nessa patologia, são
negadas as diferenças no tocante às gerações ou aos sexos; e é pelo
fato de surpreender o adulto com seus comportamentos ou propósitos
que nivelam as diferenças (atitudes com forte carga sexual,
conhecimentos anormais, para sua idade, sobre a sexualidade dos
adultos) que a criança poderá chamar atenção para si.

Como podemos observar, ficar atento ao comportamento das crianças pode
fornecer aos técnicos subsídios para identificar uma situação abusiva. Furniss (2002,
p. 206) nos diz que devemos estar atentos, pois:
Quando uma criança faz uma revelação intencional* completa,
precisamos sentar e conversar com ela sozinha, e ouvir
pacientemente o que ela tem a revelar. No momento da crise, a
criança estará muito aberta, e preparada para falar mais do que em
qualquer outro momento. [...] Se a Pessoa de Confiança permanece
com a criança por todo o processo de revelação nenhum dos fatos
que a criança revelou irá se perder. Muitos profissionais ficam
imediatamente preocupados com a possibilidade de interferir nos
requerimentos legais ou de proteção, e cometem o erro comum de
não sentar calmamente com a criança e ouvir aquilo que ela tem a
dizer. [...] As crianças que são encaminhadas a assistentes sociais,
policiais ou outros "especialistas" que são estranhos, geralmente se
fecham novamente. (* grifo nosso)

Ao revelar intencionalmente o abuso a criança está tentando fazer com que
alguém acredite nela e a proteja, ou seja, está tentando desta forma se auto-proteger.
O mesmo autor pontua que a revelação do abuso conduz a uma crise imediata
nas famílias assim como na rede de profissionais que trabalham com a temática.
Porém para o autor, nomear o abuso em voz alta é fundamental para que a família não
permaneça no segredo.
Ocorre que, o profissional que nomeia o abuso falando em linguagem
explicitamente sexual, geralmente é visto como a pessoa que cria o abuso e é a
culpada pela crise da família e, muitas vezes, serve como bode expiatório desta.
Furniss (Idem) pontua também que o "evento nomeador" rompe o segredo e cria uma
realidade para todos dentro da família fazendo com que o abuso seja presentificado
como real. No abuso da criança a revelação provoca uma crise parecida com aquelas
provenientes de desastres repentinos.
Porém para que a criança seja protegida a revelação é fundamental e Furniss
(2002, p. 26) aponta que:
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A diferença entre o reconhecimento externo e a crença psicológica
faz com que seja extremamente importante que as mães e
cuidadores não abusivos estejam presentes na entrevista de
revelação, ou na própria sala ou na entrevista de encaminhamento
imediatamente após. Ou que as mães ouçam, no primeiro encontro
familiar como um encontro criador de responsabilidade, da própria
pessoa que cometeu o abuso, que o abuso sexual da criança
realmente aconteceu. [...] As mães que reconhecem o abuso, mas
não acreditam, não serão capazes de proteger.

A entrevista de revelação com o intuito de criar responsabilidade do genitor
não-abusivo é fundamental para a proteção da criança, pois pressionar o autor do
delito a admitir o abuso para a companheira pode fazer com que esta acredite no
ocorrido e assim proteja a filha.
Perrone e Nannini (1998) pontuam ainda que, geralmente, a crise da revelação
pode vir a coincidir com a prisão do abusador, com o abrigamento 2° da criança ou
ainda, com as dificuldades que a família venha a apresentar — sócio-econômica — por
exemplo. Estes fatos drásticos que acontecem dentro da família também causam
conseqüências para a criança.
Outro fato importante a ser ressaltado é que muitas crianças vítimas de incesto
acabam por se fechar num mundo de segredo visto que sentem muito medo de
apanhar, de serem expulsas de casa, ou de serem vistas como mentirosas.
Furniss (2002, p. 31) diz que: "as crianças mentem sobre o abuso sexual
porque estão com medo de serem castigadas, não acreditadas e não protegidas".
Pontua também que no âmbito psicológico o incesto afeta as relações entre os
indivíduos, mesmo depois da revelação explícita e após as ameaças legais terem sido
espraiadas. Geralmente o segredo 21 recai sobre a família, ali permanecendo.
Por isso há que se prestar atenção para o que Alvin (1988 apud GABEL, 1997,
p. 73) coloca sobre: "a eterna questão das meninas 'fabuladoras', ditas mitômanas,
que fazem acusações infundadas de agressão sexual, contra esta ou aquela pessoa, e
às vezes até contra o próprio pai". Porém as autoras apontam que estes casos são
raros e, o que ocorre geralmente é que em razão dos fatores já apontados neste
trabalho, a criança se fecha não verbalizando o abuso. Forward e Buck (1989, p. 32)
colocam ainda que:

20

Abrigamento é um termo genérico utilizado por profissionais quando uma criança é retirada de sua casa
e colocada num lar provisório, na casa de algum parente da rede familiar que se dispôs a recebê-la ou
nas instituições conhecidas como abrigos ou casas lares. Esta medida é tomada quando o agressor não é
retirado de casa ou quando este não cumpre a lei.
21
Na relação incestuosa existe geralmente um segredo muito forte e difícil de ser quebrado, por isso os
profissionais encontram grande dificuldade de vinculação e de diagnosticar o abuso sexual nas familias
em que exista este tipo de relação. Para saber mais sobre o segredo pesquisar autores como Furniss
(2002), Gabei (1997), Azevedo e Guerra (1989), Perrone, Nannini (1998), Tonin (2005) entre outros.
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A vitima se encerra num mundo de segredo — um mundo de
vergonha, desespero e culpa -, onde se sente isolada de todas as
outras pessoas. Não há ninguém a quem possa recorrer, ninguém em
que possa confiar, ninguém a quem pedir ajuda. A criança jovem
vulnerável, inexperiente precisa lidar sozinha, num meio familiar frio,
que não lhe dá apoio, com conflitos explosivos e com culpa extrema
gerados pelo incesto.

Um tópico importante é que ao falarmos dos impactos sociais do incesto nos
reportamos à necessidade de autopunição das vítimas sendo que comumente estas
são tomadas por comportamentos autodestrutivos e anti-sociais como o alcoolismo, o
uso de substâncias entorpecentes e/ou a prostituição, dizem Forward e Buck (Idem).
As autoras apontam para pesquisas realizadas com vítimas de incesto do sexo
feminino, as quais mostram que muitas das adolescentes viciadas em drogas
relataram terem sido vitimadas sexualmente quando crianças. Entre as prostitutas o
índice de violência sexual na infância também foi alto.
Freqüentemente as meninas adolescentes vítimas de incesto fogem do lar,
porém as autoridades envolvidas com estas nem suspeitam ou até mesmo cogitam
que possa estar ocorrendo uma relação incestuosa naquela família e por isso a
"fugitiva" é tratada pelas autoridades como criminosa sendo que na verdade ela está
tentando fugir de uma situação desesperadora e séria. Ao serem encontradas pelas
autoridades são devolvidas aos pais sem que se busque saber quais os motivos que
desencadearam a fuga, assim o incesto segue sendo perpetuado.
Para Forward e Buck (1989, p. 35):
Uma adolescente vítima de incesto tem quatro opções: adaptar-se*
ao abuso sexual; fugir por meio das drogas, do álcool ou de um
colapso psicológico; pode informar as autoridades e, talvez, assumir a
responsabilidade pelo encarceramento de seu pai e o
empobrecimento de sua família (isso no caso de acreditarem nela);
ou então pode fugir de casa.(* grifo nosso)
Como podemos ver neste caso a fuga não dever ser levada como sinais de
imaturidade ou de delinqüência. Se a criança pudesse contar com um familiar nãoabusivo para contar sobre seu sofrimento, talvez, muitos casos de incesto nem
chegassem a acontecer. Para as autoras o incesto ocorre após uma séria crise de
comunicação dentro da família sendo que a criança muitas vezes vê sua mãe corno
co-participante da relação incestuosa não sentindo confiança nem possiveis
vantagens de abrir-se com a mesma. (idem)
O fato de mães não conseguirem proteger seus filhos de abusos sexuais ou de
pais se tornarem abusadores perpassa por toda a experiência de vida de uma criança.
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Alguns pais, por também terem sido vitimizados quando crianças não sabem proteger
os filhos, acabando por reproduzir o que vivenciaram, ou seja, o padrão abusivo.
A dependência econômica é muitas vezes fator determinante para que a mãe
aceite a relação abusiva, o abusador pode ser o provedor da casa ou a família morar
num terreno que é dele, por exemplo.
Segundo Perrone e Nannini (1998) poucas famílias cessam sua vida conjugal e
desta forma corroboram mostrando que o vínculo é muito forte e que de certa forma o
incesto pode estar escrito num contrato conjugal, como se o pai/padrasto pudesse
continuar abusando de suas filha/enteada. Como se o incesto fosse algo permitido na
família.
Sendo assim é importante pontuarmos alguns tópicos sobre o papel da
genitora visto que esta pode ter papel fundamental na proteção da criança.
Para Forward e Buck (1989) a figura mais enigmática das relações abusivas é
a mãe sendo que sua participação é caracterizada muitas vezes mais pelas coisas que
faz do que pelas que deixa de fazer. As mães costumam saber do incesto, seja
consciente ou inconscientemente, e de certa forma acabam contribuindo com a
relação por negligenciar os maridos e as filhas, negando-se para o marido e
permitindo que sua filha assuma seu papei. Furniss (2002, p. 52) ainda destaca que:
A razão individual para os pais se tornarem pessoas que abusam, ou
para as mães serem incapazes de proteger, podem ser muito
variadas. Ambos podem ter sofrido abuso físico ou sexual quando
crianças. A experiência individual de vida dos pais faz com que
muitas vezes seja compreensível por que eles reagem do modo como
reagem e por que escolheram um ao outro como parceiros,
frequentemente recriando o padrão familiar de suas próprias famílias
de origem.

O fato de a mãe ser conivente com o abuso da filha pode perpassar por
gerações seguindo o exemplo de sua família de origem. Estes fatores podem ser
pessoais (submissão e medo), econômicos (o abusador é o único provedor da casa),
emocionais (descrença no abuso da filha ou amor excessivo pelo parceiro) ou até
mesmo a própria incapacidade da mãe de proteger em razão de ela própria ter sido
vítima de abuso sexual na infância.
Perrone e Nannini (1998) pontuam que as mães que fazem parte dos sistemas
familiares incestogênicos se caracterizam por serem ausentes, têm suas percepções
enfraquecidas, se escondem atrás de justificativas e priorizam a harmonia e coesão
familiar, querendo passar a imagem de uma família normal.
Em razão desta ausência ela pode vir a ser uma cúmplice silenciosa não
percebendo sinais do abuso da filha ou sutilmente empurrando a mesma para a
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relação. Aqui existe um abandono emocional de sua família em que suas fugas e
desresponsabilização começam com tarefas domésticas e vão até o ato sexual com o
pai.
Porém as companheiras não-abusivas podem ser participantes ativas 22 nos
abusos, ou seja, elas não abusam das filhas, mas podem induzir estas para relações
sexuais com os pais, por exemplo. (FORWARD E BUCK, 1989).
Sua participação ativa nesta relação pode se dar por estar com medo das
agressões ou do abandono. Geralmente neste caso a mãe é uma mulher submissa,
dependente e infantil ou, por ter sido também vítima de uma relação incestuosa, acaba
escolhendo um parceiro que também poderá abusar de seus filhos, não conseguindo
protegê-los. A culpa pelas vivências incestuosas, suas e de sua filha, podem ser
arrasadoras. Comumente a negação veemente é uma reação normal das mães
envolvidas com o incesto. (Idem)
Por isso Forward e Buck (1989), dizem que a reação do progenitor não-abusivo
no caso a mãe, no momento da revelação do incesto pode ser um fator crucial para
determinar o que a filha vai sofrer no futuro, visto que na maioria das vezes as mães
reagem de forma hostil, chamando suas filha de destruidoras de lares, prostitutas, sem
vergonhas e vagabundas. Para não sofrerem com sua culpa jogam a responsabilidade
do ato abusivo para a filha chamando-a de mentirosa ou dizendo que ela foi abusada,
porque seduziu o agressor.
Esta negação comum em quase todas as genitoras ao se depararem com a
revelação do incesto, pode se dar por incredulidade, por culpa ou insegurança
financeira. Esta reação é trágica, pois a mãe tem papel fundamental no tratamento da
criança visto que esta se sente culpada por ter traído a mãe e precisa que esta lhe
diga que ela não teve culpa do incesto. A terapia é a única maneira de uma família
incestogênica lidar com esta situação conflitante.
Furniss (2002) coloca que pensar o progenitor não abusivo como sendo
sempre o aliado natural da criança conduz muitos profissionais a abordagens
equivocadas posto que, quando a suspeita de abuso não é levantada pela mãe da
criança e não é realizado atendimento em conjunto em que o agressor confirma, na
frente da companheira o fato, o resultado frequentemente é a negação direta por parte
da mãe. Uma revelação prematura e uma abordagem não apropriada com a mãe da

22

Forward e Buck (1989) colocam o exemplo de uma menina que a mãe a induziu a tomar banhos com o
pai para não gastar água e de deixar este acariciar seus seios para ver se não tinham caroços. E mesmo
depois que seu marido foi indiciado pelos abusos ficou muito abalada e disse não querer perdê-lo, não
quis dar queixa contra este e pediu tratamento para o agressor. Dizendo que se tivesse que escolher
entre este e suas filhas optaria por ele, mesmo que esta decisão a impedisse de ver as meninas
novamente.
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criança, sobre a suspeita em relação ao pai certamente poderá reforçar a negação do
abuso sexual, deixando a criança desprotegida.
O incesto tem uma dinâmica aterrorizante e destrutiva não só para a família
como paras as crianças. Forward e Buck (1989, p. 54) colocam que para lidarmos com
o incesto como um problema social é mister compreendermos que a diferença
existente entre os agressores e nós é que eles são incapazes de controlar seus
impulsos. Vê-los, nestes casos, como seres humanos pode ser a parte mais difícil do
esforço para compreender e reduzir o incesto em nossa sociedade.
Como vimos esta problemática exige tato e perspicácia, pois as seqüelas
freqüentemente, deixadas como herança para as crianças vitimizadas podem se tornar
irreparáveis posto que o abuso sexual é visto como uma das formas "privilegiadas" de
erosação da infância. (AZEVEDO; GUERRA, 1989).
Por isso no item seguinte faremos uma breve descrição de três síndromes que
podem vir a afetar as crianças vitimizadas pelos abusos sexuais, visto que o
desenvolvimento destas pode inclusive vir a afetar ou anular as iniciativas e
estratégias da criança tentar se proteger.
1.3 Síndrome da Adaptação 23 , Síndrome do Campo de Concentração e Síndrome
de Estocolmo.
Summit (1983, apud FURNISS, 2002, p. 34) escreve sobre como as crianças
vitimizadas pelo abuso sexual começam uma adaptação psicológica que com o
transcorrer do tempo se torna uma situação intolerável. O abuso que continua a
ameaçar a integridade física, psicológica e até mesmo a vida da vitima acaba por se
transformar no processo de acomodação em uma circunstância aparentemente
normal. Algumas vezes, para garantir a sobrevivência psíquica, as crianças fazem
análises distorcidas da realidade e do seu estado emocional; podem criar estados
alterados de consciência buscando se distanciar de seu corpo como se estivessem
olhando para a criança que está sendo abusada. O autor pontua que para garantir a
integridade psicológica da criança estes mesmos mecanismos tornam-se obstáculos
para que se tenha uma efetiva integração psicológica na vida adulta. Summit (1983,
apud FURNISS, 2002, p. 35) diz que:

A Síndrome de Adaptação foi publicada pela primeira vez no ano de 1983 no jornal Child Abuse and
Neglect pelo Dr. Roland Summit, que se baseou em quatro anos de pesquisa com vitimas de abuso
sexual do sexo feminino. Neste estudo o autor mostra que o momento em que a criança se dá conta da
relação abusiva é um trauma para ela. Geralmente os adultos não entendem o comportamento das
crianças no momento em que descobrem o abuso.

23
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A acomodação ao abuso e a criação da pseudonormalidade são o
resultado da impossível tarefa psicológica de integrar a experiência.
O segredo e o desamparo e a possível impredizibilidade e ameaça à
vida são constantemente reforçados em renovadas invasões à
autonomia e à integridade física e mental da criança. As ameaças por
parte da pessoa que abusa e a estrutura negadora de realidade da
experiência impedem que a criança seja capaz de chamar o abuso de
abuso.

Assim, a criança é induzida e obrigada a viver uma vida aparentemente normal
em que não parece existir abuso sendo que o processo de acomodação se dá através
da internalização da experiência abusiva. As crianças criam inúmeras maneiras de
sobreviver ao abuso — fingem não serem elas que estão sofrendo a violência,
buscando ver o abuso à distancia.
Além disso, Lamour (1989, apud GABEL, 1997 p. 54) diz que algumas reações
características das crianças, descritas por Summit em seus estudos anteriores,
reforçam os preconceitos dos adultos 24 . São elas: o segredo e o sentimento de
impotência, geralmente ligados à vulnerabilidade da criança; a adaptação da criança
visto que esta cai em uma armadilha; a revelação tardia e não convincente e, a
retratação 25 . Alvin (1988, apud GABEL, 1997, p. 74) pontua que:
A retratação, após um primeiro relato do abuso sexual, é
normalmente interpretada como prova a posteriori do caráter
infundado ou fabricado da acusação, e vem de certo modo corroborar
essa odiosa mentira. A realidade não é tão simples. Durante a crise
de revelação, e sobretudo no quadro dos abusos sexuais
intrafamiliares, subestima-se a ambivalência e a culpa da criança, da
mesma forma como se ignora quase sempre a série de pressões
familiares contra as quais é muito difícil lutar. A retratação, na maior
parte dos casos, visa, portanto, restabelecer a aparente coesão
familiar que precedia a descoberta. Nesse sentido, é um verdadeiro
sintoma de adaptação, trágico, pensando bem, que deveria, a priori,
reforçar as suspeitas de abuso e não o contrário.

Como podemos observar a retratação dependendo de como acontece pode
nos dar indícios da adaptação da criança ao abuso sexual. Outro fator que devemos
destacar e que na maioria das vezes se torna aterrorizante para a criança é o segredo,
24

Quando acontece a revelação às crianças tendem a apresentar comportamentos diferençados os quais
não são entendidos pelos adultos e por isso os preconceitos são reforçados. Lamour (1989, apud GABEL,
1997 p. 54) diz que: "Para eles, trata-se de comportamentos contrários à natureza, opostos a sua
expectativa, ou seja, à projeção de sua própria reação enquanto adultos (protestos, recusa, movimento
defensivo); é por isso que duvidam da palavra da criança e a acusam de mentir, de ser mitômana. A
criança, às vezes muito tempo depois de ter feito a queixa, vai se retratar. Entretanto, uma vasta pesquisa
nos Estados Unidos mostrou que os fatos negados, após uma primeira confissão, eram, na maioria, fatos
reais. Para Summit, a criança aparece duplamente como vitima: dos abusos sexuais e da incredulidade
dos adultos".
25 Retratar — Retirar (o que se disse), dar como não dito. (GLOBO 2000). Em muitos casos de abuso
sexual a criança acaba negando o abuso ou acusando outra pessoa de ter cometido o delito este fato é
denominado de retratação pelos profissionais que trabalham na área.
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pois geralmente as situações abusivas ocorrem quando a criança e o abusador se
encontram sozinhos. Assim o abuso se torna um fato que não pode de forma alguma
ser dividido com alguém e sendo, na maioria das vezes, preservado com ameaças do
tipo - Não diga nada à sua mãe senão ela vai ficar magoada e triste; Se você contar,
eu posso ser preso — enfim, desculpas que o abusador cria para manter a relação
abusiva bem escondida. Sendo assim, o segredo pode vir a corroborar para que a
criança retrate ou se adapte ao abuso.
Desta forma as ameaças tornam as implicações da revelação ainda mais
perigosas que o próprio abuso. Geralmente a criança quando nada diz é porque teme
um castigo, ou descrê da capacidade dos adultos de protegerem-na da violência de
seu algoz. Ou seja, se não consegue verbalizar é por que perdeu a confiança nos
adultos e sua palavra está desvalorizada, isso pode vir afetar sua auto-proteção.
O perigo da adaptação e da submissão de crianças pode vir do fato de que,
comumente, se educa os filhos para serem gentis, obedientes e afetuosos com seus
cuidadores e com as pessoas que os amam. Agimos desta maneira, pois não
pensamos que a criança possa ser motivo de sedução para o adulto e acabamos
ensinando a elas que devem desconfiar de estranhos e não de pessoas próximas. Por
isso nas relações incestogênicas a criança, geralmente, fica sem defesa por se tratar
de alguém da família, pois aprendeu que "na família tudo é permitido" e assim fica
difícil escapar á lei familiar rompendo o segredo. Thouvenin (1989, apud GABEL,
1997, p.101).
Como já vimos, o abusador intrafamiliar é alguém conhecido que vai capturar a
confiança da criança tendo o cuidado de certificar-se de que esta não vai delatá-lo
quando ultrapassar os limites de sua individualidade e sexualidade. E assim, conforme
aponta Summit (1983, apud GABEL, 1997, p. 55): "Os adultos que procuram crianças
pequenas como parceiros sexuais descobrem rapidamente algo que parece incrível a
pessoas menos impulsivas, a saber, que as crianças não têm defesas, não se
queixam nem resistem". Ou seja, são alvos fáceis e que podem se calar não
apresentando riscos de punição ao seu algoz.
O que se vê em alguns casos é que quando o abuso sexual é impingido a uma
criança, esta cai em um ardil e adapta-se. Se a vítima não procurou de imediato ajuda
ou não foi protegida, sua única opção é aceitar a situação e sobreviver, ao custo de
uma inversão de valores morais e alterações psíquicas que prejudicam a sua
personalidade. (Summit, 1983). O autor, Lamour (1989, apud GABEL, 1997 p. 55) diz
que "ela sobreviverá, seja por meio de uma clivagem — funcionando como se tivesse
várias personalidades -, seja pela conversão da experiência no seu oposto: o que era
ruim será afirmado como bom; seja pelo mecanismo de identificação com o agressor".
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Outros recursos utilizados pelas vítimas e sendo que estas podem também
alternar seu estado de consciência fingindo que dormem ou, ainda, uma das formas de
normalizar a relação abusiva é ignorar, no intercurso da relação sexual, a região
inferior do corpo como se ela não existisse. Estes exemplos são alguns subterfúgios
que as vítimas desenvolvem no intuito de criar um estado pseudonormal para
sobreviver à experiência traumática à qual estão submetidas. Bastiaans (1957, apud
FURNISS, 2002, p. 35) diz que a acomodação cria um estado psíquico diferente ao da
negação, ou seja, ao tentar transformar a violação do corpo da criança numa situação
de normalidade, a longo prazo, as conseqüências se assemelham aos processos
descritos na Síndrome do Campo de Concentração, visto que as vítimas de campos
de concentração criavam com o passar do tempo mecanismos normalizadores
extremos os quais os remetiam para um estado psicológico em que a experiência
vivida nestes campos parecia ter sido apagada por completo. Porém, se houvessem
ao longo de suas vidas novas situações estressantes as quais abalassem os
mecanismos e as formas de auto-defesa, as sensações vivenciadas nos campos de
concentração voltavam a emergir sendo que, neste caso, ameaçavam em forma de

flashbacks a forma de defesa da vítima. Segundo Furniss (2002, p. 35):
A experiência internalizada de prolongado abuso sexual da criança
pode levar a dificuldades semelhantes para se estabelecer o abuso
tanto como um fato externo quanto como uma realidade interna,
psicológica e interpessoal. O abuso sexual da criança como síndrome
de segredo e a síndrome do campo de concentração podem criar
problemas semelhantes de personalidade, de culpa e auto-estima. O
aspecto comum de culpa não se relaciona à culpa especifica do
sobrevivente na síndrome do campo de concentração, mas à
experiência forçada de viver junto, o perpetrador e a vitima,
durante um longo tempo*, e ao complexo padrão psicológico
desenvolvedor de interdependência e apego entre a pessoa que
abusa ou o carcereiro e a vítima. (" grifo nosso).

Assim, a criança acaba aceitando a relação abusiva como uma coisa normal
conformando-se com a situação. Esta interação relacional se complica ainda mais,
pois o abusador além de ser o perpetrador do abuso é o mantenedor da sobrevivência
e responsável pela formação dos aspectos biopsicosociais nesta. De certa forma, o
mesmo pode vir a se utilizar desta influência para manter a situação controlada
fazendo com que abusador e vítima falem a mesma linguagem e assim o segredo do
abuso fique guardado.
Por mais difícil que seja aceitar estas formas relacionais de lealdade, culpa,
afeto e vinculo entre o algoz e vítima sua compreensão é mister como elemento
central no tratamento das vitimas de abuso sexual.

•

38
Por isso a presença de um advogado especializado em criança, e de um
psicólogo e psiquiatra na hora da revelação pode ser conveniente para que os
profissionais também não recaiam na Síndrome da Adaptação visto que algumas
vezes a criança conta sobre o incesto muitos anos depois do fato ocorrido e pode
acontecer de as pessoas não acreditarem no que ela está revelando.
O autor Sumnnit (1983, apud GABEL, 1997, p. 56) chama atenção para o fato
de que:
Diante do risco de catástrofe que a revelação provoca, a criança
optará por retratar-se, sobretudo porque é o que lhe espelham os
interventores médico-sociais, que mais temem as conseqüências da
revelação que as conseqüências do abuso sexual no funcionamento
psíquico da criança e em seu desenvolvimento. O conhecimento
dessa síndrome permite melhor abordagem preventiva e terapêutica
dos abusos sexuais. Quanto mais apurada for a formação das
pessoas, maior será sua abertura para aceitar a realidade dos fatos,
podendo assim oferecer à criança uma ajuda mais adequada.
Quando as crianças estiverem em terapia, os terapeutas correrão
menos risco de tratar o abuso como um fantasma.

Como os abusos sexuais intrafamiliares acontecem em segredo, com
imposição de ameaças e violências este agravante, tem a função de manter a coesão
e proteção da família para que esta não seja aniquilada pelo meio social no qual vive.
Por isso fatores como a prisão do agressor, dificuldades sócio-econômicas entre
outras, como já vimos anteriormente, colaboram para que a revelação seja pior que o
abuso e desta forma a vítima se feche no segredo e acaba se adaptando. Assim é
fundamental dar apoio à palavra da criança e reconhecer sua fragilidade.
A retratação do abuso é um fenômeno recorrente para crianças, pois estas são
coagidas ou porque não encontraram uma pessoa em quem pudessem confiar e que
fossem lhe defender.
Thouvenin (1983, apud, GABEL, 1997, p. 102) nos diz que: "a retratação talvez
seja o resultado de uma oscilação: revelação de um segredo e retorno a um segredo,
como se a onda cobrisse a praia novamente". Acreditar no testemunho de uma criança
que diz ser abusada sexualmente é condição sine qua non para que esta seja
protegida e para que possa reestruturar sua vida. Se a criança verbalizou é porque
não sucumbiu ao abuso e nem à falta de esperança.
Vamos estudar agora a Síndrome de Estocolmo que também pode vir a se
desenvolver em vítimas de abuso sexual. Sendo que, segundo Vidotti, Araújo e Puente
(2002, p.47):
Grande parte das crianças e adolescentes vítimas são incapazes de
proteger-se sozinhas, muitas vezes por serem pequenas e não
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conseguirem se expressar ou mesmo porque não entendem a
situação que estão vivenciando. Outras, por estar dentro de uma
família, na qual o silêncio faz parte de uma regra estabelecida, podem
estar sendo ameaçadas ou seduzidas para reforçar o Complõ do
Silêncio. Sendo assim, as vitimas sentem-se inseguras em revelar de
fato o que ocorre com elas.

Conforme pontuam Bouhet, Pérard e Zorman (1989, apud GABEL,
2002, p. 41)

a revelação permite retirar muitas crianças de situações perturbadoras e

traumáticas e, facilitá-la, contribui para resolução de problemas com os cuidados
dispensados a crianças bem como à sua família evitando conseqüências mais graves
no futuro. Sendo assim a revelação deve ser uma das prioridades dos programas de
proteção para que os profissionais que trabalham com abuso sexual encorajem as
vítimas a revelar e reagir.
A Síndrome de Estocolmo 26 é um estado psicológico em que as vitimas de
seqüestro ou pessoas que são obrigadas a conviver com seus agressores podem vir a
desenvolver. Nesta síndrome as vitimas começam a estabelecer um relacionamento
com seus agressores. O psicólogo e criminologista Nils Bejerot que ajudou a policia no
episódio do assalto no banco Kreditbanken na cidade de Estocolmo em 23 de agosto
de 1973 foi quem utilizou o nome Síndrome de Estocolmo pela primeira vez e, a
posteriori, este mesmo nome passou a ser utilizado por diversos psicólogos. Neste
assalto ao banco na Suécia três mulheres e um homem foram detidos por dois
homens num período de seis dias. Durante este tempo seqüestradores e reféns
criaram um vinculo emocional reciproco. Neste caso os reféns chegaram a acreditar
que seus algozes os estavam protegendo da polícia e uma das mulheres
seqüestradas chegou a se comprometer maritalmente com o seqüestrador. Este
fenômeno que é considerado uma estratégia de sobrevivência por surgir entre
agressor e vitima um vínculo emocional.

26

Em 23 de agosto de 2006 um caso de seqüestro que durou oito anos numa cidade da Áustria, a menina
Natascha Kampusch hoje com 18 anos de idade foi raptada em dois de março de 1998 quando se
deslocava à escola. Seu seqüestrador a manteve presa num cubículo durante todo este tempo. Ela não
quis falar sobre o ocorrido, está sendo tratada num hospital de Viena e, segundo a equipe médica que a
está tratando, Natascha, pode estar sofrendo da Síndrome de Estocolmo" visto que apresenta certa
afeição pelo seu raptor e não gostou que a imprensa divulgasse as cenas do lugar onde ficou em cativeiro
por dizer que este era seu quarto, o qual o seqüestrador ajudou-a a decorar. Em carta que Natascha
escreveu à imprensa disse que não havia motivos para ela se sentir infeliz e que o suicídio de seu
raptor em sua opinião não era necessário visto que este era parte de sua vida e de certa maneira
estava sentindo o falecimento do mesmo*. Quanto a possibilidade de terem ocorrido relações sexuais
entre a vitima e seu raptor não existem informações concretas a este respeito. A polícia disse que a
adolescente informou que isso ocorreu, mas não se sabe se ela foi forçada ou não. Natascha disse que
seu raptor não era um animal sexual e que eles tinham uma relação carinhosa*, porém tem clareza
de que o que ele fez foi errado. Este caso mostra claramente as implicações que podem ocorrer com uma
pessoa que foi obrigada a conviver por um período com seu algoz. (* grifo nosso — fonte Portugal Diário,
30/08/2006. Disponível em: http://www.portucialdiario.iol.pt/noticia.php'?div id=291&id = 719714 acesso em
18/09/2006)

40

Deysi Ferreira Hartmann, psicóloga do Centro de Estudos, Atendimento e
Pesquisa da Infância e Adolescência (CEAPIA) afirma que "a vítima desenvolve esta
doença por uma questão de sobrevivência". As vítimas sentem a necessidade de se
identificarem com os agressores como um mecanismo de proteção e defesa. Assim o
ego do cativo acaba por se apropriar de características do seqüestrador acreditando
que, com isso, não sofrerá agressões. Ela ainda diz que este processo de identificação
com o agressor acontece sem que a vítima perceba, pois o individuo submetido ao
fato estressante cria em sua mente um mecanismo ou estratégia para se afastar
emocionalmente da situação que está vivenciando.
Por surgir uma grande interação/identificação entre a vítima e seu raptor esta
passa a defendê-lo não conseguindo admitir uma possível separação, acredita que,
agindo desta forma, não será machucada pelos raptores. Este tipo de relação doentia
aumenta conforme o tempo de convívio entre as partes podendo se agravar quando a
vitima percebe que não há saída para sua situação ou quando inconscientemente
supõe que não existe possibilidade de resgate. Porém, Deysi coloca que uma parte do
cérebro do indivíduo permanece sadia sendo responsável pela possível tentativa de
fuga, caso haja descuido dos seqüestradores, visto que esta parte do cérebro capacita
o individuo perceber que existe outra vida além daquela que o mecanismo de defesa
criou em seu imaginário.
Importante salientar que nem todos os casos de seqüestro ou convívio de
vítima/agressor desencadeiam este comportamento, porém, segundo Bejerot (1973), a
Síndrome de Estocolmo é mais comum em pessoas vítimas de algum tipo de abuso e
pode surgir em alguns casos como: reféns 27 , membros de um culto, crianças com
abuso psicológico, prisioneiros de guerra, prostitutas, prisioneiros de campo de
concentração e vítimas de incesto. O artigo publicado no site da Wikipedia, La

Enciclopédia Libre (2006) mostra diversas causas para o desenvolvimento desta
síndrome, são elas:
• Reféns e seqüestradores têm o objetivo de saírem ilesos da situação por isso
cooperam entre si;
27

Outra vitima da Síndrome foi Patricia Campbell Hearst seqüestrada em Fevereiro de 1974, pelo Ejército
Simbionés de Liberación (ESL), sendo que o resgate exigido para liberta-la foi dinheiro que seria
destinado a alimentar as classes empobrecidas. Em abril de 1974, num assalto a um banco os peritos
responsáveis pela investigação detectaram nas fitas das câmeras uma mulher identificada como Tânia e
muito parecida com Patricia Hearst. A suposição inicial foi de que ela havia sido obrigada a participar do
assalto, porém imagens posteriores ao ocorrido mostram Patricia segurando uma arma como simbolo que
a ESL costumava usar. A policia entendeu que ela estava atuando na organização e lhe deram ordem de
prisão. Patrícia não voltou a comunicar-se com sua família e, em maio de 1974, foi presa e condenada,
mesmo com a defesa tentando alegar manipulação psicológica. Porém em 2001 o presidente dos Estados
Unidos da América lhe concedeu o perdão. Disponível em:
http://www.eluniverso.com/2006/09/03/0001/14/A0049E08DF51454FBED8F7682DB1 CD7B.aspx acesso
em 10/02/2007.
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•

Os reféns, com o intuito de auto-proteção em situações fora de controle,
cumprem as exigências dos seqüestradores;

•

De acordo com a história de vida de cada um, podem surgir identificações com
os captores, um impacto na infância. Por exemplo, uma criança aprende que
um de seus pais está aborrecido e, ainda que sofra por causa disso, pode
tentar tranqüilizá-los acabando com os comportamentos inadequados e, para
provar, passa a comportar-se bem. Este reflexo pode ser desencadeado em
situações extremas;

•

Em situações de seqüestro a vítima perde totalmente o controle por ser uma
situação de difícil assimilação. È aceitável que a vítima trate de se convencer
do seqüestro por si própria. Um exemplo disso é quando a vítima se identifica
com os motivos do seqüestrador para cometer o delito.
A Síndrome de Estocolmo pode se desencadear em outros tipos de situações

que não sejam de um contexto criminal como, por exemplo: treinamentos militares,
quando as situações se tornam traumáticas, tentando aproximar o indivíduo da
realidade, simulando situações em que haveria risco de vida. O sistema de introduzir
indivíduos em seitas e fraternidades também pode ser comparado à Síndrome. Na
antropologia cultural um sintoma similar comum é a "captura da noiva".
Os psicanalistas da escola da teoria das relações do objeto, em que um dos
precursores foi William Ronald Dodds Fairbairn 28, descreveram a síndrome como
sendo um fenômeno no qual existe uma identificação com o abusador poderoso. Esta
lealdade ao abusador é comum entre as vítimas de abuso sexual e de maltratos. As
vítimas optam por continuar sendo leais aos abusadores e permanecer em seu
convívio ignorando os riscos para sua vida nestas situações.
Como vimos esta síndrome também é prejudicial para as iniciativas da criança
se proteger visto que em casos de longa convivência entre abusador e vítima, esta
pode perder até mesmo sua identidade não encontrando mais alternativas de fuga. No
capítulo seguinte vamos mostrar a realidade do abuso sexual através dos casos
pesquisados.

28 Fairbairn foi membro da sociedade de Psicanálise Britânica e desenvolveu estudos sobre a teoria da
relação de objeto que foi antecipada por Balint e seguida por Winnicott e outros. Disponivel em:
http://translate.gooble.com/translate?hl = ptBR&s1=en&u=http://en.wikipedia.orq/wiki/Ronald Fairbairn&sa-=X&oi=translate&resnum=8&ct=result&prev
=/search%3Fq%3DFairbairn°/026h1°/03Dpt-BR°/026sa°/03DX acesso em: 11/01/2007
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CAPÍTULO 2
O contexto de vida de crianças que conviveram com seus abusadores sexuais
na época do abuso.

"Sinto desgosto por meu Papai. Sinto um alívio quando ele se vai.
Quando ele volta, me sinto doente, Pois ele abusa muito da gente.
Meu pai destruiu tudo de mais sublime que uma criança pudesse
desejar! Ele também matou o querido papai* que um dia eu sonhei
que pudesse ter..." Elizabeth Nonnenmacher (vítima de abuso
sexual na infancia -* grifo nosso)

Quando falamos de abuso sexual de crianças nos reportamos às histórias de
filmes, notícias de jornais e, por mais que pareça difícil conceber não costumamos
imaginar que isso, de fato, aconteça, por mais que evidências nos mostrem que
inúmeras crianças são roubadas de sua infância para um universo adultocêntrico
abusador. Preferimos continuar acreditando, que estes fatos, histórias e reportagens
são frutos da ficção e que verdadeiramente não acontecem.
O abuso sexual, porém, existe, não é fruto da ficção e não faz distinção de
classe social, raça, cor, credo ou etnia, atingindo de forma cruel e devastadora famílias
que comumente encontramos por lugares em que passamos. Só que diferentemente
de uma doença contagiosa não conseguimos, à primeira vista, detectar quem é
abusador e quem é vítima. Neste capítulo mostraremos, além de nossa metodologia
de pesquisa, a qual nos possibilitou coletar dados para elaboração deste Trabalho de
Conclusão de Curso, fragmentos de quatro histórias de vida de crianças que
vivenciaram a dinâmica do abuso sexual em suas famílias e que através de
acompanhamento psicossocial buscam resignificar as experiências vividas.

2.1. Metodologia da Pesquisa

O primeiro passo da nossa investigação foi a elaboração do Projeto de
Pesquisa que, uma vez aprovado pela orientadora, foi encaminhado para a
coordenação do Programa Sentinela de Florianópolis para ser aprovado na instância
em que realizaríamos nossa investigação. Em outubro de 2006 recebemos o ofício
confirmando a autorização para que desenvolvêssemos nosso estudo.
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Passamos logo após a fazer o levantamento dos casos de abuso sexual que
estavam em atendimento pelo Programa no segundo semestre de 2006, período em
que estaríamos realizando estágio curricular não obrigatório na referida Instituição.
Nesta época estavam em atendimento 260 casos de violência física, sexual e
negligência pela Equipe de Acompanhamento. Como nosso objetivo era pesquisar
apenas a violência sexual procuramos saber quantos casos deste tipo de violência
estavam em atendimento pela equipe.
Encontramos 115 casos de violência sexual. Como este número ainda era
elevado e como nosso objetivo era pesquisar apenas os casos de abuso sexual
intrafamiliar por esta ser uma das formas de violência mais difíceis de identificar. E,
ainda por, nestes casos, muitas vezes o agressor permanecer convivendo com a
vítima, decidimos averiguar, os casos em que o abusador fosse pai ou padrasto e que
tivesse convivido com a vítima na época do abuso e/ou depois da revelação.
Assim, passamos a pesquisar quais casos atendiam a este critério. E, neste
levantamento, que levou aproximadamente três semanas para ser executado,
encontramos 46 casos em que o abusador era pai ou padrasto. Como nossa intenção
era encontrar dados referentes às estratégias de auto-proteção das crianças e
adolescentes bem como as mudanças de comportamento das mesmas, ao
analisarmos a amostra percebemos que em boa parte dos prontuários não havia
muitos dados e informações que respondessem às perguntas da nossa pesquisa,
motivo pelo qual selecionamos, de forma intencional, os casos ricos em informações a
respeito das estratégias de auto-proteção e mudança de comportamento das vítimas.
Desta forma nossa amostra intencional foram 4 casos de abuso sexual
intrafamiliar sendo que em dois deles o abusador é o pai biológico e em outros dois o
abusador é o padrasto. Em dois casos o abusador foi afastado temporariamente e logo
depois voltou para casa para viver com a família e conseqüentemente com a vítima e,
nos outros dois casos, os agressores, embora os técnicos tenham solicitado o
afastamento do mesmo, com base no artigo 130 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, permaneceram convivendo com suas famílias e com as crianças
vitimizadas. Salientamos que os casos foram selecionados com base no parecer dos
técnicos do serviço de proteção no que tange a confirmação para abuso sexual
intrafamiliar.
Em razão de o objeto a ser investigado ainda ser um tema não muito
pesquisado utilizamo-nos da pesquisa exploratória que, segundo Gil (1995, p.43), -têm
como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias [...]
este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco
explorado".
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Para responder as questões a serem investigadas adotamos a pesquisa
qualitativa que, segundo Minayo (2000, p. 21),
...responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados,
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a
um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de
variáveis.
A nosso ver este tipo de pesquisa seria o mais apropriado para análise das

informações obtidas visto que teria o potencial para abranger os aspectos
relacionados ao contexto em que estas famílias vivem bem como os aspectos e
conseqüências relacionadas ao abuso sexual.
Elegemos, outrossim, a pesquisa documental devido esta ser a mais adequada
para encontrar informações acerca das estratégias de auto-proteção bem como a
mudança de comportamento das vítimas nos relatos dos atendimentos realizados
pelos técnicos dentro dos prontuários das famílias atendidas.
Desta forma, iniciamos a pesquisa nos 4 prontuários selecionados. Estes
prontuários são compostos por documentos29 ou seja, relatórios que possibilitam aos
técnicos entender a dinâmica familiar, bem como aprofundar a investigação da
ocorrência ou confirmação do abuso sexual. Os profissionais que trabalham com
abuso sexual da criança ao ingressarem em seus campos de trabalho vão ao encontro
de uma situação complexa a qual exige amplo conhecimento teórico-metodológico da
temática para que desta forma, consigam identificar o fenômeno da violência sexual.
Os relatos que encontramos nos prontuários, fruto das mais diversas
intervenções efetuadas pelos técnicos (Assistentes Sociais, Psicólogos e Pedagogos)
foram fundamentais para que pudéssemos entender e desvelar o abuso. Foram nestes
relatos que encontramos as falas das vítimas bem como a de seus amigos, familiares
e vizinhos as quais viabilizaram responder as nossas questões de pesquisa.
Após identificarmos as falas das vítimas passamos para a descrição dos
prontuários com o intuito de clarificar e entender a experiência abusiva e o contexto
familiar destas quatro crianças que conviveram por algum período com seus
abusadores. Na descrição suprimimos os nomes reais substituindo-os por nomes
fictícios bem como generalizamos dados que pudessem vir a identificar as vitimas

29 Geralmente encontramos nos prontuários: guia de encaminhamento do Conselho Tutelar, Relatórios
Situacionais elaborados pelos programas, que precederam o Programa Sentinela, como SOS Criança e o
ACORDE, ou da atual Equipe de Diagnostico do Programa. Além disso, é habitual encontrarmos Laudos
do IML, Pareceres Sociais, Psicossociais, entre outros documentos.

45

como nomes de escolas, bairros, postos de saúde entre outros. Tomamos este
cuidado atendendo ao Código de Ética do Assistente Soc:ia1 30 .
Com o intuito de apresentar os dados recolhidos com a nossa pesquisa,
elegemos algumas categorias de análise, como o segredo, o sentimento de
impotência, a culpa, a revelação tardia e não convincente, a adaptação e a retratação,
para interpretarmos as informações coletadas e mostrarmos desta forma as possíveis
conseqüências do abuso sexual da criança. Todos estes elementos serão
apresentados a seguir na descrição dos prontuários e na análise que faremos dos
mesmos.

2.2 — Histórias da Vida Real: exposição e análise dos prontuários

Neste tópico apresentaremos a dinâmica familiar das quatro vítimas de abuso
sexual além de analisarmos os dados obtidos na pesquisa documental. Vamos
descrever como funcionava a dinâmica do abuso, tempo e implicações na vida da
criança, bem como expor suas falas em que foi possível identificar os movimentos
realizados pelas crianças para tentar evitar sua revitimização. Os nomes das crianças
foram inspirados em vitimas de abuso sexual que conseguiram dar novo significado às
suas vidas superando a experiência abusiva. Com a publicização de suas histórias de
vida através de livros, sites na internet e revistas, hoje lutam com o objetivo de alertar
e sensibilizar o maior número de pessoas para este drama que muitas crianças
vivenciam em seus cotidianos.
Socializamos também fragmentos das histórias de vida da atualidade por
acharmos importante revelar como a falta de proteção e o abuso sexual em si, podem
vir a ser prejudiciais ao futuro destas crianças.

Prontuário da menina Elizabeth31

30 Art.15 - Constitui direito de o assistente social manter o sigilo profissional.
Art.16 — O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo de que o assistente social tome conhecimento, como
decorrência do exercício da atividade profissional. (Resolução CFESS n°. 273/93 de 13 março de 1993).
31 Nome inspirado após conhecer a história de Elizabeth, que foi vítima de abuso sexual na infância.
Depois de anos resolveu publicizar sua história com o intuito de proteger outras crianças. Disponível em:
http://www.r-eap.org/dex.00rtuquese.htm acesso em: 11/12/2006
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Idade
atual

Elizabeth
17 anos

Idade
cru que
o abuso
iniciou
07 anos

Agressor

Denunciante

Genitor
Paulo

Profissional
da Escola
onde ela
estudava

Data da
Denúncia

Data da
confirmação
do Abuso

Data em que
Começou o
acompanha mento

Tempo de Abuso

0411998

Dois dias após
a denúncia

08/2004"

Aprox. 2 anos

Resumo do Caso:

Na época em que entrou a denúncia no Programa Sentinela, Elizabeth morava com sua
mãe, seu pai e seu irmão numa casa no bairro Esperança 33, na cidade de Florianópolis. O abuso de
Elizabeth começou quando ela tinha 07 anos de idade. Segundo relatos, a primeira estratégia de
Elizabeth para tentar se proteger foi contar à sua professora que seu pai a usava sexualmente.
Elizabeth não lembra exatamente quando os abusos cessaram, mas lembra que depois de ter
contado o fato na escola não foi mais revitimizada pelo pai. Ela temia contar o ocorrido pois este a
ameaçava freqüentemente de morte. Na época seu pai, Paulo, trabalhava como vigia durante a
noite e sua mãe, Maria, trabalhava de dia como doméstica.
O relacionamento do casal era esporádico visto que tinham horários de trabalho
diferentes. A mãe da menina costumava deixar os filhos com qualquer pessoa que pudesse olhá-los
e não se preocupava muito com os mesmos. Quando aconteceu a denúncia e a equipe do
Programa realizou visita domiciliar a mãe não acreditou nos fatos. A mãe insinuou que a filha
inventava histórias e que havia, após uma briga com seu pai, ameaçado se vingar dele.
Nesta primeira abordagem domiciliar a menina estava em casa com uma prima e
confirmou o abuso, porém não quis falar no assunto por pensar que as pessoas não acreditariam
nela e, além disso, seu pai estava em casa no andar superior e poderia ouvir. Sua prima contou aos
técnicos que sabia da história, porém nada foi provado.
A menina contava como acontecia o abuso nos mínimos detalhes, sem contradições e,
nesta época, fazia alguns movimentos com intuito de se proteger. Numa das vezes em que o pai
tentou abusá-la conta: "Uma vez ele me chamou para dentro do quarto e mandou eu fechar a

porta, mas eu fui para a rua, ai ele não fez nada. Para minha mãe não contei, eu não queria
deixar a mãe triste34".
Em sua fala, extraída do prontuário, deixou claro que não queria ver a genitora sofrer
posto que logo após o pai ter abusado dela pela primeira vez conta que: "Eu enterrei a minha

32 Devemos salientar que antes desta data o caso continuou sendo atendido pelo programa ACORDE e,
após a retratação de Elizabeth, a família mudou de endereço não informando seu paradeiro aos técnicos.
Estes continuaram tentando mobilizar a família para o acompanhamento porém, por desconhecer o
paradeiro da família, não tiveram sorte em seu intento. Em 2004 o juiz solicitou verificação de situação da
adolescente e os técnicos conseguiram, enfim, pistas do local em que a família residia e estão tentando
atende-los. Cabe informar que a família ainda refuta o atendimento.
33 O nome do bairro também é fictício para preservar o sigilo.
34 Os trechos escritos em itálico foram escritos pelos técnicos que atendem o caso, tendo sido extraidos
dos prontuários.
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cakinha na terra, porque tinha sangue e se a minha mãe visse, ia ficar triste".
Os técnicos determinaram o abrigamento da menina na Casa de Passagem, logo após
obterem a comprovação da relação abusiva através do exame de corpo delito realizado pelo IML.
Elizabeth permaneceu lá até o agressor ser afastado do lar, conforme prevê o Estatuto da Criança
e do Adolescente em seu artigo 130. Buscaram também apoio junto à rede externa, ou seja, os
vizinhos da família, tentando proteger a criança caso o abusador retornasse ao lar.
O pai ao ser abordado na sede do Programa negou o abuso dizendo que a filha havia
machucado a vagina quando caiu sobre um escorredor de louças. Disse ainda, que sua esposa
levou a menina no médico quando ocorreu este episódio. Paulo afirmou que a filha inventa muitas
histórias. Por causa de desentendimentos entre o casal, o abusador disse que Maria havia inventado
o abuso para prejudicá-lo.
Embora o pai negasse os fatos a menina, em outras abordagens, seguia contando suas
estratégias. Ela relata que: "Outro dia também quando e/e ia fazer isso comigo, eu falei . Pai faltou

água, dai ele foi ver e não fez nada. "Quando ele saiu, Elizabeth conseguiu se esquivar do mesmo.
Paulo, ao ser novamente chamado para abordagem institucional na sede do Programa,
chegou apreensivo e confuso e solicitou a presença da esposa. Neste momento ele indagou se
haviam levado a menina ao médico. Os técnicos afirmaram que sim e que o laudo de corpo delito
do IML havia dado positivo. Ele continuou negando e colocou a culpa em um amigo que esteve
hospedado em sua casa.
Elizabeth sempre contou o abuso em detalhes e sem contradições afirmando que este
acontecia várias vezes sempre que estava sozinha com seu pai. Contou que durante o intercurso
sexual, ela tentava se desvencilhar conforme o relato aponta: "Tenho dor nas pernas por que o pai

subia em cima de mim e era muito apressado e me machucava. Tentava me levantar, mas o pai
me forçava para baixo".
Elizabeth levantou a suspeita de o pai ter abusado de Clara, uma amiguinha sua. Clara
ao ser procurada pelos técnicos do Programa, disse que viu o pai de Elizabeth abusar dela e que
este tentou fazer o mesmo com ela, mas não conseguiu.
Nos atendimentos ela continuava a falar como fazia para tentar se proteger: "Um dia a

minha mãe ia sair de casa e eu comecei a chorar por que eu não queria ficar sozinha com o meu
pai em casa. Mas doía minha mãe disse que eu podia espernear que eu ia ficar em casa. Eu tava
com medo. Depois que a minha mãe saiu o meu pai fez aquilo comigo".
Dias após, em nova abordagem, a mãe Maria, ao ser argüida sobre o episódio em que
Elizabeth ficou gritando para não permanecer sozinha com o pai, esta afirmou lembrar-se do
ocorrido, porém assegurou que Paulo não estava em casa e disse ainda que na época, Elizabeth
estava com seis anos de idade. Cabe salientar que esta informação mostra-nos que o abuso
começou antes dos sete anos de idade e provavelmente Elizabeth já havia sofrido, em tenra
idade 35 , abuso por parte de seu genitor. Aqui foi pontuado com Maria que ela poderia não lembrar
se o marido estava de folga ou não, mesmo assim Maria não se deu por convencida a respeito do
abuso.
Quando o fato veio à tona, a família passou a exercer forte pressão psicológica sobre a

35

Cabe salientar que em nossa pesquisa não encontramos informações concretas a respeito de abusos
anteriores aos sete anos de idade.
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criança para que esta fosse até a delegacia prestar outro depoimento contando unia suposta
verdade, inocentando o genitor.
Numa das primeiras abordagens Elizabeth verbalizou de forma emblemática: "Eu não vou
falar porque ninguém acredita em mim':
O pai de Elizabeth foi preso, mas absolvido, visto que ela, em juízo, retratou os fatos. A
família passou a refutar o atendimento após a absolvição do agressor. Mudaram de endereço e
não o forneceram aos técnicos do Programa.

Fragmentos da história atual:
Hoje Elizabeth está com

17

anos de idade e já é mãe de um menino de 9 meses. Depois de

um longo tempo refutando o atendimento os técnicos do Programa conseguiram localizar seu
endereço e chamaram os genitores, Maria e Paulo, bem como a adolescente, para tentar dar
continuidade ao acompanhamento psicossocial da família.
Seus pais estão separados, mas mantém contato tanto que vieram juntos para abordagem
na sede do Programa. Como já se passaram 9 anos da época da denúncia os técnicos não
conseguiram trabalhar o assunto referente ao abuso com os pais de Elizabeth. Os pais colocaram
que a filha tem sérios problemas de comportamento e que não conseguem lidar com a situação.
O pai e agressor continua fazendo o papel de pai amoroso e dedicado sempre preocupado
com a filha. A mãe coloca que tem problemas de relacionamento com a filha e que tem se
responsabilizado pelos cuidados do neto visto que Elizabeth não acorda por si só para amamentar
o filho, tendo sempre que ser despertada pela genitora. Além disso, esta relata que a filha não tem
a menor paciência com o bebê e dá uns chacoalhões no bebê. Conta que num dia destes o neto
caiu do carrinho, batendo a cabeça no chão e Elizabeth não foi capaz de levá-lo ao posto de saúde
local para que os técnicos e médicos vissem se o bebê estava bem ou se havia se machucado.
Elizabeth, ao comparecer ao Programa, disse que não consegue confiar nas pessoas visto
que anos atrás confiou em alguém36 e esta pessoa a enganou. Relatou sua história para os técnicos
do Programa o que causou a prisão do pai e seu abrigamento. Ela contou este fato referindo-se a
professora e aos técnicos do Programa que atenderam a denúncia, pois estes, após confirmarem o
abuso, tomaram as providências cabíveis e necessárias para garantir a segurança de Elizabeth. Por
esta razão seu pai foi preso e afastado de casa e a menina foi pressionada psicologicamente pela
família para que contasse outra história inocentando seu pai. Pelo que conseguimos observar a
prisão do pai e a tortura psicológica que a adolescente sofreu na época, foram agravantes do ato
abusivo, pois ela disse que não quer aquela confusão novamente em sua vida e por estes motivos se
sente insegura em contar as coisas para as pessoas.
A adolescente disse que hoje não quer mais mexer neste assunto visto que tem medo que o
pai seja preso novamente e, além disso, comenta que as lembranças do passado a incomodam. E,

36

Aqui ela esta se referindo a professora e aos técnicos que atenderam o caso na época. Conforme
vimos anteriormente as conseqüências da revelação comumente são piores que o próprio abuso para a
criança, pois esta é vitima de coações e ameaças por parte de familiares, causando a perda de confiança
em algumas delas. Esta perda de confiança da adolescente pode ser conseqüência da perturbação que
vivenciou com a revelação do abuso.
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acima de tudo, demonstra sentir-se culpada pelo que aconteceu através de sua fala: "Hoje fico
pensando que poderia ter evitado ou me protegido...poderia ter gritado, dados chutes nele...".
Ainda hoje Elizabeth confirma todos os fatos que ocorreram, porém não tem interesse em
punir o pai, pois acha que isso não resolveria. Os técnicos pontuaram com ela as estratégias que ela
usou para fugir das investidas de seu genitor/agressor, o que fez com que se sentisse aliviada
percebendo que não tinha culpa dos fatos. A equipe ainda reforçou que o único responsável por
tudo o que aconteceu foi Paulo.
O caso ainda está em atendimento pela equipe, porém trabalha com a redução de danos
psicológicos visto que ela é mãe e já dá indícios de que pode vir agredir seu filho que ainda é bebê.
O prontuário revela que Elizabeth é imatura e não demonstra ter perspectivas de futuro, saindo à
noite e se envolvendo com alguns rapazes que traficam drogas em sua comunidade. já falou,
inclusive, que chegou a ver as armas utilizadas por eles. Os técnicos que atendem o caso estão
buscando alternativas para fazer com que Elizabeth venha aos atendimentos e consiga trabalhar a
violência da qual foi vitima, visto que a adolescente é refratária aos atendimentos marcados, não
comparecendo no Programa.

Análise do prontuário 1:
Este caso que acabamos de apresentar mostra algumas estratégias de autoproteção utilizadas por Elizabeth buscando evitar novas recidivas do genitor. Além
disso, pelos dados que obtivemos, e que detalharemos a seguir, conseguimos
perceber que a professora e os técnicos também priorizaram ações que garantissem a
segurança da menina.
Podemos perceber que a menina se utilizava de várias estratégias para dar fim
aos abusos porém, como não encontrou quem a protegesse, foi suportando as
investidas de seu algoz como pôde, até um dia, na escola, verbalizar tudo para a
professora e conseguir sua proteção.
A pesquisa documental realizada nos mostrou que o pai abusava da menina
quando tinha oportunidade de ficar sozinho com a mesma. Ele contava com um
facilitador que era seu horário de trabalho, alternado ao de sua esposa. Bouhet,
Pérard e Zorman (1989, apud GABEL, 2002, p. 41) através de sua pesquisa adiantam
que "as crianças pouco vigiadas, deixadas por sua própria conta e/ou que tèm
carências emocionais e afetivas, são mais vulneráveis e constituem provavelmente o
alvo preferido dos autores de abuso". Esta situação propicia o surgimento do segredo
o qual pode fazer com que a vitima, além de sofrer com a culpa, caia na armadilha da
adaptação. Muitas vezes isso ocorre por justamente não encontrar alguém que lhe
acredite ou alguma pessoa em quem possa confiar.
Se nos reportarmos a Furniss (2002, p. 30), com base em sua experiência

profissional, este aponta não ter encontrado casos de prolongado abuso sexual
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intrafamiliar em que a vítima não tenha tentado denunciar o abuso para alguém do
âmbito familiar ou fora dele. Neste caso a pessoa de confiança 37 para Elizabeth foi sua
professora da pré-escola.
Sendo assim, observamos que, antes da denúncia Elizabeth foi obrigada a
conviver com seu abusador durante parte de sua infância e adolescência sendo que
pelos dados encontrados na pesquisa a situação abusiva já se perpetuava por dois
anos quando houve a revelação.
Por ter que conviver com o abusador e não contar com a proteção de sua
genitora, algumas vezes conseguiu fugir do pai como no episódio da falta de água,
relatado anteriormente, todavia foi revitimizada pelo fato de não poder contar para a
mãe o que, de certa forma, se configura como uma violência psicológica, visto que
sofria ao ver a mãe triste. Segundo o que colocamos anteriormente Furniss (2002)
aponta que o fato de a criança negar, mentir ou ocultar o abuso pode ser decorrência
das ameaças que o abusador faz, com o intuito de manter o segredo desta relação.
Neste caso em estudo a menina era ameaçada pelo pai para que não revelasse nada.
A negação da mãe fez com que a menina ficasse fragilizada pois não contava
com uma rede de proteção familiar e também não confiava na mãe como cuidador
não-abusivo (Furniss, 2002).
Conforme Lamour (1989, apud Gabei, 1997) a revelação tardia e não
convincente, além de prejudicar as iniciativas de auto-proteção das crianças, pode
também influenciar na proteção que a família destina a criança. A revelação tardia ou
que não convence os adultos pode favorecer o desenvolvimento da síndrome de
adaptação, campo de concentração e Estocolmo. Por sua mãe não ser sua aliada e
protetora natural, Elizabeth teve de esconder a prova do abuso o que possibilitou ao
pai a continuidade do abuso.
Neste caso fica claro que mesmo sendo mais frágil que seu abusador Elizabeth
tentava sair da relação abusiva, porém não conseguia por estar inserida numa relação
totalmente assimétrica desfavorecendo sua auto-proteção.
Como relatamos anteriormente o abusador muitas vezes não se utiliza de força
física para abusar e, conforme Perrone e Nannini (1998), já abordados anteriormente,
37

Furniss (2002, p. 183) diz que: "Os ambientes e situações em que as crianças que sofreram abuso
sexual manifestam um comportamento perturbado e sexualizado, ou nos quais fazem revelações parciais,
que conduzem os profissionais à suspeita de abuso sexual não são escolhidos ao acaso. [...IA pessoa em
cuja presença a criança manifesta esses sintomas inconscientemente, ou faz uma revelação parcial
consciente e intencional é a 'Pessoa de Confiança' especificamente escolhida. 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. [...] A criança
não deve ser encaminhada para outro profissional sem a presença da pessoa de confiança. [...] Sua
presença é vital para o processo de revelação." Geralmente são: professores, atendentes de creche,
amigos da igreja, do clube de jovens ou até mesmo a mãe, enfim qualquer pessoa com quem a criança se
sinta segura na sua presença para fazer as alusões pertinentes ao abuso que sofreu.
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este geralmente estabelece relações como a de impostura, de autoridade, de dialética
e a de encantamento para conseguir seu intento, além de criar um ritual e/ou
estratégias para facilitar sua ação. Um exemplo disto é abusar da vítima quando se
encontrar sozinho com a mesma, assim qualquer tentativa da criança, no que tange
sua auto-proteção, fica prejudicada. No caso de Elizabeth o pai se utilizava deste
modus operandi para cometer o delito.
Quando Elizabeth ficou gritando para a mãe não deixa-la sozinha com o pai
estava, de alguma maneira, emitindo sinais buscando se auto-proteger, porém estes
não foram respeitados pelo pai e percebidos pela mãe que, de certa forma, contribuiu
para que a menina fosse revitimizada.
Azevedo e Guerra (1989, p. 78) pontuam que: "A incredulidade — por parte dos
adultos, inibe a quase totalidade das iniciativas das crianças no sentido da denúncia
de seus agressores". A incredulidade dos adultos faz com que as crianças não se
sintam seguras para denunciar o abusador e prejudica, desta forma, a auto-proteção
destas e certamente pode vir a corroborar com o desenvolvimento da Síndrome de
Adaptação e do Campo de Concentração.
O descrédito na palavra da criança faz com que sua confiança no adulto seja
abalada, o que muitas vezes faz com que a criança não acredite que possa ser
protegida. Este também faz com que a vítima se sinta cúmplice da relação abusiva
gerando vergonha, depressão com gradativa perda de auto-estima o que dificulta a
percepção das possibilidades de saída da situação. A adaptação, assim, é uma
tentativa de superá-la.
Vemos com clareza que a mãe de Elizabeth, mesmo após saber do abuso,
pelo profissional do Programa, continuava negando, o que pode ter ocorrido pelo fato
de o pai nunca ter se responsabilizado pelo delito deixando a filha à mercê dos
impulsos sexuais de seu pai e dificultando a proteção da criança e contribuindo para o
segredo da relação abusiva.
O segredo que freqüentemente ocorre no abuso sexual pode determinar o
modus vivendi da dinâmica familiar uma vez que é aliado ao medo, à ameaça, à
culpabilização, entre outros aspectos. Furniss (2002) coloca que a falta de evidências
médicas e legais que comprovem o abuso, a negação por parte do agressor,
inexistência de uma rede familiar ou de pessoas externas que acreditem na criança ou
nos profissionais que atendem a família corroboram para que o segredo seja mantido
e reforçado podendo levar a criança a desenvolver as síndromes aqui estudadas. No
caso hora apresentado o laudo do IML foi positivo, porém as ameaças, a pressão
psicológica, a culpa corroboraram para que a menina retratasse o abuso. Assim a
família voltou a não falar no assunto — ou seja — recaiu no segredo.

Devemos salientar aqui que a retratação pode ser o maior indicio de uma
adaptação a posteriori da criança e, o segredo é embutido neste tipo relação para que
se mantenha o padrão abusivo.
Todos estes fatos ficam evidenciados aqui, visto que sua família não a
protegeu e, após seu pai ser preso a criança começou a sofrer pressão psicológica
para que desse outro depoimento, acusando um conhecido da família que residiu com
a mesma num determinado período.
Outro fator importante que deve ser analisado neste caso é a culpa. Furniss
(2002) pontua que a culpa envolve a criança e o abusador em razão do aspecto
interacional podendo ter um duplo entendimento: o legal e o psicológico. O legal atinge
o abusador que deverá ser responsabilizado pelo seu ato e o psicológico envolve
ambas as partes visto que a criança e o abusador participam da relação. O sentimento
de culpa surge na criança equivocadamente em razão da responsabilidade de ter
participado do abuso o que, via de regra, é reforçado por ameaças de dissolução da
rede familiar, condenação do agressor, dificuldade sócio-econômica que a família
possa vir a enfrentar entre outras. A longa experiência psicológica de participação e
culpa pode explicar, no futuro, o comportamento de vítima bem como a baixa autoestima nos adultos que foram vitimizados sexualmente quando crianças. (Idem).
Esta descrição expõe exatamente o que Elizabeth evidenciou após a prisão do
pai. A culpa pode ser um fator para a adaptação e por outro lado, nos mostra que a
convivência com o agressor é prejudicial e, acima de tudo, pode facilitar o
desenvolvimento das síndromes descritas anteriormente.
Além da culpa, Lamour (1989 apud GABEL,1997) aponta, também, que os
aspectos como o segredo, o sentimento de impotência, a revelação tardia e não
convincente e a retratação podem corroborar para a adaptação da vitima. Summit
(1983, apud GABEL, 2002, p. 56) pontua que: o conhecimento da síndrome de
adaptação "permite melhor abordagem preventiva e terapêutica dos abusos
sexuais[...] Quando as crianças estiverem em terapia, os terapeutas correrão menos
risco de tratar o abuso como um fantasma".
A retratação, em juízo, feita por Elizabeth pode ter ocorrido pela possibilidade
dela ter se adaptado ao abuso. Os Assistentes Sociais não podem afirmar que
Elizabeth tenha se adaptado ao abuso por ter retratado, porém este deve levantar sua
suspeita junto à equipe multidisciplinar para que os técnicos especializados nesta área
façam um trabalho mais específico e direcionado com a vítima buscando diagnosticar
se a criança desenvolveu ou não alguma destas síndromes. No caso de Elizabeth
após sua retratação, ela continuou a ligar para os técnicos do Programa para
conversar e pedir desculpas. Por isso é mister que se tenha atenção por partes dos
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técnicos que acompanham o caso quando ocorre uma retratação após uma revelação
visto que nestes casos a retratação mais comprova do que nega o ato abusivo. Alvin
(1988 apud GABEL, 1997).
Analisando o prontuário de Elizabeth pudemos observar que depois da
retratação a família voltou a viver normalmente como se nada tivesse acontecido.
Embora a menina fizesse ligações à técnica que atendeu o caso, esta não mais
procurou ajuda. A família mudou de endereço e o caso permaneceu um tempo sem
atendimento. A Assistente Social que assumiu o caso em 2006 conseguiu encontrar o
paradeiro da família e já realiza algumas intervenções.
Como podemos observar pelo relato do caso há que se ter cautela quando uma
criança retrata o abuso visto que pode, sim, representar uma adaptação, o que só
psicólogos podem afirmar e diagnosticar. O fato da família de Elizabeth ter se
restabelecido a partir da retratação da adolescente deve ser observado com cautela
pelos técnicos para que com isso evitem adaptações.
Por isso é fundamental tanto para Assistentes Sociais bem como para
Psicólogos buscar o máximo de informações sobre a dinâmica do abuso para elaborar
juntamente com a criança, estratégias de auto-proteção ou reforçá-las caso esta
verbalize aos técnicos as maneiras buscadas para se defender de seu algoz. Fazer
com que a criança perceba que é sujeito de sua autodefesa através de suas
estratégias para evitar recidivas do abusador, poderá contribuir para a diminuição da
sua culpa e evitar uma futura retratação que comumente acontece em casos de abuso
sexual. A desconfiança que a adolescente nutre hoje vem expor o quanto é prejudicial
a relação abusiva na vida de uma criança.
Analisando os dados atuais da história de Elizabeth, sua falta de iniciativa, de
perspectivas para o futuro e envolvimento em situações de brigas e perigo demonstra
claramente as seqüelas que uma relação incestogênica deixa como "herança" para
suas vitimas caso estas não sejam acompanhadas por profissionais habilitados a
trabalhar com o abuso.
O fato dela não ser madura o suficiente, não ter responsabilidades com o filho,
não possuir bom relacionamento com os pais são conseqüências do terror que
vivenciou no passado. Neste caso observamos à culpa, o segredo, a negação e a
retratação e o que estas categorias podem causar na criança vitimizada pelo abuso
sexual, por isso tratar o abuso sexual é fundamental para que o ciclo da violência seja
rompido.
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Prontuário das meninas Fabiana 38 e Marisa39
Idade em
Idade atual

que o

Agressor

Denunciante

abuso

Data da

Data da

Data em que

Tempo de

Denúncia

confirmação do

Começou o

Abuso

Abuso

acompanhamento

12/08/2003

09/2004

iniciou

Fabiana
30 anos

Fabiana
07 anos

Mansa
17 anos

Marisa
06 anos

Genitor

Não informado

15/05/2003

João

Aproz. 8
anos

Resumo do Caso:

A história de Fabiana e Mansa começa com o estupro de sua mãe pelo pai e agressor das
duas. Segundo os relatos João estuprou Carolina, mãe de Fabiana e Mansa, sendo que esta
engravidou de Fabiana. O pai fugiu para uma cidade de um estado vizinho retornando seis anos
depois. Nesta época em que esteve fora não assumiu a paternidade de Fabiana.
Quando João retornou, voltou a morar com sua mãe e, na época, Fabiana estava com 5
anos de idade. A vida da família "virou um inferno", pois o mesmo espancava severamente a mãe,
sendo que também a agredia deixando lesões. Anos mais tarde nascia Mansa sua irmã mais nova,
outra vítima da violência de seu progenitor.
Segundo Fabiana a conjunção carnal nunca ocorreu, mas os atos libidinosos eram
freqüentes. João fingia estar doente e pedia que Fabiana lhe levasse algo. Ele a esperava desnudo
puxava para debaixo das cobertas, começando o ritual.
Fabiana, irmã mais velha de Mansa verbalizou o abuso para sua mãe Carolina, porém a
mãe não a ajudou e o abuso seguiu acontecendo. Ela chegou ao extremo de combinar um
flagrante com a mãe, para que esta se convencesse do fato e a ajudasse. Sua fala encontrada no
prontuário prova isso: "um dia, para provar à mãe que estava falando a verdade, combinou com

ela para voltar mais cedo do trabalho. Sua mãe concordou e quando chegou em casa, viu 5r. João
com ela na cama, porém e/e contou qualquer história, e ela acreditou", Além disso a filha relata
que a mãe, Carolina, flagrou o mesmo, diversas vezes, porém nunca teve nenhuma iniciativa de
proteção, sendo conivente com a situação imposta por ele.
Como nem esta tentativa adiantou para que a genitora colaborasse com sua proteção,

Fabiana, aos quinze anos de idade casou-se para sair de casa e se livrar do abuso. Disse aos técnicos

38 Este nome foi inspirado no livro Labirintos do Incesto escrito por Fabiana Pereira de Andrade onde ela
relata sua história de abuso sexual e é, como ela mesma se intitula, uma sobrevivente. Fabiana teve dois
filhos do pai/abusador e hoje com 27 anos tenta reconstruir sua vida ao lado do marido e espera seu
terceiro filho. Através de sua história busca conscientizar e ajudar as crianças vitimas de abusos.
39

Este nome foi inspirado na reportagem Infância Roubada publicada na revista Marie Ciaria — Edição
Janeiro de 2006 em que algumas das sobreviventes de abuso sexual infantil relatam suas histórias sendo
que Mansa Mello, pedagoga, hoje com 40 anos conta que foi abusada pelo pai aos 11 anos de idade e
tempo depois resolveu denunciá-lo. Ela formou um grupo de teatro intitulado Parábola o qual tenta levar
informações a respeito de violência doméstica e abuso sexual as pessoas tentando com isso proteger as
crianças. Em 1994 o grupo foi registrado como ONG e já prestou atendimento integral ou parcial a 800
crianças vitimizadas pela violência tornando-se referência mundial na área da violência doméstica.
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que se ressentia com a mãe por esta não ter lhe protegido.
Fabiana e Mansa eram ameaçadas de ficarem presas dentro de casa se viessem a revelar
a situação para alguém. A irmã do agressor diz que este agredia as mulheres de sua família com o
apoio da mãe.
Há três anos quando veio a falecer Mansa foi coagida pelo pai a não demonstrar
sentimentos no velório de sua mãe. A mãe também teria dito à irmã mais velha que já não estava
mais morando em casa, que a segunda filha do casal se acostumaria com o abuso sexual imposto
pelo pai.
Depois da morte de Carolina, mãe das meninas, Paulo e sua filha mais nova ficaram
morando sozinhos. Mansa era responsável por todo serviço de casa mesmo quando estava
adoentada. O pai continuava a lhe agredir fisicamente e com severidade sendo que nestas
oportunidades aproveitava para tocar-lhe nos seios e nádegas. O pai lhe dava "mesada" deixando
claro que a mesma lhe devia, mas que a cobrança não seria em dinheiro e sim em sexo.
Com medo, Mansa foi pedir ajuda na escola contando à professora que teme ser

estuprada pelo pai. Fez o relato em busca de proteção.
Ela conta que quando um amigo a elogiava o genitor a agredia com palavrões, pois sentia
ciúmes da mesma. Ficava observando e esbarrando em Mansa com o intuito de tocá-la quando
estava fazendo os serviços domésticos e, além disso, solicitava que a menina usasse roupas que o
excitassem. No prontuário consta: "Sentia medo de usar roupas justas, pois chamaria a atenção do

Como Mansa vivia temendo ser estuprada pelo pai, sendo que este a coagia, começou a

manifestar o desejo de morar com sua irmã e assim se desvencilhar da relação abusiva. Depois que
houve a denúncia contra seu pai, Mansa foi morar com a irmã.

Fragmentos da história atual:

Hoje Fabiana está casada pela segunda vez. O prontuário revela que vive uma relação
estável. O primeiro companheiro de Fabiana voltou para sua cidade natal levando consigo os dois
filhos e a ameaça de morte caso ela vã buscar as crianças. Hoje com seu segundo marido ela tem
uma filha.
Sua irmã Mansa mora com o casal. As irmãs se relacionam bem. Ela tem apresentado forte
angústia e vontade de suicídio. Tem muito medo de sair de casa sem a irmã e o cunhado. É
bastante insegura, imatura, apresenta baixa auto-estima, dificuldades de dormir e baixo
rendimento escolar.
Mansa conta que uma vez quando saiu de casa com amigos para dançar foi estuprada
por um rapaz e, por medo de que sua irmã perdesse sua guarda e tivesse que ir para um abrigo,
não deixou que a mesma registrasse Boletim de Ocorrência. Após este fato Mansa se fechou ficando
triste e apática e sem vontade de ir para a escola.
No decorrer da história o pai das duas ficou doente e Fabiana teve de cuidar do mesmo, o
que gerou em Mansa muita revolta visto que depois de toda a violência que sofreram a irmã mais
velha teve de cuidar do mesmo.
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Hoje Marisa é atendida pelo Centro de Atenção Psicossocial para Crianças e Adolescentes
(CAP5i) em razão dos problemas psicológicos que apresenta. Tanto Fabiana quanto Mansa sentem
falta de carinho de um pai, gostariam de ter um pai de verdade. Fabiana e seu esposo brigam
muito e sua filha presencia tudo, seu esposo tem problemas com o álcool. Mansa diz que a irmã
está reproduzindo a violência que sofreu.
Este caso continua em atendimento pela Equipe de Acompanhamento tendo apoio dos
técnicos do CAP5I visto que a adolescente apresenta graves seqüelas da violência que sofreu. Os
técnicos trabalham com o intuito de permitir que a adolescente torne-se resiliente. Quanto à irmã
mais velha, esta não é mais atendida pelo Programa diretamente, tendo sido proposto
atendimento em outra instituição para trabalhar os resquícios que possam ter ficado do abuso
sofrido, buscando quebrar o ciclo da violência.

Análise do prontuário 2:

Ao analisarmos detalhadamente o prontuário de Fabiana e Mansa
conseguimos verificar que estas também desenvolveram algumas estratégias para
tentar evitar ou fugir da relação abusiva. Fabiana, num ato desesperado, chegou a
combinar com a mãe para que chegasse mais cedo em casa, conforme o relato
descrito anteriormente, porém a falta de proteção do progenitor não abusivo fez com
que João continuasse abusando dela.
Sua irmã Mansa buscou proteção na escola, devemos pontuar que cada vez
mais as escolas são os locais em que as crianças se sentem seguras para revelar o
abuso. Se não revelam por completo, o fazem parcialmente, pois a escola para elas, é
o "mundo do meio40", que faz a ponte entre mundo familiar e o externo e onde elas
sentem-se seguras para revelar. Por isso cada vez mais é necessário que os
profissionais da rede educacional sejam treinados para perceber um possível indício
de abuso. O assistente social educacional, segundo Furniss (2002), é o profissional
que está na posição ideal para coordenar os demais profissionais a respeito da
temática do abuso sexual e suas suspeitas.
Ao retrocedermos na descrição do caso observamos que Mansa ao perceber
que o pai se excitava com o tipo de roupa que usava, vestia-se de forma não atraente
para ele. Com isso fica comprovado que ela tentava fugir da relação incestuosa.
Porém ela não tinha ninguém para ajudá-la a se defender isso nos mostra que
a convivência com o abusador, além de permitir que ele aja da maneira que quiser faz
com que a criança encontre dificuldade de fugir das investidas do mesmo. No caso em
estudo a situação ainda é mais grave visto que ambos moram sozinhos. Por isso,
40

O mundo do meio é o espaço compreendido entre o mundo familiar - espaço, em que geralmente, a
criança se encontra assustada demais para fazer uma revelação - e o mundo externo, espaço onde não
conhecem as pessoas, não esperando, assim, alguma proteção. (FURNISS, 2002)

•
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conforme já pontuamos anteriormente, escapar das relações incestogênicas é mais
difícil, pois não há lugar para que se possa correr e nem um estranho de que se possa
fugir. (FORWARD ; BUCK, 1989).
Devemos pontuar também, que os atos abusivos se intensificaram contra
Mansa quando as características sexuais secundárias começaram a aparecer.
Perrone e Nannini (1998, p. 101) dizem: "para el abusador, ia feminización del cuerpo
de la nina es la serial de que puede pasar a Ia fase de realización, y luego instalarse
en Ia relación abusiva". Age como se agora tivesse a permissão para a efetivação do
seu impulso sexual.
Ao morar com a irmã Mansa, conseguiu fugir do pai. Ela não fugiu de casa,
mas é importante ver o que Autores como Forward e Buck (1989) colocam sobre
casos em que a vitima foge de casa. A fuga é uma das conseqüências freqüentemente
percebidas em adolescentes vitimados pelo abuso assim como o envolvimento com
drogas também pode dar indícios para que se suspeite de uma relação abusiva.
Devemos ressaltar que Fabiana casou-se aos 15 anos para não sofrer com as
investidas do pai, comprovando desta forma o que as autoras nos mostram.
É fundamental analisarmos que neste caso a falta de proteção materna
colaborou para que as meninas continuassem sendo abusadas e que buscassem se
proteger através de outros meios como os descritos anteriormente. A negação da
mãe, além de fazer com que a criança se adaptasse a situação, pode colaborar para
anular qualquer tentativa da criança se proteger e com isso sair do abuso.
Neste caso a mãe não reagiu em prol da segurança das filhas. Ela pode ter
agido desta forma por ela também ter sido vítima de seu marido. Esta falta de proteção
por parte da mãe para com a filha pode estar atrelada a inúmeras razões conforme o
que já foi descrito no capítulo anterior.
Carolina, mãe de Fabiana e Mansa foi estuprada pelo próprio marido e genitor
de suas filhas e, talvez por isso, não conseguisse ser protetiva com as filhas no
período em que conviveu com elas, visto que nem após presenciar o marido abusando
de Fabiana esta foi capaz de acreditar no abuso da filha. A teoria nos mostra que este
comportamento é comum. Assim devemos nos indagar à respeito da adaptação da
mãe e da criança.
Hoje Mansa apresenta algumas complicações como depressão, tentativas de
suicídio que segundo Forward e Buck (1989) são comuns entre as vítimas de abusos
sexuais incestuosos.
Azevedo e Guerra (1989, p. 146) também nos mostram algumas
conseqüências psicológicas que podem surgir em crianças que sofreram abuso
sexual, a saber: perda da auto-estima, distúrbios do sono, culpa ou vergonha,
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depressão, idealização de suicídio, entre outros. Mansa atualmente apresenta a
maioria destas conseqüências bem corno o baixo rendimento escolar, sendo que a
dificuldade de aprendizagem também pode ser, segundo as autoras, uma
conseqüência do abuso sexual.
No acompanhamento os técnicos tentam trabalhar para que o ciclo da violência
não seja reproduzido. Acompanhar as vítimas de abuso sexual é fundamental para
que estas não reproduzam no futuro o que vivenciaram, e para que não venham a se
adaptar ou até mesmo se afeiçoar ao agressor como forma de proteção.
Pontuamos este fato visto que a Síndrome de Estocolmo, na maioria das
vezes, surge porque a vítima acha que não vai conseguir escapar e não vê saída
possível para situação a qual se encontra sendo que nestes casos pensa que se
afeiçoando ao seu agressor pode garantir sua sobrevivência.
Mansa e Fabiana foram sujeitos ativos no que diz respeito a iniciativas para
sair do abuso, como não possuíam uma rede familiar que lhe apoiasse e lhe
ajudassem encontram com a ajuda uma da outra a saída para acabar com seu
sofrimento. Este caso continua em acompanhamento porém, segundo os técnicos,
Fabiana e Mansa estão conseguindo resignificar suas vidas.
Prontuário da menina Márcia41
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Márcia

Padrasto

22 anos

3 anos

Osvaldo

Denunciante
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Data em que
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Denúncia

confirmação do
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Abuso

Abuso

acompanhamento

Dois dias após a

Pelo Programa

Aprox. 10

denúncia

Sentinela41

anos

11/1998

04/2004

Resumo do Caso:
Na época em que entrou a denúncia no Programa Sentinela Márcia morava num bairro
de Florianópolis. A família era composta pelo padrasto, Osvaldo, Valquíria, Márcia (filha apenas de
Valquiria e enteada de Osvaldo) e suas filhas Leila e Roberta e o filho Olavo. Todos moravam em

Es te nome foi inspirado na história de vida de Márcia publicada pela Revista Marie Claire — edição de
Janeiro de 2006. Márcia foi abusada pelo pai dos 3 aos 10 anos de idade e pelo irmão dos 10 aos 11
anos. Hoje tem um site: www.eumelembro2003.hpg.com.br e luta para que crianças não sofram abuso
sexual.
42
O caso já havia sido atendido pelo Programa de Apoio e Orientação Sócio Familiar (POASF), SOS
Criança e ACORDE.
41
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uma casa pequena e os quartos não possuíam portas.
Valquíria e Osvaldo tinham problemas com o alcoolismo, porém nunca aceitaram
tratamento. Márcia conta que seu padrasto a molestava sexualmente há vários anos e que o
assédio teria começado quando moravam em outro estado sendo que seus familiares, bem como
sua mãe, sabiam do abuso, contudo naquela época não fizeram nada para protegê-la.
Márcia também se utilizou da revelação para tentar se proteger das investidas do seu
padrasto, diferentemente do que aconteceu no Estado vizinho a Santa Catarina, em que ela
contou sua história e não foi ouvida. Aqui, quando verbalizou o abuso para sua professora da
escola, esta logo tomou as providências cabíveis para protegê-la.
Quando foi abordada pelos técnicos só quis conversar após ter certeza de que a mãe não
seria prejudicada e que o padrasto não saberia de suas declarações, pois tinha muito medo dele,
por não saber qual reação Osvaldo teria caso viesse, a saber, o que ela contou.
Marcia disse que Osvaldo abusava dela quando estavam sozinhos em casa e disse ainda
que quando começou a apresentar mudanças em seu corpo — características sexuais secundárias - o
padrasto passava a mão e se masturbava sobre ela, às vezes em seu rosto limpando o esperma
quando caia no chão. Conta também que nesta época era ameaçada por ele para que não
contasse nada para Valquíria e nem para outra pessoa. Ele também a espiava tomando banho.
Ressalta que, aqui na cidade, imediatamente após ter contato do abuso a denúncia foi
registrada e os técnicos interviram junto à família sendo que depois disso seu padrasto não abusou
mais dela, porém ainda teme que este torne a fazê-lo.
O filho de Osvaldo abusou de Márcia quando ela tinha três anos de idade. O agressor na
época tinha onze anos de idade e praticou sexo anal com ela. Valquíria disse que quando soube do
abuso de sua filha por parte de seu marido não soube que atitude tomar, além disso, alega nunca
ter visto qualquer comportamento estranho de Osvaldo em relação a sua filha, e que se ele abusou
de Márcia foi porque ela se insinuava para ele.
Osvaldo sempre foi muito agressivo e os filhos contam que Márcia e Leila sempre foram
suas vítimas preferenciais e que os parentes, amigos e vizinhos sempre o temeram por ser agressivo.
Numa abordagem com a criança Leila esta deu a entender que o pai abusava de Márcia e que isso
era uma coisa natural já que ela não era sua filha.
Além disso, as crianças eram ameaçadas pelo pai, tanto que o filho Olavo, em uma
abordagem na sede do Programa chegou trêmulo de medo dizendo que seu pai havia lhe
ameaçado e que ele não deveria contar as violências que aconteciam em casa, e que apanhou
para dizer o que havia contado aos técnicos na outra vez que esteve no Programa. Antes do
depoimento no Juizado combinaram a história que iriam contar e desta forma inocentar o
abusador. Olavo conta que ela nunca dorme sozinha para evitar que o abusador chegue perto
dela
Segundo informações, Osvaldo foi criado em orfanato e sua mãe era alcoolista. Veio para
Florianópolis fugindo de um processo de homicídio e abuso que corria no estado vizinho à Santa
Catarina. A tia de Márcia sempre quis ajudar e pensou, até mesmo, em assumir a guarda da
menina, porém o medo que sente do agressor a impede de fazê-lo, visto que o casal teme sofrer
represálias por parte de Osvaldo. A violência de Osvaldo não era apenas contra os filhos, Valquíria
sua esposa, também sofre com as agressões físicas.
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Pessoas próximas da família dizem que Valquíria tem histórico de violência sexual na
família visto que seu padrasto abusava dela e de suas irmãs. Estas sofreram ainda com o suicídio de
sua mãe. O genitor de Márcia desapareceu quando soube que sua mãe estava grávida. A genitora
tenta passar outra imagem da família para os técnicos e disse que toda esta história de abuso é
invenção da filha. Márcia tem um forte sentimento de culpa e acredita que permanecendo em
casa protege a família visto que muitas vezes eles lhe cobram o sustento.
Diz não contar tudo que acontece entre ela e o padrasto, pois teme que este seja preso e,
que se pudesse escolher quem deve sair de casa, ela optaria por sua retirada do lar visto que o
afastamento ou a prisão de seu agressor iria causar sofrimento profundo em sua mãe, Valquíria,
pois ela é muito dependente dele tanto financeira, quanto emocionalmente e ela não quer vê-la
sofrer.
Com o acompanhamento da família, a mãe, em uma das abordagens diz que as coisas em
casa estão bem e que Osvaldo e ela não estão mais bebendo e que os assédios contra a filha
cessaram. Márcia, que está com a mãe, concorda com as afirmações, porém os técnicos perceberam
que ela não estava bem e que talvez omitisse algumas informações.
Valquíria deixa bem claro que não vai deixar do marido por causa da filha e disse que a
mesma é culpada por "seduzi-lo", quando esquece alguma peça de roupa no quarto e sai apenas
de toalha do banheiro. A mãe disse que ela não tem modos ao sentar-se e que provoca o padrasto
quando dorme descoberta à noite. Sua mãe e o padrasto tentam fazer com que ela acredite que
de fato é culpada pelo abuso. Ambos querem que ela se retrate perante o juiz. Márcia
demonstrava sentir-se culpada pelas situações que a família vivenciava, sendo que isso ocorria, pois
a mãe a culpava do abuso.
Márcia diz que a violência sexual contra sua pessoa nunca cessou, e que seu padrasto a
espia e pratica atos obscenos tentando manusear seus órgãos sexuais. E enfim toma coragem para
contar o que aconteceu na cidade do estado vizinho a Santa Catarina, quando tinha
aproximadamente oito anos. Numa noite sua mãe e o padrasto estavam altamente alcoolizados
na cama. Ela não conseguia dormir por estar com medo quando escutou sua mãe dizer que sairia
de casa para que Osvaldo fizesse o que pretendia. Logo após Osvaldo dirigiu-se ao quarto de
Márcia e abusou da mesma. Ela saiu ao encontro da mãe por estar com medo, com dor e
ensangüentada. A mãe, alcoolizada, a abraçou pediu-lhe desculpas e disse-lhe que isso era
necessário.
Dias após Márcia estava brincando com o irmão Olavo e colocou a mão do mesmo em seu
órgão genital. Os pais que viram esta atitude da menina, disseram que ela era uma vagabunda e
que queria isso mesmo, tendo sido castigada fisicamente com severidade e ambos deixaram bem
claro que os abusos sexuais continuariam visto que ela deseja isso. Valquíria sempre se utilizou
desta história para ameaçar Márcia pois dizia-lhe que se contasse a alguém todos saberiam que ela
era culpada pelos abusos. Contou esta história aos técnicos com vergonha e receio visto que
acredita que de fato era culpada pelo ocorrido. Nunca contou este fato a outras pessoas, pois
sempre teve medo de não receber ajuda.
Márcia continua expondo que com o intuito de evitar as investidas do padrasto dorme de
calças compridas e sempre junto com a irmã Roberto, e que, por estar grávida de um namorado,
tem vontade de ir ao banheiro freqüentemente sendo que acorda sua irmã Roberto para que a
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mesma a acompanhe ao banheiro na tentativa de evitar que seu padrasto abuse dela.
Pelo que consta no prontuário, Márcia mentiu no juizado por temer a reação do padrasto.
E numa das vezes em que foi agredida por ele buscou, através de seu telefonema aos técnicos do
Programa, se proteger. Os técnicos, com o intuito de proteger Márcia e sua filha, chegaram a
oferecer o recurso de materiais de construção para que Osvaldo fizesse um quarto e um banheiro
com portas e chaves para que ela ficasse em segurança na casa da família. O abusador rejeitou
dizendo que ele mesmo construiria sua casa.
Como não contava com a proteção materna Márcia contou para as irmãs sobre o abuso
mas estas não lhe acreditaram, sendo que sugeriu que ficassem espiando quando ela ficasse sozinha
com o agressor. Foi então que elas ficaram observando o pai quando este ficou sozinho com a irmã.
Contaram depois aos técnicos, que viram o pai molestar Márcia até o ponto em que "tirou aquela
coisa para fora do short". Então Leila entrou na sala e perguntou o que estava acontecendo. O pai
disse que não estava acontecendo nada. As três saíram correndo de dentro de casa.
Na busca de mais informações, os técnicos ao indagarem os vizinhos, ouviram deles que o
agressor tinha relacionamento sexual com as filhas e com as netas. Roberto a outra irmã de Márcia
participe nas estratégias para evitar os abusos ficou um tempo na casa da vizinha para que, desta
forma, ficasse longe dos conflitos e, ao conversarem com o agressor, este disse que os abusos não
aconteceriam mais. Depois de perceber o que tinha dito voltou atrás dizendo que nunca havia
acontecido nada.
Márcia ficou grávida durante o acompanhamento, porém os irmãos, bem como os pais e
ela dizem que o filho é de um namorado. O exame de DNA nunca foi solicitado. Após a gravidez
de Márcia o medo e o receio que nutre pelo padrasto aumentaram visto que teme ser estuprada
por ele já que não é mais virgem. Sua tia tem o mesmo temor e continua se propondo a auxiliá-la
no que precisar. Conta que sua mãe a chantageia por toda esta situação, o que faz com que se
sinta culpada.
Os filhos nutrem sentimento de ódio pelos pais. Olavo, o filho mais novo, disse que quando
crescer vai matar o pai. Os filhos sempre presenciaram os abusos perpetrados contra Márcia bem
como as relações sexuais explícitas que este mantinha com a esposa, além das violências físicas pelas
quais todos passavam. Osvaldo diz que nada aconteceria com ele e seu afastamento do lar foi
solicitado, porém este permaneceu morando com a família. Márcia retratou em audiência os
abusos sofridos.

Fragmentos da história atual:
Hoje Márcia já está na fase adulta e há alguns meses não tem mais recebido atendimento
do Programa por achar que não é mais necessário. Está casada e tem duas filhas. Alega que voltar
ao atendimento e relembrar tudo que vivenciou vai lhe deixar triste. Não forneceu seu endereço
para os técnicos do Programa. Ela desconfia que sua irmã Leila possa ter sido vitimizada pelo pai,
pois este a tratava de forma diferenciada dos irmãos.
Os técnicos continuam atendendo Leila, Roberto e Olavo que também foram vitimas por
assistirem todos os abusos praticados pelo pai contra a irmã Márcia. Sua mãe continua dependente
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de álcool e é portadora do vírus HIV. O padrasto/pai e agressor morreu há poucos meses sem que
fosse condenado pelos crimes que cometeu.
Márcia foi encaminhada ao Centro de Atendimento as Vítimas de Crime (CEVIC) pois os
técnicos diagnosticaram que ela poderia estar apresentando um quadro depressivo porém esta não
aderiu ao encaminhamento. Casou-se novamente e conta que sofria agressões do ex-marido.
Registrou Boletim de Ocorrência e saiu de casa com as filhas. Agora está bem e refuta os
atendimentos por não querer vivenciar os fatos ruins do passado.
Sua irmã Leila que mora ainda com a mãe também tem problemas de comportamento e
Roberta tenta resignificar sua vida. Olavo é considerado um garoto problema. Além da
imaturidade tem se envolvido com tráfico, roubo e drogas. Declara que faz isso por não ter mais
nada a perder. Sua professora na escola disse que às vezes o menino aparece por ali para se
alimentar e que é acessível e muito carente. Atualmente está bastante doente, e já foi jurado de
morte pelos traficantes da comunidade onde mora tendo que ficar um tempo isolado. Os técnicos
não têm conseguido fazer com que Olavo trabalhe o sofrimento decorrente da violência pela qual
foi obrigado a passar. Suas irmãs têm conseguido, dentro de suas possibilidades, superar o passado.

Análise do prontuário 3:
Este caso nos mostra inúmeras tentativas de Márcia no que tange a sua autoproteção. Devemos analisar que neste caso a mãe também não foi parceira na
proteção da criança deixando a mesma à mercê do abusador. Márcia, porém buscava
de alguma maneira evitar o abuso e além de tentar se proteger preocupava-se com a
mãe tentando protegê-la do sofrimento, no que diz respeito ao afastamento do
padrasto do lar. Conforme vimos anteriormente, esta reação de buscar proteger a
família e a mãe é comum às vítimas de abuso sexual.
Além disso, autores como Furniss (2002), Perrone, Nannini (1998), Forward e
Buck (1989) nos mostram que mães que foram vitimadas por abusos sexuais têm
dificuldade de proteger as filhas e comumente podem vir a se unir a companheiros
abusadores. A dificuldade de encontrar um agente protetor na figura da mãe ou de
algum outro familiar, pode fazer com que a criança não encontre saída para a situação
abusiva e acabe se adaptando.
Aqui observamos, além da dependência econômica também a dependência
emocional. Na maioria das vezes, quando ocorre de a mãe ser dependente
financeiramente do abusador esta acaba por burlar a lei, ou seja, o artigo 130 do
Estatuto da Criança, e permitir que o mesmo permaneça em casa convivendo com a
vitima e com a família, corroborando para que o abusador pressione a criança a
retornar ao segredo que é um dos fatores que pode levar a adaptação.
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A conivência da mãe de Márcia, também ajudava a perpetuação do incesto.
Estas reações são comuns em famílias incestogênicas. A casa em que a família
morava tinha apenas porta no banheiro, facilitando a atuação do abusador. Embora a
mãe negasse o abuso sofrido por Márcia existia um grande vínculo entre ambas, pois,
várias vezes depois que a menina foi abrigada, esta fugiu e voltou para casa.
Observando o relato deste caso podemos perceber que o abuso de Márcia
começou quando esta tinha apenas três anos de idade, e teve a conivência da mãe,
visto que esta nunca buscou proteger a filha. Por causa das ameaças do padrasto
Márcia só foi denunciá-lo anos mais tarde. Fez isso quando encontrou a Pessoa de
Confiança, que no seu caso foi a professora de escola. Segundo Furniss (2002) a
pessoa de confiança é a pessoa em quem a criança confia e por se sentir segura
conta ou dá indícios através de seu comportamento sexualizado.
No caso de Márcia, sua mãe apresentava, além de um histórico de abuso e
violência física, problemas com o alcoolismo, do qual tinha dificuldade de se livrar.
Estes comportamentos destrutivos na idade adulta são comuns em vítimas de abuso
sexuais. (FORWARD ; BUCK, 1989)
As ameaças, o sentimento de culpa, a combinação para que todos falem a
mesma língua, a negação e a mentira são reações normais em algumas famílias e
seus integrantes os quais participam de relações incestogênicas, como vimos no
primeiro capitulo. O sentimento de culpa, freqüente em vítimas de abusos pode fazer
com que estas se adaptem à situação abusiva.
A negação ou a mentira da adolescente podem ser vistas como tentativas de
se proteger visto que Osvaldo é muito violento e poderia querer machucá-la. Assim
como nos mostra Furniss (2002) o abusador consegue coagir suas vítimas a fazer o
que eles querem através de ameaças, da sedução e da violência, induzindo-as até
mesmo a mentir.
Porém, mesmo com todos estes agravantes, Márcia, com a ajuda de sua irmã,
tenta se proteger buscando não se adaptar e sucumbir ao abuso. A culpa sentida pela
criança é abordada por teóricos como Furniss (2002), Lamour (1989, apud GABEL,
1997), Perrone e Nannini (1998) entre outros, que pontuam este sentimento o qual
muitas vezes causa mais danos à vítima do que o ato sexual em si, visto que reações
como a de Valquíria, são comuns em famílias incestuosas. Devemos ficar atentos que
esta culpa pode também vir a ser um indício de adaptação a relação abusiva, visto
que, ao se sentir culpada a criança não consegue esboçar reação e acaba
sucumbindo e aceitando a situação.
Neste caso o Programa de proteção fez movimentos com o intuito de proteger
Márcia e sua filha. Sua tia também colaborava neste sentido.
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Perrone e Nannini (1998) pontuam que as crianças vitimizadas física e/ou
sexualmente podem vir a reproduzir as violências das quais foram vítimas, caso não
tenham tratamento adequado para superar a seqüelas deixadas pela violência, e desta
forma, o ciclo da mesma pode se perpetuar. Como neste caso toda a família sofria
com a violência é de suma importância que todos recebam tratamento adequado para
que no futuro não venham a reproduzir as violências que sofreram.
Conforme foi pontuado no capítulo anterior, a relação incestuosa tem uma
dinâmica toda especial sendo que muitos abusadores pensam que dentro de seus
lares eles são quem ditam as leis e, neste caso, o incesto seria algo natural. Este
ponto fica claro neste caso de abuso sexual visto que Márcia disse que os abusos
contra sua pessoa nunca cessaram uma vez que Osvaldo acreditava na sua
impunidade. Ele, que já tinha outras acusações de abuso sexual contra sua pessoa,
continuava a vitimar mais meninas. E ainda, neste caso, a violência física à qual toda a
família também era submetida, fazia com que a família se mantivesse calada por
medo do agressor.
Tanto a vítima quanto suas irmãs tiveram estratégias para se defender do
abusador corroborando com a teoria quando esta diz que a rede familiar é
fundamental para proteger uma criança. O abuso ocorria quando Márcia estava
sozinha com o agressor e à noite quando todos dormiam, comprovando que as
crianças sem supervisão estão mais vulneráveis aos abusos. Bouhet, Pérard e
Zorman (1989, apud GABEL, 1997).
Devemos pontuar que a Síndrome do Campo de Concentração e Estocolmo
também podem vir a ser maneiras de a criança se proteger ou amenizar seu
sofrimento. Visto que quando a criança através de uma clivagem — por exemplo —
busca negar o abuso para que assim não sofra, mecanismo típico da Síndrome do
Campo de Concentração, a criança esta tentando proteger o que restou de sua alma.
E no caso de criar afeição ou se identificar com seu abusador — Síndrome de
Estocolmo — a criança acredita que assim conseguirá não ser maltratada, ou seja, de
certa forma acha que esta protegida.
Os dados do prontuário deixam claro que Valquiria sabia do abuso e foi
conivente com o marido visto que quando Márcia era pequena esta saia de casa para
que o marido abusasse de sua filha, por isso foi conivente com o delito. E esta
conivência materna conforme pontua Forward e Buck (1989) é mais comum do que
possamos imaginar.
Este caso hoje ainda está em atendimento no Programa. Uma assistente social
e uma psicóloga atendem Olavo que apresenta muitos problemas de comportamento
como envolvimento com roubo, estando também muito doente. As meninas Roberta e
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Leila estão em atendimento e reagem bem às intervenções dos técnicos. Márcia que
se casou novamente e tem duas filhas pequenas, não aceita mais os atendimentos
visto que não quer entrar em contato com coisas que a fazem sofrer.
Os técnicos gostariam de continuar os atendimentos por acharem necessário
visto que ela tem duas filhas pequenas e, para que ela conseguisse trabalhar bem a
violência que sofreu. Buscam, através das irmãs, saber se ela está bem, visto que a
mesma não comparece mais aos atendimentos.
O caso está longe de ser encerrado porque o agressor permaneceu
convivendo com as vítimas todo este tempo. Como podemos observar o artigo 130 do
Estatuto da Criança e do Adolescente não é cumprido.
Como muitas vezes ocorre, o agressor continua convivendo com a família e
com a criança, a rede de proteção prima por retirar esta de casa colocando - na em
um local seguro onde não sofrerá investida do abusador.
Devemos salientar que a convivência com o agressor pode vir a ser muito
danosa para o desenvolvimento biopsicosocial da criança, visto que comumente o
clima de repressão, violência e cativeiro que se instaura nestas famílias pode
corroborrar para que as crianças sucumbam ao abuso através das Síndromes
destacadas anteriormente.
Prontuário do menino Gustavo

Idade em que
idade
atual

Gustavo
17 anos

o abuso

Agressor

Denunciante

iniciou

Não
informado

Padrasto
Pedro

O próprio

Data da

Data da

Data em que

Tem po de

Denúncia

confirmação

começou o

Abuso

do Abuso

acompanhamento

06/2004

03/2005

04/2004

adolescente

Não
informado

Resumo do Caso:
O adolescente Gustavo, mora com sua mãe Natália, seu irmão Mateus e o padrasto Pedro.
O pai estava separado de sua mãe e há mais de um ano não mantinha contato com o filho.
Natália é funcionária pública e trabalha no período vespertino.
Seu companheiro Pedro trabalha com construção civil e tinha problema com álcool e
drogas. A história de abuso contra Gustavo, começou em sua adolescência. Segundo o que ele
contou aos técnicos do Programa ele estava tomando banho e o registro do chuveiro estragou,
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chamando o padrasto para arrumá-lo e Pedro obrigou o rapaz a fazer sexo com ele.
Logo que o abuso ocorreu Gustavo teve a iniciativa de buscar se auto-proteger contando
ao primo sobre o abuso e este logo o aconselhou a contar para a sua genitora, porém sua mãe não
lhe deu crédito. Como a mãe de Gustavo não foi protetiva o adolescente mesmo ligou para o
Disque Denúncia e contou sobre o abuso tornando-se sujeito de sua auto-proteção.
O adolescente estava com medo das ameaças de seu padrasto e disse que foi a primeira
vez que Pedro abusou dele. Logo após a denúncia os técnicos, por medidas preventivas, pediram o
afastamento do agressor do lar sendo que contataram o genitor de Gustavo para que
comparecesse ao Programa. Em abordagem o mesmo ficou sabendo do abuso e disse que o filho
poderia morar com ele por um tempo. Disse que esteve todo este tempo afastado do filho, pois
estava com depressão.
A mãe de Gustavo, Natália, quando abordada na sede do Programa sobre o abuso disse
que não sabia de nada e que desconhecia qualquer fato a este respeito. Ela não acreditou que o
abuso tivesse acontecido. Colocou apenas que seu filho havia roubado dinheiro da caixa da Igreja.
Gustavo pontua que já havia observado atitudes estranhas do padrasto para consigo.
Este, em certa ocasião, teria lhe batido na bunda e passado a mão em seu corpo quando estava
sem roupas. Pelo que consta no prontuário a separação da mãe de Gustavo, e de seu pai, se deu
porque seu ex-marido estava se relacionando com a enteada de

15

anos, ou seja, a filha de Natália,

fruto de seu primeiro casamento.
O pai biológico de Gustavo e Mateus costumava surrar os filhos. Atualmente, este não
paga pensão há dois anos sendo que ela e Pedro são responsáveis pelo sustento da casa e dos filhos.
Natália contou aos técnicos que Pedro há duas semanas estava alheio e não a procurava mais
para manter relações sexuais e que, já pensou em se separar do mesmo visto que, ele estava
fazendo uso freqüente de drogas e de álcool, não aceitando tratamento.
Afirma que após essa denúncia não terá mais condições nem clima para ficar com ele.
Neste atendimento foram passadas informações para a genitora sobre como funcionava o
acompanhamento do Programa, sobre o Boletim de Ocorrência, sobre Exame de Corpo Delito
(IML), entre outras. Natália mostrou-se interessada em participar e ficou preocupada, pois o filho
mais novo, Mateus, estava naquele momento sozinho em casa com o padrasto. Neste momento os
técnicos entraram em contato com a vizinha para que esta verificasse se o menino estava bem. A
genitora buscava manter a calma para controlar a situação, mas não estava sendo fácil visto que
Pedro se encontrava bastante agitado.
Numa visita domiciliar que os técnicos realizaram em sua casa o padrasto sentiu-se
constrangido quando falaram sobre o abuso, porém recebeu os profissionais de forma amigável.
Pedro negou o teor da denúncia dizendo que mantém uma relação de respeito com seus enteados.
Desviou o assunto para problemas de relacionamento dos mesmos com o pai biológico, informou
que os meninos sentiam falta do genitor e que este era muito ausente na educação dos filhos e que
por isso os meninos descontaram toda sua frustração nele.
Pedro contou que batia nos meninos quando estes eram pequenos visto que eles eram
arteiros e que ele gostava mais dos meninos que seu próprio pai. Além disso, colocou que Gustavo
tinha este comportamento por nunca ter aceitado o relacionamento do pai com a irmã de

15

anos.

Neste dia os técnicos foram até a casa da vizinha, buscar apoio no que tange a proteção
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das crianças visto que esta já havia mostrado interesse em observar os meninos. Esta, ao ser
indagada sobre Pedro informou que ele era uma pessoa boa, mas quando bebia se tornava
agressivo e trancava os enteados em casa não deixando-os sair. Pediu que os técnicos fossem duros
e rígidos com Pedro, pois assim ele mudaria e que os meninos andavam agitados e gritando muito.
Devemos pontuar que a família contava com apoio de uma vizinha que se dispôs a cuidar
dos meninos. Em conversa pelo telefone a vizinha colocou que já havia conversado com Mateus
sobre o abuso e que este procurasse não ficar dentro de casa quando estivesse sozinho com o
padrasto. Segundo a vizinha o menino permanecia todo o tempo no pé de goiabeira quando se
encontrava sozinho com o padrasto em casa, fazia isso para que ele não mexesse com ele.
Podemos ver que a rede familiar, e os vizinhos podem ser fundamentais na proteção de
crianças vitimizadas por abusos sexuais.
Natália em conversa com os técnicos disse que após a conversa que estes mantiveram com
seu companheiro ele prometeu deixar de beber, porém ela não acredita mais nisso. Inclusive,
contou que na semana anterior ameaçou os meninos dizendo que mandá-los-ia morar com o pai
biológico e que se caso o casamento de Natália acabasse eles seriam os responsáveis. Durante estas
discussões Pedro chamava os enteados de "vermes" e estas atitudes eram freqüentes após a
denúncia, sendo que os meninos apresentavam medo da reação do padrasto.
Em outro atendimento Pedro voltou a negar o abuso e disse que viu Gustavo fazendo sexo
com um cachorro; que o adolescente esta inventando o abuso, que o que ele quer é andar sozinho
em turmas e por isso quer o padrasto fora de casa, por isso inventou a história. Disse que saira de
casa mesmo não concordando com isso e que havia mudado, estava freqüentando a igreja e
deixando os meninos brincarem na rua com os amiguinhos.
No processo de acompanhamento Natalia começou a apresentar dúvidas sobre o abuso
dizendo que o filho mente muito, contou que uma vizinha disse a ela que teria visto o filho fazer
sexo com um cachorro sendo que na oportunidade perguntou a respeito para o filho e este negou o
fato. Comentou que Pedro era uma pessoa boa que lhe ajudava com os cuidados para como os
meninos e que sua separação dependia do laudo do IML. Cabe salientar que o laudo do IML deu
negativo.
As

estratégias de proteção de Gustavo se estenderam para a sua fruiria visto

que conversou com o irmão Mateus a respeito desta situação e visto que sempre
tentava protege-lo do padrasto, acredita que o mesmo não mexeu em seu irmão. Como ele
continua morando com a família os técnicos passaram orientações das possíveis conseqüências para
Natália e Pedro caso aconteçam novas reincidências contra os enteados.
O adolescente ao ser indagado sobre a convivência com o abusador se diz confuso e
dividido, pois não se sente bem na presença do mesmo, porém não quer fazer seu irmão sofrer visto
que este se relaciona bem como o padrasto.
Como podemos observar o adolescente ao ocupar todo seu dia ficando fora de casa

está se auto-protegendo. Ele vai para escola e desta para casa de amigos e, quando precisa
conversar, fala com uma vizinha Ele sabe que se ficar sozinho com seu agressor pode facilitar a
ação do mesmo e, evita estar em casa nos horários que sua mãe trabalha. Porém o que o
prontuário mostrou foi que sua mãe lhe pede que não fique sozinho com o padrasto, pois perdeu a
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confiança no mesmo e assim ela também tenta proteger seu filho, o que de certa forma mostra
uma mãe confusa e dependente do companheiro agressor o que diz que só vai separar-se do
mesmo quando ficar pronto o laudo do IML.
A família de Gustavo mora no terreno que é de seu agressor o que vem comprovar a
dependência financeira visto que não tem onde morar se saírem dali. A casa foi construída pela
genitora sobre o terreno deste.
Gustavo disse que o padrasto está ajudando a ele e ao irmão nos deveres escolares e que
acompanharam o mesmo no jogo de futebol sendo que lá puderam observar que Pedro não está
mais bebendo. O adolescente contou que no dia do abuso seu padrasto havia ingerido drogas e
álcool, que entrou no banheiro tirou o calção e abusou dele, dizendo para sua esposa logo em
seguida que só lembrava do registro estragado e mais nada, além disso. Este desabafou dizendo
que estas coisas o padrasto devia fazer com sua mãe não com ele. Seu irmão Mateus, nesta
oportunidade, comentou que o padrasto está melhor desde que os técnicos interviram na situação.
Gustavo conta que não se sente à vontade na presença do padrasto, porém se sente
dividido com o afastamento do mesmo de casa visto que percebe que seu irmão Mateus irá sofrer.
O técnico que atendia o caso foi afastado e os atendimentos ficaram um pouco prejudicados.

Fragmentos da história atual:

Hoje, Gustavo, conta que está namorando, porém é difícil superar à violência a qual foi
submetido. Segundo o que conta aos técnicos que assumiram o caso, Pedro tentou várias vezes lhe
pedir perdão pela agressão mas ele não quer falar com ele a respeito deste assunto.
O adolescente pontua que seu irmão Mateus tem bom relacionamento com Pedro e por
causa disso teme que o padrasto abuse dele. O padrasto não o tem impedido de sair de casa, mas
controla o irmão mais novo.
Os técnicos que assumiram o caso fizeram atendimento com o adolescente para saber
como é a convivência com o agressor. Gustavo repete que evita contato com Pedro e que tem
vínculo com as irmãs que moram próximo de sua casa. O que o deixa apreensivo é a implicância
que o padrasto tem com seu irmão menor Mateus.
Ao abordarem a genitora dos meninos, esta disse que Gustavo quer ir embora de casa,
tem pulado a janela para ir a festas e que quer trabalhar na Lan House de um amigo no bairro
em que moram. Sobre o companheiro disse que este voltou a beber e que manda ela e os filhos
embora de casa. O adolescente que estava namorando terminou seu relacionamento com a
menina por desconfiar que ela saía com outros rapazes. Disse que em sua casa a situação está
amena, não há conflitos consideráveis apenas brigas entre o casal, o que a mãe considera natural.
Preocupa-se com Gustavo por este andar com más companhias e teme que esse se envolva em
confusão. O irmão mais novo Mateus disse que seu irmão está indo longe demais.
Em atendimento com Gustavo este conta que quando Pedro bebe agride a ele, à sua mãe
e ao seu irmão. Ao ser indagado sobre o namoro com a menina disse que terminou e logo em
seguida quis sair de casa. Disse que os amigos lhe ofereceram drogas, mas ele recusou-se a usa-las.
Percebeu que eles não são seus verdadeiros amigos.
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Atualmente está empolgado com o fato de poder conseguir um emprego e que algumas
vezes, chama Pedro para conversar coisas do cotidiano. Ambos andaram brigando no mês passado
quando o abusador chegou em casa alcoolizado, o agrediu e ameaçou dizendo que teria alguma
coisa preparada para ele. Mesmo com a ameaça Gustavo não fez Boletim de Ocorrência, porém,
após esta ameaça, não conseguiu mais dormir, pois ficou com medo do padrasto. Sendo assim, o
Conselho Tutelar juntamente com o Programa fizeram o Boletim de Ocorrência sobre a ameaça e
a agressão.
O adolescente comentou com os técnicos que após a intervenção do Programa o padrasto
não lhe agrediu mais fisicamente, porém as agressões verbais continuam, mas apenas quando este
está sob efeito de álcool.
Gustavo disse que fez um acordo com seu padrasto para poder sair nos finais de semana.
Continua a temer que Pedro tente novamente lhe agredir bem como a seu irmão. Entende que
seria mais adequado não terem que conviver com o agressor, mas acha que sua mãe encontra
dificuldade de separar-se por causa da casa, visto que o terreno pertence a Pedro e a casa foi
construída pela genitora.
Em contato telefônico os técnicos ficaram sabendo que Gustavo foi morar com a irmã num
bairro de Florianópolis. Ela, ao ser abordada, disse estar encontrando problemas com o adolescente
visto que este mente muito e desconfia que esteja fugindo à noite. Diz também que seu irmão não
demonstra emoção e o vê apático. A irmã do adolescente disse que a mãe não é protetiva e que
deixa os filhos por causa do companheiro e que, saiu de casa aos 14 anos e se virou sozinha.
Demonstrou ser responsável e interessada por Marcos.
Atualmente os técnicos trabalham buscando saber como está o comportamento de
Gustavo, se ele apresenta seqüelas da violência que sofreu e qual o vínculo que tem com seu
agressor.

Análise do prontuário 4:
Conforme já vimos, é comum, muitas mães não acreditarem no abuso logo que
a criança o revele. Isto ocorre por diversas razões, o fato é que esta negação da mãe
pode fazer com que ela nunca seja protetiva. A mãe de Gustavo ao saber do abuso
não acreditou, pode ter agido desta forma por depender economicamente do agressor.
O fato é que sua negação fez com que o adolescente ficasse sem proteção.
Furniss (2002) pontua que para trabalharmos a negação no caso dos abusos
sexuais precisamos compreender que todos os membros da família muitas vezes
negam o abuso, como a mãe de Gustavo fez, por temerem as conseqüências
desastrosas que poderão surgir com a revelação.
Pudemos observar neste caso que a confiança de Gustavo não foi totalmente
abalada, pois ele buscou, mesmo após a negação de sua mãe, alternativas para que
pudesse ser protegido, o que de alguma forma vem corroborar com o que Azevedo e
Guerra (1989) pontuam, ou seja, as crianças mais novas geralmente não conseguem
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se proteger, pois quando verbalizam à mãe, como foi o caso de Gustavo, e a mãe
nega ou só acredita em parte, a criança recua achando que não vai adiantar contar
sobre o abuso para mais ninguém.
Em todos os casos a rede familiar e de vizinhos é fundamental na proteção de
crianças vitimizadas por abusos sexuais.
Porém atitudes como a dos familiares de Gustavo nos remetem a refletir que
estas reações das mães são naturais, pois no momento da revelação a família entre
em crise. Neste caso o agressor negou o abuso, o que de certa forma alimenta a
negação da mãe, além do que nesta família o incesto parecia ser algo autorizado entre
seus membros. Visto que anteriormente uma das filhas da mãe de Gustavo havia
casado com seu padrasto.
Seja pelo único evento abusivo, seja por causa das ameaças que
freqüentemente ocorrem, neste caso o adolescente deixa bem claro que sentia medo
de nova investida por parte de Pedro. Além disso, o artigo 130 do Estatuto da Criança
e do Adolescente não é cumprido deixando como neste caso o abusador dentro de
casa e livre para cometer novos abusos.
Devemos analisar também que num determinado período do atendimento o
agressor e a genitora tentaram insinuar que Gustavo estivesse mentindo, pois por
desejar mais liberdade teria inventado o abuso e assim se livrar do padrasto. Um fato
curioso que devemos analisar é que este mantinha os meninos presos em casa sem
poder conviver e brincar com outras crianças. Muitos abusadores têm este tipo de
atitude por temem que a criança verbalize o abuso a alguém.
O adolescente que foi vítima disse que é difícil esquecer a agressão, mas tenta
apesar de tudo resignificar sua vida. Alguns comportamentos inadequados que a sua
mãe diz que Gustavo apresenta podem ser reflexos do abuso sofrido.
A presença do pai pode ser fator determinante na proteção das crianças. E
este ao saber da relação abusiva disse que o adolescente poderia ficar com ele por
um tempo, porém não observamos em nossa pesquisa nenhum movimento neste
sentido ou até mesmo de proteção para com o filho. O que revela que o progenitor
não-abusivo nem sempre é o aliado natural da criança.
Este caso ainda suscita dúvidas a respeito do relacionamento do padrasto com
seus enteados visto que estes têm laços estreitos o que deve ser cuidadosamente
analisado para que se evitem novos abusos ou para que ambos estejam suscetíveis
ao desenvolvimento das síndromes abordadas anteriormente.

•
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nosso estudo sobre as estratégias de auto-proteção das crianças com o intuito
de evitar novos abusos por partes de seus pais e padrastos nos mostrou que o
afastamento do lar do abusador conforme preconiza o artigo 130 do Estatuto da
Criança e do Adolescente em grande parte dos casos não é cumprido e com isso a
criança acaba sendo revitimizada.
Este descumprimento da lei, ocasiona mais sofrimento para a criança pois esta
se vê diante de uma situação da qual não consegue escapar e que pode com o passar
do tempo corroborar para o desenvolvimento das Síndromes de Adaptação, de Campo
de Concentração e Estocolmo. Isso acontece, pois ao permanecer sobe o mesmo teto
que o abusador este se utiliza de estratégias para paralisar a criança, fazendo com
que ela se sinta culpada e responsável pelo abuso.
Esta convivência como pudemos observar é extremamente danosa e perigosa
para as crianças que ficam reféns do abusador levando a reincidências, o que vêem
nos mostrar o quanto é complexo o trabalho dos profissionais desta área.
Além disso, o descrédito dos familiares principalmente da mãe pode anular
qualquer resquício de resistência da criança. A incredulidade, da progenitora, a falta
de proteção e apoio geram na vítima sentimentos de impotência, medo, culpa
culminando geralmente com a retratação e a recaída ao segredo familiar.
Devemos pontuar que a falha ou omissão da rede de proteção e no sistema
judiciário pode corroborar com as retratações das crianças visto que a morosidade nos
atendimentos e no afastamento do agressor do lar obriga a criança, comumente, a
permanecer sob mesmo teto que seu algoz e este, utiliza-se de várias maneiras para
coagir e capturar a criança o que pode desta forma influenciar na retratação.
A retratação por sua vez pode vir a ser o maior indício de adaptação da criança
ao abuso. As famílias inseridas em dinâmicas incestuosas tendem a manter o segredo
de um abuso que deveria ser nomeado para a proteção da criança. Portanto, nomear
o abuso e fazer o abusador assumir a responsabilidade do ocorrido pelo menos uma
vez diante do adulto não-abusivo é vital para que a mãe possa vir a ser coadjuvante
na proteção da criança, pois, pelo que observamos, quando a mãe nega ou não
acredita acaba por revitimizar a filha (o).
Observamos também que embora comumente as crianças não consigam
efetivar sua proteção, elas emitem sinais ao longo do tempo dizendo que sofrem com
o abuso e buscam desta forma ajuda, pois nenhuma delas se adapta a este tipo de
relação sem antes verbalizar o fato a alguém.

•
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Por isso capacitar profissionais das escolas, dos postos de saúde e das
creches que, estão comumente próximos às crianças, pode evitar que anos de abuso
se perpetuem e a vítima não se adapte, visto que ao conviver com o abuso e não
encontrar saída para a situação ou alguém que acredite em si são fatores que
contribuem com a falta de iniciativa da criança em se proteger.
A adaptação da criança ao abuso pode ser mais fácil do que revela-lo, visto
que, após a revelação as vítimas enfrentam vários problemas como a culpabilização
pelas situações que a família venha a enfrentar.
Reforçar as estratégias da criança em se proteger, bem como clarificar para ela
que esta não tem culpa da situação abusiva pode contribuir para minimizar seu
sofrimento e evitar sua adaptação.
Por isso é oportuno que os assistentes sociais e psicólogos estejam aptos a
desvendar o que está por trás do silêncio das crianças e da família, da negação da
mãe, dos problemas de comportamento das vítimas e dos irmãos que muitas vezes
presenciam o ato abusivo.
O atendimento conjunto do agressor e da mãe é fundamental, pois assim
poderá evitar a negação dos fatos e propiciar a proteção da criança. Outro fator
interessante o qual precisamos pontuar é que observando os casos pesquisados,
vimos que quando houve a intervenção da agência de proteção os abusadores
recuaram em suas investidas, o que revela a importância da intervenção dos
programas de proteção.
E ainda para evitar a negação é necessário desde a primeira abordagem
trabalhar com o objetivo de romper o silêncio, pois este colabora para que a criança
permaneça sob o domínio do abusador e torne-se alvo do desenvolvimento das
síndromes aqui estudadas.
Analisar e buscar dados reais através do acompanhamento destas vítimas, de
como funciona o modus operandi do agressor — por exemplo - torna-se fundamental
para que Assistentes Sociais, Psicólogos entre outros profissionais possam planejar
sua intervenção buscando quebrar o ciclo da violência e proteger as crianças.
O conhecimento da dinâmica abusiva através do trabalho de investigação do
técnico pode fazer com que este consiga ajudar a criança a reforçar ou criar
estratégias para se auto-proteger.
Por isso nosso estudo vem colaborar com os técnicos, pois estes ao
conhecerem as Síndromes de Adaptação, de Campo de Concentração e de Estocolmo
podem trabalhar de forma focada evitando erros recorrentes e alcançando maior
eficácia no trabalho com as vítimas de abuso sexual.
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Além disso observamos que após a revelação é de suma importância que a
equipe técnica esteja coesa e amparada, com recursos técnicos e materiais para dar
suporte à família bem como a criança, evitando que esta seja pressionada
psicologicamente sob forma de ameaças e acabe por retratar e cair na armadilha de
uma das síndromes abordadas.
Trabalhar com a rede familiar buscando que estes sejam participantes na
proteção da criança, é tarefa fundamental de assistentes sociais e psicólogos que
trabalham em prol da garantia de direitos deste segmento da população. Ressaltamos
que aliar teoria e prática é complexo, pois existem outros fatores que implicam a ação
profissional. O que percebemos é que embora geralmente não consigamos entrelaçalas devemos primar pelo conhecimento visto que é este que fará a diferença na hora
da intervenção.
Salientamos que não encontramos respostas expressivas que respondessem
de forma concreta a questão da mudança de comportamento das vítimas pois, os
técnicos, muitas vezes, por trabalharem com um número excessivo de casos, o que
prejudica a dinâmica do trabalho dos mesmos; não possibilitando a estes elaborar um
estudo mais detalhado da situação bem como fazendo com que inúmeras vezes estes
não consigam relatar todas as intervenções realizadas.
Além disso, fatores como a demora no atendimento, a descontinuidade do
mesmo por falta de recursos materiais bem como a grande rotatividade de
profissionais implicam diretamente na qualidade do trabalho dos profissionais do
referido Programa.
Aproveitamos a oportunidade para sugerir que o estudo sobre as Síndromes de
Adaptação, Campo de Concentração e Estocolmo seja aprofundado visto que pode
proporcionar mais subsídios aos técnicos para suas futuras intervenções.
Durante todo o período de estágio em que trabalhamos com os técnicos do
Programa Sentinela de Florianópolis pudemos perceber que a política pública para
atendimento de crianças e adolescentes é paliativa, os profissionais trabalham sob
pressão e algumas vezes com parcos recursos para desenvolver um trabalho efetivo
junto às famílias.
E, por fim, entendemos que o abuso sexual deva ser prevenido, visto que retira
das crianças uma das fases mais bonitas de suas vidas que é a infância. Por isso,
garantir seus direitos seja através da família, da sociedade ou do Estado é necessário
para que possamos um dia viver num mundo melhor e sem abusos.
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