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RESUMO 

 

As narrativas têm sido utilizadas nas Ciências Humanas e sociais em pesquisas cujo foco 

é compreender os significados pessoais que os sujeitos constroem para narrar um 

determinado período da vida, buscando os processos pelos quais as significações são 

criadas e negociadas. Em pesquisas com vítimas de violência, narrar torna-se um meio de 

verbalizar essa vivência e a possibilidade de reaver o evento traumático por meio de 

outros sentidos que viabilizem a proteção e o bem estar. Nesta pesquisa buscamos 

compreender a função mediadora da narrativa sobre si nas interações de adolescentes 

que vivenciaram situações de abuso sexual intrafamiliar, a partir da análise comparativa 

de narrativas construídas nos anos de 2011 (monografia) e 2013 (dissertação) de duas 

adolescentes da cidade de Fortaleza entrevistadas anteriormente no trabalho monográfico 

da pesquisadora. É uma pesquisa qualitativa de cunho construtivo-interpretativo, baseada 

na perspectiva Histórico Cultural. A análise e organização dos dados foram realizadas em 

núcleos de significação, são eles: sentido de família: entre o risco e a proteção; o abuso 

sexual: sentidos em negociação; agressor e; outro caminho: aspectos protetivos na 

história de vida. No entanto, dada à singularidade das histórias de vida das duas jovens 

adotamos o núcleo de significação nomeado de altruísmo para uma das adolescentes e 

de relações entre o abuso sexual e a constituição da identidade para outra. Como 

resultado, encontramos que a vivência do abuso sexual continua sendo o mote para a 

elaboração da narrativa de si e para justificar, em alguns casos, a forma como as jovens 

se relacionam com os demais. Por fim, a ressignificação da violência tem sido associada 

à possibilidade de ajudar ao próximo por meio da realização profissional.   

   

Palavras-Chave: Narrativas de si. Mediação. Fator protetivo. Abuso sexual intrafamiliar. 
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ABSTRACT 

 

Narratives have been used in human and social sciences in researches whose focus is to 

understand the personal meanings that subjects build to narrate a certain period of life, 

seeking the processes by which meanings are created and traded. In research with victims 

of violence, narrating becomes a way to verbalize this experience and the ability to recover 

from the traumatic event through other meanngs that allow their protection and well-being. 

This research aims to understand the mediating role of narrative about itself in the 

interactions of adolescents who experienced intra-family sexual abuse, from the 

comparative analysis of narratives constructed in the years of 2011 (monograph) and 2013 

(dissertation) of two teenagers in the city of Fortaleza interviewed earlier in the 

monographic work of the researcher. It is a qualitative research of constructive-

interpretative, based on cultural history perspective. The analysis and organization of data 

were done by different meaning cores, they are: sense of family: between risk and 

protection; sexual abuse: senses in trading; aggressor; another way: protective aspects in 

the history of life. However, given the uniqueness of the life stories of two young, we 

elected the significance of core named altruism to one of the teenagers and relationships 

between sexual abuse and the establishment of identity to another. As a result, we find 

that the experience of sexual abuse continues to be the motto for the development of the 

narrative itself and to justify, in some cases, the way young people relate to others. Finally, 

the reframing of violence has been linked to the possibility of helping others through 

professional achievement. 

 

Keywords: Narratives of itself. Mediation. Protective fator. Intrafamily sexual abuse.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho surge de reflexões sobre a violência contra o público infanto-

juvenil, especificamente sobre o abuso sexual intrafamiliar, amadurecidas a partir da 

minha inserção no Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisas sobre a Criança 

(NUCEPEC), no Fórum Cearense de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes (FCEVSCCA) e no estágio acadêmico no Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social (CREAS) Regional de Fortaleza1. Nesses espaços 

tive oportunidade de aprofundar meus conhecimentos sobre o tema com discussões em 

grupos de estudo, com as trocas de experiências com profissionais que atuam na área, 

assim como precisei lidar profissionalmente com casos reais de violência sexual. 

Na atualidade há um aumento significativo de pesquisas sobre violência sexual, 

categorizando este fenômeno em tipologias e definindo características que podem facilitar 

a ocorrência da violência sexual, assim como têm sido potencializados estudos que 

procuram sistematizar a ocorrência desse fenômeno na realidade brasileira e discutir 

formas de intervenção, em especial estudos realizados por núcleos de pesquisas como o 

Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância (CRAMI), o Centro de Estudos 

Psicológicos sobre Meninos e Meninas em Situação de Rua (CEP-RUA), o Centro de 

Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes (Cecria), o Grupo de 

Pesquisa sobre Violência, Exploração Sexual e Tráfico de Mulheres, Crianças e 

Adolescentes (Violes) e o Laboratório de Estudos da Criança (LACRI).  

No entanto, as produções sobre esse problema a partir do olhar do sujeito 

vitimizado ainda são escassas. Isso se deve tanto pelo grande número de vítimas, o que 

impossibilita uma pesquisa qualitativa mais extensa, como pela dificuldade de acesso a 

esses sujeitos para pesquisadores que não trabalham nos serviços de atendimento, assim 

como pelo caráter adverso deste fenômeno, que faz com que suas vítimas se retraiam 

socialmente para “preservá-las” da revitimização.  

Ademais, são recentes as pesquisas com vítimas de violência que focam 

aspectos protetivos ou formas de lidar com a violência por essas pessoas. Portanto, este 

é um dos motivos de ressaltarmos o uso de narrativas sobre a violência sexual a partir 

                                                 
1 O CREAS Regional de Fortaleza é uma instituição da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) do 

Governo do Estado do Ceará. Esse equipamento é responsável por executar a proteção social especial de média 

complexidade da política de Assistência Social no município de Fortaleza e nos municípios de Chorozinho, 

Barreira, Pindoretama e Acarape. 



12 

 

dos sentidos que lhes conferem as adolescentes, considerando sua relevância como 

objeto de estudo, tendo em vista a gravidade da problemática com repercussões micro e 

macro sociais.  

A narrativa, de acordo com a perspectiva que adotamos, não é somente um 

meio de verbalização, mas também é formativa do sujeito, bem como organizadora da 

sua história de vida (BRUNER, 1997). Para algumas pessoas, e em determinados 

contextos, pode potencializar formas de conviver com situações de violência, catástrofe 

ou enfermidade, ou pode ser utilizada como forma de permanecer em um lugar de 

sofrimento. Esta questão será desenvolvida em capítulo específico adiante. 

Retomando as razões de meu interesse por essa área de estudo, ele surgiu já 

na graduação em Serviço Social, a partir do interesse em compreender os contextos e 

dinâmicas de violência vivenciados por usuários das políticas públicas com as quais os 

assistentes sociais atuam, especificamente a Política Nacional de Assistência Social, que 

tem como objetivo realizar, de forma integrada com as demais políticas setoriais, o 

enfrentamento das desigualdades socioterritoriais, garantir os mínimos sociais e a 

universalização dos direitos sociais; garantindo, ainda, a segurança de sobrevivência (de 

rendimento e de autonomia), de acolhida (provisão das necessidades humanas) e de 

convívio familiar e comunitário (BRASIL, 2004a). 

São usuários dessa política cidadãos e grupos que se encontram em situações 

de vulnerabilidade e risco, seja por perda ou fragilidade dos vínculos de afetividade e 

pertencimento, por exclusão decorrente da pobreza, por desvantagem pessoal resultante 

de deficiência, por inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho, por uso de 

substâncias psicoativas, ou por violências advindas do núcleo familiar (BRASIL, 2004a). 

Tais demandas são atendidas em níveis de proteção básica e especial de média e alta 

complexidade.  

A proteção social básica objetiva prevenir situações de risco ao desenvolver as 

potencialidades e aquisições, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários para 

a população que está em situação de vulnerabilidade, devido à pobreza ou miséria e 

fragilização dos vínculos, sendo referenciados pelo Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS), unidade pública de base municipal, responsável por fortalecer a família 

por meio de atendimento psicossocial e encaminhando seus membros para serviços 

socioassistenciais grupais e para programas de geração de renda. 

Já a população que se encontra em situação de risco pessoal e social por 

ocorrência de abandono, maus-tratos físicos, psíquicos, violência sexual, uso de 

substâncias psicoativas, situação de rua, cumprimento de medidas socioeducativas, 
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trabalho infantil ou demais situações de violação de direitos devem ter acompanhamento 

psicossocial individual e em grupo pelo CREAS, devido a essas famílias e indivíduos que 

estão em tais situações requererem um atendimento individualizado e de maior 

flexibilidade nas soluções protetivas. Esse equipamento pode ter abrangência e gestão 

municipal, estadual ou regional, de acordo com o porte do município onde estiver 

localizado. 

Na pesquisa monográfica realizada por mim, intitulada “A ressignificação da 

violência sexual de adolescentes por meio da promoção de resiliência”, que analisou 04 

casos de abuso sexual atendidos no CREAS Regional de Fortaleza, percebi que nos 

relatos das adolescentes um discurso comum era a necessidade de falar sobre essa 

experiência, como forma de pensar e exprimir as práticas interativas vividas pelas 

mesmas, principalmente aquelas relacionadas à situação de violência, sentimentos de 

angústia e medo e definições de si mesmas sobre suas vivências, podendo ser analisada 

essa fala como fator protetivo para o sujeito. A partir de então comecei a refletir em que 

momentos essas falas constituíam-se propulsoras de mudanças no que tange à 

superação de uma posição passiva para a reação contra o agressor e a violência sofrida, 

e como as adolescentes articulavam as diversas concepções de violência, família, 

sexualidade com conteúdos adquiridos nos relacionamentos com o agressor, amigos, 

familiares e mídias para compor sua própria perspectiva sobre a experiência de abuso 

sexual intrafamiliar.  

Desse modo, no mestrado busquei compreender a função mediadora da 

narrativa sobre si nas interações de adolescentes que vivenciaram situações de abuso 

sexual intrafamiliar, a partir da análise comparativa de narrativas coletadas nos anos de 

2011 (monografia) e 2013 (dissertação) de duas adolescentes da cidade de Fortaleza 

entrevistadas anteriormente no trabalho monográfico. Os objetivos específicos foram: 

descrever a situação de vida atual das adolescentes; analisar comparativamente os 

sentidos atribuídos por adolescentes à situação de abuso sexual presentes nas narrativas 

de si no ano de 2011 e no ano de 2013; compreender que mediações estão envolvidas 

nas construções das narrativas dessas adolescentes; e entender de que modo a rede de 

apoio e a família influenciam as narrativas de si. 

O primeiro capítulo deste trabalho disserta sobre os estudos sobre violência 

doméstica, o abuso sexual intrafamiliar e a relação com a perspectiva Histórico Cultural 

como meio para analisar esse fenômeno de maneira crítica e histórica.  No segundo 

capítulo, o foco é a narrativa de si como fator protetivo e potencializador de 

ressignificação e superação da violência. Utilizo como referência o pensamento de 
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Jerome Bruner (1997) sobre narrativa de si, e o pensamento de Boris Cyrulnik (2006, 

2009) sobre resiliência e trauma. No terceiro capítulo aponto o percurso metodológico 

desta pesquisa, baseada na concepção de Gonzalez Rey (2002), sobre a pesquisa 

qualitativa construtivo-interpretativa, e o quarto capítulo dedico à análise das entrevistas 

concedidas pelas duas jovens participantes deste estudo, segundo a perspectiva histórico 

cultural. Finalizo o texto com as considerações finais, onde abordo os conteúdos 

discutidos neste trabalho, focando em como os contextos onde as jovens estão inseridas 

influenciam suas narrativas, e principalmente como a vivência de abuso sexual tem sido o 

eixo estruturante da história de vida das mesmas.  
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2 A TEORIA HISTÓRICO CULTURAL E OS ESTUDOS SOBRE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA  

 

A violência tem sido um tema de debate atual, ora focando nas medidas de 

contenção de seus agentes, ora nas possibilidades de construção de medidas para 

preveni-la. Tal fenômeno social pode ocorrer de diversas formas – física, institucional, 

psicológica, sexual – e seu reconhecimento depende da conjuntura social, valores morais, 

éticos, jurídicos e políticos de cada sociedade. 

Em relação à criança e ao adolescente, estatísticas sobre a violência no Brasil 

mostram que esse público tem predominado como vítimas em diferentes expressões 

desse fenômeno, potencializados principalmente quando articulados a contextos de 

miséria e criminalidade. No que tange às denúncias de violência em âmbito nacional, a 

Secretaria de Direitos Humanos (SDH) da Presidência da República, através do Disque 

100, registrou no ano de 2013 um total de 26.613 denúncias de abuso sexual, sendo que 

dessas, 1.109 foram do estado do Ceará. Das denúncias nacionais, 72,12% das vítimas 

são de pessoas do sexo feminino, 17,56% são de pessoas do sexo masculino e 10,32% 

das denúncias não foi informado o gênero, prevalecendo um número maior de vítimas nas 

faixas etárias entre 12 e 14 anos e 15 a 17 anos, com 29,47% e 21,39% dos casos, 

respectivamente. O perfil do agressor é de 71,90% de homens, 15,73% de mulheres e 

12,37% não informado. A idade dos agressores prevaleceu nas faixas etárias entre 18 a 

24 anos, com 14,30%, e entre 25 a 30 anos, com 15,22% (BRASIL, 2014). 

No mesmo ano foram registrados 7.217 casos de exploração sexual, sendo 

que desses, 328 foram do estado do Ceará.  Das denúncias nacionais, 69,87% eram de 

pessoas do sexo feminino, 13,78% eram de pessoas do sexo masculino e 16,35% não foi 

informado. Também prevaleceu um número maior de denúncias para as faixas etárias 

entre 12 e 14 anos e entre 15 a 17 anos, com 33,57% e 27,53% dos casos, 

respectivamente. O agressor, em 57,83% dos casos é do sexo masculino, com 10,54% 

entre 25 a 30 anos de idade e 10,27% entre 36 a 40 anos de idade (BRASIL, 2014). 

No Ceará, no período entre janeiro e maio de 2014 foram registrados, pela 

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), 42 casos de violência física, 72 

casos de violência sexual, 18 casos de violência psicológica e 77 casos de negligência 

atendidos no CREAS Regional de Fortaleza (CEARÁ, 2014). Ao analisarmos as 

informações supracitadas, percebemos que, de acordo com o Disque 100 (BRASIL, 

2014), o gênero feminino tem prevalecido nas situações de violação de direitos, 

impressionando a pouca idade dos supostos agressores, predominantes na faixa etária 
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entre os 25 a 30 anos de idade; outro aspecto percebido é que o agressor é 

predominantemente do sexo masculino. Comparando os dados nacionais e os do CREAS 

Regional de Fortaleza, constata-se que não há uma padronização nos registros das 

denúncias e notificações das violações dos direitos de crianças e adolescentes.  

Sendo assim, cada órgão ou instituição pública/privada acaba registrando à 

sua maneira as informações recebidas, quando poderia haver a construção de um 

monitoramento da violência contra crianças e adolescentes a partir de um instrumental 

que contemplasse de forma fidedigna os dados sobre esse tipo de violência.  

Inclusive, isto fica claro nas ações das políticas públicas que atuam 

diretamente com esse público. Na Assistência Social encontramos, como instrumento 

para coleta de dados sobre a violência, o Relatório Mensal de Atendimento (RMA) 

(BRASIL, 2011), tanto do CREAS como do CRAS, mas que se limita a registrar a 

quantidade de acompanhamentos realizados no mês por cada equipamento com os tipos 

de violações e idade das vítimas. Já a Saúde tem utilizado o Sistema de Vigilância de 

Violências e Acidentes - VIVA (BRASIL, 2013), implantado em 2006 com o objetivo de 

coletar dados e gerar informações sobre violências e acidentes, mas que fica restrito a 

essa política. Assim, temos no país informações dispersas e desarticuladas, inclusive 

facilitando as subnotificações ou duplicidade de denúncias, prejudicando a informação 

correta da dimensão do fenômeno social da violência. Além do mais, é preciso um 

interesse tanto da Educação como do sistema judiciário para a realização dos registros e 

publicizações dos casos que chegam a essas instâncias. 

Contudo, no âmbito legislativo houve avanços em relação ao enfrentamento da 

violência contra crianças e adolescentes no que tange ao reconhecimento de uma 

peculiaridade nessa fase do desenvolvimento humano que requer tanto legislações e 

direitos específicos, quanto um atendimento diferenciado. Surge a necessidade de 

proporcionar a proteção integral à criança e ao adolescente, de modo que eles possam se 

desenvolver de forma saudável, podendo assumir plenamente suas responsabilidades na 

comunidade.  

Conforme reconhece a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 da 

Organização das Nações Unidas (ONU, s/d), em seu 2º parágrafo do artigo XXV "a 

maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais". Corrobora essa 

ideia a Declaração dos Direitos da Criança de 1959 da ONU, destacando que:   

 
A criança gozará proteção social e ser-lhe-ão proporcionadas oportunidades e 
facilidades, por lei e por outros meios, a fim de lhe facultar o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal e em condições 
de liberdade e dignidade. Na instituição das leis visando este objetivo levar-se-ão 
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em conta sobretudo, os melhores interesses da criança (2º princípio). 
[...] A criança gozará de proteção contra quaisquer formas de negligência, 
crueldade e exploração. Não será jamais objeto de tráfico, sob qualquer forma (9º 
princípio, ONU, 1959, online). 

 

Encontramos, ainda, na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança (CNUDC) de 1989 da ONU, em seu artigo 34º, o compromisso dos Estados 

Partes em proteger a criança contra todas as formas de exploração e abuso sexual, 

impedindo o incentivo ou a coação da criança para que se dedique ou seja explorada em 

qualquer atividade sexual ilegal, ou que ocorra sua exploração em espetáculos ou 

materiais pornográficos, inclusive, conforme o artigo 36º, protegendo a criança de todas 

as demais formas de exploração que prejudiquem seu bem-estar (ONU, 2008).  

No Brasil, somente nas décadas de setenta e oitenta do século passado, 

devido a uma crescente mobilização social pela luta dos direitos sociais e individuais, 

intensificado no período da abertura política pós ditadura militar e no impeachment, é que 

o movimento pela infância e adolescência ganham força e visibilidade. A criança e o 

adolescente passam a ter, nesse momento, um espaço de reconhecimento como sujeitos 

de direitos em peculiar processo de desenvolvimento, devendo ser respeitado a 

igualdade, o acesso a todos os direitos civis e sociais, a proteção integral e a prioridade 

absoluta independente de condição social, etnia, gênero e geração, expressos no artigo 

227 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e no Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) de 1990. 

 
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais (BRASIL, 
Lei 8.080 de 1990, art. 5, p. 25). 
 

O ECA é incisivo no que tange às formas de proteção à criança e ao 

adolescente, assim como define quem deve agir nos casos de violência e que medidas 

devem ser adotadas. Assim, é obrigatória a comunicação, para os Conselhos Tutelares, 

dos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente, 

ficando os dirigentes de estabelecimentos escolares, os responsáveis por equipamentos 

de atenção à saúde, os professores e médicos, obrigados a comunicar os casos de que 

tenham conhecimento.  

As medidas adotadas em casos de violência contra crianças e adolescentes 

vão desde o afastamento do agressor da moradia comum até a aplicação de uma ou mais 

medidas de proteção, que são: o encaminhamento aos pais ou responsável, mediante 

termo de responsabilidade; a orientação, apoio e acompanhamento temporários; a 
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matrícula e frequência obrigatórias na escola; a inclusão em programa comunitário ou 

oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente; a requisição de tratamento médico, 

psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; a inclusão em programa 

oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; o 

acolhimento institucional ou colocação em família substituta por autoridade judiciária 

(BRASIL, Lei 8.080 de 1990). 

No entanto, essa obrigatoriedade de notificação não impede que casos 

suspeitos ou confirmados deixem de ser notificados, seja por medo do profissional que 

entra em contato com o caso, seja por falta de conhecimento do sistema de garantia de 

direitos ou por omissão da instituição. Bourroul, Rea e Boatazzo (2008, p. 741) ao 

analisarem a postura de residentes em pediatria diante da violência contra crianças, 

afirmam que  

[...] a maioria reconheceu dificuldades pessoais (pré-julgamentos, angústia, 
constrangimento, desinteresse, negação, rejeição, estranhamento, medo do 
perpetrador), mais da metade citou dificuldades técnicas (como tirar a história, 
como diagnosticar, como romper o pacto do silêncio e as omissões), e uma 
minoria descreveu as famílias envolvidas nesta situação como “hostis”. Chamou a 
atenção o fato de que os residentes que relataram alguma forma de medo também 
consideraram a própria formação insuficiente, assim como a constatação de que o 
medo também foi citado por mais da metade daqueles que consideraram a 
formação suficiente. 
 

Este receio em realizar a notificação não é particular dos profissionais de 

saúde, mas também aparece nas instituições escolares, de serviços socioassistenciais e 

jurídicas; nesse último, por exemplo, ainda há dificuldades no reconhecimento da 

condição de vítima de crianças e adolescentes quando não há provas materiais do delito, 

e até mesmo questionando a conduta anterior da vítima.  

O motivo para a falta de notificação decorre, seja pela ausência de preparo na 

formação acadêmica e escassez de capacitação no trabalho, seja por receio do 

trabalhador de se envolver com o caso ou por negligência profissional. Potencializam 

essa atitude de indiferença os casos em que os familiares da vítima negam ou se omitem 

diante da violência ou quando o agressor está presente na família. A negação da criança 

ou do adolescente acerca da violência sofrida também contribui para a não atuação da 

rede de serviços públicos, como indicam alguns estudos sobre o tema (HABIGZANG et. 

al, 2005; HABIGZANG, RAMOS, KOLLER, 2011).   

Ademais, a mudança ocorrida no Código Penal brasileiro pela Lei nº 

12.015/2009 (BRASIL, 2009) acerca dos crimes sexuais possibilitou um avanço no 

reconhecimento dessas violações como algo que fere a dignidade da pessoa e 

impossibilita sua autonomia de escolher como deve vivenciar sua sexualidade, sua 
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liberdade sexual e a garantia da inviolabilidade do seu corpo. Reconheceu ainda que o 

estupro e o estupro de vulnerável não se resumem ao ato sexual, mas a outros atos 

libidinosos como, por exemplo, o voyeurismo, as conversas de cunho erótico, a 

masturbação e carícias forçadas ou outros atos de conotação erótica.  

A penalização do agressor nos casos de estupro é de 8 a 15 anos de reclusão 

quando a vítima tem menos de 14 anos de idade, de 8 a 12 anos de reclusão quando a 

vítima tem acima de 14 anos e menos de 18 anos de idade, e de 6 a 10 anos de reclusão 

quando a vítima é maior de 18 anos de idade. Sendo que o estupro é atualmente 

considerado um crime hediondo, e, portanto, os agressores só poderão ter o direito à 

progressão de regime após 2/3 de pena cumprida, diferente dos demais crimes em que a 

progressão ocorre entre 1/3 e ½ (BRASIL, Lei 8.72/1990). Ainda, há um aumento 

referente à metade da pena se o agressor for ascendente, padrasto ou madrasta, tio, 

irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por 

qualquer outro que tenha autoridade sobre ela. 

Foi a partir da primeira década dos anos 2000 que o Brasil avançou de forma 

significativa no enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, com a criação 

do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) pela Lei 

Federal nº 8.242, de 12 de outubro de 1991 (BRASIL, 1991), do Comitê Nacional de 

Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-juvenil (BRASIL, 2013b) e da Comissão 

Intersetorial de Enfrentamento da Violência sexual contra Crianças e Adolescentes pelo 

Decreto de 11 de outubro de 2007 (BRASIL, 2007). Além da elaboração do Plano 

Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-juvenil (BRASIL, 2002), do Plano 

Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes (BRASIL, 

2013b), do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (BRASIL, 2004b) e do Plano Nacional 

de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (BRASIL, 2008a).  

Além do mais, o Brasil ratificou o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os 

Direitos da Criança referente à Venda de Crianças, à Prostituição Infantil e à Pornografia 

Infantil por meio do Decreto nº 5.007, de 8 de março de 2004 (BRASIL, 2004c); ratificou o 

Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em 

especial Mulheres e Crianças por meio do Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004 

(BRASIL, 2004d); e decretou a Regulamentação dos artigos 3, alínea “d”, e 4 da 

Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que trata da proibição 

das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação aprovada pelo 
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decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008 (BRASIL, 2008b), que buscam reafirmar o 

enfrentamento da violência sexual, principalmente na modalidade de exploração sexual. 

No entanto, a existência desses instrumentos legais não correspondeu 

necessariamente a mudanças na prática social, sendo comum a indiferença e o 

desconhecimento da sociedade quanto à temática e, por vezes, negligência dos 

profissionais (professores, médicos, psicólogos, assistentes sociais etc.) e familiares 

quanto à proteção das crianças e adolescentes e quanto à denúncia dos casos de seu 

conhecimento. 

No que tange à produção acadêmica, um levantamento dos artigos publicados 

em revistas brasileiras produzidos entre os anos de 2004 até 2013 na base de dados 

Scielo2, por meio do descritor “violência doméstica contra crianças e adolescentes”, 

encontramos 18 artigos sobre o tema, conforme analisados no quadro abaixo. 

 

Quadro 1 - Artigos sobre violência doméstica referente ao período de 2004 a 20133  
                                                                                                                                                          (Continua) 

Nº Ano  Trabalho  Área  Método Participantes 

1 2004 A trajetória da 
violência 

doméstica no 
município de 

Ribeirão Preto  

Enfermagem  Pesquisa quantitativa, do tipo 
exploratória e descritiva. Foi realizado 
coleta de dados dos tipos de violência 

notificados à uma instituição de 
atendimento para crianças e 

adolescentes. 

______ 

2 2005  Ética disciplinar e 
punições 

corporais na 
infância 

Psicologia  Pesquisa de cunho bibliográfico com 
análise documental sobre 36 livros de 

orientação de pais e educadores 
existentes em algumas das principais 
livrarias da cidade de São Paulo, de 
novembro de 1999 a novembro de 

2000. 

______ 

3 2005  Violência 
doméstica contra 

crianças e 
adolescentes: 
estudo de um 
programa de 
intervenção  

Saúde  Pesquisa quantitativa de natureza 
descritiva por meio da aplicação e 

análise de um questionário. 

Oitenta e quatro 
famílias que 
estavam em 

acompanhamento 
em uma instituição 
de atendimento a 

crianças e 
adolescentes 

vítimas de maus-
tratos. 

 

 

 
                                                 
2  O motivo de ter escolhido somente esta base deve-se ao fato desta conter produções acadêmicas de diversas áreas, 

além de disponibilizar diretamente o artigo completo. Diferente de outras bases restritas a área da saúde como a 

Lilacs e a BVS Psi.  

3 Devido a ausência, em alguns artigos, de informações sobre o método de pesquisa realizado foi preciso que a 

pesquisadora a partir da leitura desses trabalhos fizesse a descrição do tipo de pesquisa realizado. 
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(Continuação) 

Nº Ano Trabalho Área Método Participantes 

4 2006 Sistema de justiça 
criminal e violência 
doméstica contra as 

crianças e 
adolescentes: um 
estudo sociológico 

Sociologia Não declarou ______ 

5 2007 A dinâmica familiar 
na visão de pais e 

filhos envolvidos na 
violência doméstica 

contra crianças e 
adolescentes 

Enfermagem Pesquisa qualitativa, realizada 
por meio de entrevistas 
semiestruturadas com 
utilização da análise de 

conteúdo. 

Membros de seis 
famílias que tinham 

crianças ou 
adolescentes em uma 

unidade de acolhimento 
institucional de um 
município de São 

Paulo. 

6 2008 Residentes de 
pediatria diante da 
violência doméstica 

contra crianças e 
adolescentes 

Saúde Pesquisa médico-social, de 
tipo qualitativo, com aplicação 

de 67 questionários e 9 
entrevistas, e com análise 
descritiva dos resultados. 

Sessenta e sete 
residentes do segundo 

ano de pediatria de 
nove programas de 

residência oferecidos 
no 

Município de São 
Paulo. 

7 2008 Violências contra 
crianças e 

adolescentes: 
análise de quatro 
notificações feitas 

ao Conselho Tutelar 
na cidade de 

Ribeirão Preto, São 
Paulo, Brasil 

Saúde Pesquisa quanti-quali com 
coleta e sistematização das 
notificações realizadas por 
três Conselhos Tutelares. 

Três Conselhos 
Tutelares de um 

município do interior de 
São Paulo. 

8 2009 Avaliação da 
violência 

intradomiciliar na 
criança e no 
adolescente 
enuréticos 

Medicina Pesquisa quantitativa de 
caráter transversal, com 

realização de 149 entrevistas 
semiestruturadas com 

o paciente e seu responsável 
legal. 

149 pacientes com 
idades entre 6 e 18 

anos, diagnosticados 
com enurese noturna 

monossintomática 
primária 

9 2009 Maus-tratos contra 
a criança e o 

adolescente no 
Estado de São 

Paulo, 2009 

Saúde Pesquisa quantitativa de 
cunho descritivo e de caráter 
transversal. A coleta de dados 

foi realizada em 2007, 
diretamente nos prontuários 

de três Conselhos Tutelares e 
duas instituições de 

atendimento à criança e o 
adolescente, utilizando-se 

formulário previamente 
testado, constituído de 

questões fechadas. 

Prontuários de menores 
de 15 anos vítimas de 

violência, 
notificados aos serviços 

no ano de 2006. 
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(Continuação) 

Nº Ano Trabalho Área Método Participantes 

10 2010 A visão dos profissionais de 
saúde em relação à violência 
doméstica contra crianças e 

adolescentes: um estudo 
qualitativo 

Saúde Pesquisa qualitativa com 
realização de observação 
participante, entrevistas 

semiestruturadas e 
grupos focais. 

Profissionais de 
duas unidades de 
atenção básica de 

saúde de um 
município de São 

Paulo. 

11 2010 Fatores de risco para 
problemas de saúde mental na 

infância/adolescência 

Psicologia Pesquisa quantitativa 
com estudo de corte 

transversal com 
aplicação de testes 

psicológicos e análise 
dos mesmos. 

Sessenta e sete 
crianças e 

adolescentes com 
idade variando de 
quatro a dezessete 
anos de idade de 
uma comunidade 

urbana de um 
município São 

Paulo. 

12 2010 Plantão social: espaço 
privilegiado para 

identificação/notificação contra 
crianças e adolescentes 

Serviço 
Social 

Pesquisa qualitativa com 
análise bibliográfica e 

entrevistas com 
profissionais sobre 

plantão social. 

Seis assistentes 
sociais que atuam 

na área da saúde de 
um município do Rio 

de Janeiro. 

13 2011 Autorregularão da 
aprendizagem em crianças e 
adolescentes filhos de vítimas 
de violência contra mulheres 

Psicologia Pesquisa quanti-quali 
com aplicação e análise 

de teste psicológico. 

100 crianças e 
adolescentes, dos 

quais 50 
(50%) eram filhos de 
vítimas de violência 
doméstica contra 

mulheres e 50 (50%) 
filhos de mulheres 

não vítimas da zona 
norte de Portugal. 

14 2011 Violência contra crianças e 
adolescentes: proposta de 
classificação dos níveis de 

gravidade 

Saúde Pesquisa qualitativa com 
relato de experiência de 

um projeto de 
atendimento 
de crianças e 

adolescentes vítimas de 
violência. Descrição e 

análise das notificações 
recebidas pelo projeto. 

______ 

15 2012 Desafios da atenção à 
violência doméstica contra 
crianças e adolescentes no 
Programa Saúde da Família 
em cidade de médio porte do 

Estado do Rio de Janeiro. 
Brasil 

Saúde Pesquisa qualitativa por 
meio de um estudo de 

caso, a coleta de dados 
foi realizada através da 

realização de 25 
entrevistas e utilização 
da Análise de Conteúdo 

com abordagem 
temática. 

Vinte e cinco 
profissionais de três 

equipes de 
saúde da família, de 

um município do 
Estado do Rio de 

Janeiro. 
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(Continuação) 

Nº Ano Trabalho Área Método Participantes 

16 2012 Violência doméstica 
contra crianças e 

adolescentes: 
prevenção e 

enfrentamento 

Psicologia Pesquisa qualitativa com 
utilização de entrevistas, por 
meio do método dialético e 
análise baseada na Teoria 

das Representações Sociais. 

Sete profissionais (2 
psicólogos, 1 promotor de 

justiça, 4 conselheiros 
tutelares) integrantes do 
SGD de um município de 

São Paulo. 

17 2012 Violência doméstica 
contra crianças e 
adolescentes: um 

desafio 

Medicina Pesquisa quantitativa a partir 
da análise de dados 

epidemiológicos. 

95 pacientes entre 0 e 15 
anos de idade com 

diagnóstico de violência 
doméstica, atendidos em 
um hospital universitário 
de um município de são 

Paulo. 

18 2013 A violência doméstica 
infanto-juvenil na 
perspectiva dos 

agentes comunitários 
de saúde 

Psicologia Pesquisa qualitativa com 
aplicação de 30 

questionários e realização de 
um grupo focal. A análise de 

dados 
foi feita por meio da técnica 

de análise de conteúdo. 

Trinta agentes 
comunitários de saúde de 

um município de Minas 
Gerais. 

Fonte: www.scielo.com.br 

 

O quadro acima mostra que a produção intelectual tem focado seus trabalhos 

na análise da perspectiva dos profissionais ou dos familiares das vítimas sobre a violência 

contra crianças e adolescentes, como exemplificam os artigos de número 3, 6, 10, 12, 15, 

16 e 18. Em seguida, temos a análise do significado atribuído à violência por crianças e 

adolescentes, no entanto, utilizando apenas testes psicológicos ou questionários fechados 

que focam o ato violento e têm como participantes pessoas que estão institucionalizadas 

ou em atendimento, como mostram os artigos de número 5, 8, 11, 13 e 17. Nos artigos 

analisados percebe-se, ainda, uma variabilidade na concepção de violência, ora 

entendendo como se toda a violência sexual fosse a própria violência doméstica e vice-

versa, ora caracterizando a violência sexual apenas pelo abuso sexual, quando este é 

apenas uma de suas formas.  

Percebemos também a escassez de estudos que problematizem a perspectiva 

do sujeito ou que contextualizem a história de vida antes e após a denúncia. Neste 

sentido, buscando uma análise crítica da violência contra crianças e adolescentes, 

especificamente na modalidade de violência sexual na família, baseamos a nossa análise 

na perspectiva Histórico Cultural, uma vez que essa teoria considera que o processo de 

construção da subjetividade é marcado pela tessitura das relações sociais, econômicas e 

afetivas vivenciadas pelo sujeito. 
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A perspectiva Histórico Cultural tem como base a concepção do homem como 

um ser social, inserido em uma determinada cultura, que se individualiza a partir dos 

sentidos que atribui à interação com o outro e com o ambiente, numa relação dialética e 

semiótica. O principal representante desse pensamento é Lev S. Vygotski4. Os três temas 

que compõem a estrutura do pensamento vygotskiano são: a crença no desenvolvimento 

humano como processo histórico e culturalmente construído; de que os processos 

psíquicos superiores têm sua origem nos processos sociais; e que estes processos são 

realizados mediante o uso de instrumentos e signos que atuam como mediadores 

(ALVARES; RIO; WERTSCH, 1998). 

No caso do abuso sexual intrafamiliar percebemos que, na condição de tabu 

que envolve tanto o incesto, relação proibida juridicamente e moralmente, quanto 

conceitos em constante transformação como a sexualidade e a família, sua compreensão 

pela maior parte da população torna-se prejudicada devido aos significados paralelos e 

muitas vezes contraditórios que rodeiam esse fenômeno social. Assim, os significados 

que emergem sobre o abuso vão desde sua repulsão social, o medo de que aconteça na 

família, a patologização do agressor ou a culpabilização das vítimas, reverberando o 

receio de denúncia por parte da vítima, na falta de notificação pelos profissionais ou na 

negligência da família em tomar providências para coibi-lo. 

Ainda sobre a teoria Histórico Cultural, para Vygotski (1998), o 

desenvolvimento humano ocorre em duas linhas: a primeira envolve os processos de 

crescimento orgânico em geral e o amadurecimento biológico, e a outra linha está 

relacionada ao aspecto cultural e desenvolvimento das funções psíquicas superiores, e 

domínio de métodos de comportamento que se baseia na utilização de signos como 

meios para realizar uma operação psíquica. Apesar de distintas, essas linhas não estão 

desarticuladas.  

No período da infância, as mudanças ocorridas internamente são influenciadas 

por problemas externos e por signos que a criança vai aprendendo na relação com o 

mundo que, internalizados, vão ser reconstruídos a partir de novas vivências. Para 

Vygotski (1995), são a linguagem e o pensamento que possibilitam essas mudanças, pois 

em determinado período da infância a criança passa a ampliar seu vocabulário e seu 

repertório léxico, posteriormente aumenta seu domínio sobre outras palavras, assim como 

desenvolve a apreensão e construção de significados presentes no meio cultural. Neste 

sentido, em um momento de nosso desenvolvimento estes dois elementos articulam-se, 

                                                 
4 Devido as diversas formas utilizadas para se escrever o nome de Vygotski iremos padronizar este modelo, 

mantendo as datas referentes ao ano de publicação.  
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no qual o pensamento passa a ser verbal e a linguagem intrapsicológica, o que vai nos 

diferenciar dos demais animais. 

Mas essa apropriação dos significados culturais e, inclusive da natureza, só é 

possível porque nossa relação com o mundo é mediada por signos e instrumentos 

presentes na cultura, sendo a linguagem o instrumento fundamental no processo de 

mediação das relações sociais, permitindo-nos dar sentido as nossas vivências. Deste 

modo, o sentido 

[…] é concebido como acontecimento semântico particular constituído através de 
relações sociais, nas quais uma gama de signos é posta em jogo, o que permite a 
emergência de processos de singularização em uma trama interacional histórica e 
culturalmente constituída (BARROS et. al, 2009, p.174). 
 

No entanto, quando há um empobrecimento cultural que restringe os elementos 

necessários para se compreender algo que acontece em sua história de vida, podemos 

supor que o sujeito fica prejudicado no que se refere à elaboração de sentidos. Isso não 

quer dizer que ele está impossibilitado de dar significação, pois dada nossa capacidade 

de raciocínio o sujeito pode, através de um trabalho “mental”, remanejar os significados 

de outros contextos e associá-los à sua vivência, como exemplificado na análise dos 

dados, quando as jovens recorrem a conteúdos midiáticos para construir sua concepção 

de abuso. Assim, 

O 'sentido' se produziria nas práticas sociais, através da articulação dialética da 
história de constituição do mundo psicológico com a experiência atual do sujeito. 
Assim, abrem-se vias para que se admita a polissemia da linguagem e, 
consequentemente, para que se pense em múltiplas construções de sentido 
(BARROS et. al, 2009, p.179). 
 

Deste modo, a concepção dialética da relação entre sujeito e sociedade, por 

meio da mediação, possibilita conjeturar como a narrativa de si pode ser um mediador 

cultural para expressar e organizar experiências humanas, considerando os contextos 

sociais e os significados compartilhados de cada relato e de como eles contribuem para a 

composição da singularidade do sujeito, sua interpretação sobre o mundo e se constitui 

um fator protetivo diante de uma situação de risco.  

 

2.1 O abuso sexual intrafamiliar  

 

A violência sexual, uma das tipologias da violência contra o público infantil e 

adolescente, envolve uma complexidade de fenômenos, entre os quais: sexualidade, 

geração, gênero e justiça. Essa complexidade implica também que, de acordo com o 

contexto histórico, social e cultural, alguns tipos de relações sexuais podem ou não ser 
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considerados como violentos.  

Destarte, a violência sexual contra crianças e adolescentes pode ocorrer de 

duas formas, das quais: a primeira é a exploração sexual, que é o envolvimento de 

crianças e adolescentes em atos sexuais com fins de lucro, ocorrendo nas formas de 

exploração sexual no contexto de prostituição, tráfico de pessoas para fins de exploração 

sexual, exploração sexual no contexto do turismo, pornografia envolvendo crianças e 

adolescentes e crimes virtuais; e a segunda forma é o abuso sexual, que ocorre quando 

um adulto ou adolescente mais velho que a criança ou outro adolescente busca uma 

aproximação para obter prazer sexual ou de outrem, fazendo uso de artifícios diversos 

como promessas, ameaças, força física e drogas.  

Diferencia-se em intrafamiliar quando ocorre no meio familiar, facilitado pelas 

relações de poder e confiança entre o agressor e a vítima, ou extrafamiliar, quando é 

praticado por terceiros de quem a vítima gosta ou confia (vizinhos, professores). Ocorre 

por meio de carícias, conversas de cunho erótico para despertar interesse ou chocar, 

estupro ou voyeurismo. Ambas as tipologias envolvem a problemática geracional baseada 

no não reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeito de direito, e da questão 

de gênero, em que a diferenciação entre homens e mulheres é utilizada como instrumento 

de dominação e violência.  

Saffioti (2007) distingue dois tipos de violências na nossa sociedade: a 

vitimação causada pelo modo como nossa sociedade está estruturada, baseada na 

diferença entre classes na qual a acumulação de bens materiais por uma classe social 

gera miséria e exploração para outra, e a vitimização que também tem sua origem devido 

as iniquidades sociais, no entanto, o que a distingue do outro tipo de violência é a relação 

de hierarquia estabelecida entre vítima e agressor demarcada pela síndrome do pequeno 

poder. Quando esta última é direcionada à criança e ao adolescente temos uma 

transgressão do poder do adulto que se utiliza de práticas de violência, caracterizando-se 

em uma relação interpessoal autoritária entre vítima e agressor, em detrimento da 

proteção da criança e do adolescente.  

Nos casos em que o agressor se encontra em meio familiar, a família, 

instituição social simbolizada como local de proteção e segurança, tem seus referenciais 

distorcidos tanto no estabelecimento dos papéis familiares e na formação de identidade 

do sujeito como na socialização de laços afetivos e de confiança entre seus membros, 

apresentando-se nessas situações como um lugar de risco e vulnerabilidade. De acordo 

com Saffioti (2007), quando se trata de violência contra crianças e adolescentes em 

especial no âmbito da família “há uma conspiração do silêncio” (p.), entendida como uma 
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forma de manter o status de sacralidade desta instituição.  

Esta “conspiração do silêncio” contribui para o status quo do circuito da 

violência, retardando seu cerceamento mesmo quando as vítimas adentram a 

adolescência e, de certa forma, têm mais autonomia para buscar e construir recursos 

protetivos. Uma vez que há a imposição ao vitimizado, devido aos vínculos afetivos de 

que mantenha o segredo sobre o abuso sexual, a fim de que ocorra a manutenção da 

família, ou a imagem que dela se idealiza em detrimento de seu sofrimento (MOLAS, 

2009). Outro fator que envolve o sigilo do abuso sexual no âmbito da família é preservar a 

imagem do adulto que a criança vitimizada virá a ser, no que se refere a uma sexualidade 

normatizada heterossexual e a manutenção de uma “inocência e pureza” infantis, 

supostamente garantindo um desenvolvimento saudável, e que esta não se envolva em 

outras situações de violência, seja como vítima ou agressor. 

A vítima, nesse sentido, fica impossibilitada de agir ou reagir, assim como de 

falar, passando a viver sob o medo e a coação, dificultando a revelação da situação 

abusiva. O sujeito vive em “estado de sítio, em que sua liberdade – enquanto autonomia 

pessoal – é inteiramente cerceada e da qual só se resgatará, via de regra, recuperando o 

poder da própria palavra, isto é, tornando pública a violência privada de que foi vítima” 

(AZEVEDO, GUERRA, 2007, p.35, grifos do autor). 

Além da imposição do silêncio, Habigzang e Koller (2011, p. 13-14), apontam 

ainda mais duas condições para a manutenção do ciclo do abuso sexual, que são a 

síndrome de adição, que está relacionada ao comportamento compulsivo do agressor 

devido a sua presença constante junto à criança, que o leva a repetir a situação abusiva; 

e a síndrome de acomodação, em que a vítima se adapta à situação de violência devido a 

uma inversão de valores morais e alterações psíquicas prejudiciais à sua personalidade, 

caracterizada pelo segredo, percepção de desamparo, aprisionamento e acomodação, 

revelação retardada, conflituada e não convincente, e retratação. 

No caso desta pesquisa, focamos o abuso sexual intrafamiliar por esse espaço 

nos chamar atenção como campo de intervenção na política de Assistência Social, campo 

de interesse de atuação da pesquisadora. Geralmente, iniciado na infância ou pré-

adolescência, o reconhecimento de adolescentes como vítimas talvez seja mais difícil de 

ser percebido por permear no nosso cotidiano representações sociais ambíguas da 

adolescência, por um lado, a visão do adolescente como pessoa em desenvolvimento, e 

por outro, como alguém que passa por fase de rebeldia, com início de uma sexualidade 

aguçada, levando a estigmatizar, em casos de violência, a vítima como promotora ou 

facilitadora do ato violento, prejudicando seu reconhecimento como sujeito de direitos.  
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Percebe-se, então, na literatura construída acerca do fenômeno do abuso 

sexual intrafamiliar que este tem características sociais peculiares, por se tratar de 

representações sobre infância e adolescência articuladas às concepções de família e 

sexualidade que, interagindo, podem compor quadros de proteção e respeito ou situações 

abusivas e abjetas no ambiente familiar. Invertendo os papéis dos entes familiares, 

desrespeitando valores éticos de respeito à dignidade e liberdade da pessoa e gerando 

danos psicossociais tanto para as vítimas como para os demais sujeitos da família. Tendo 

como aspecto peculiar em relação as outras violências uma relação íntima entre agressor 

e vítima pautada pelo segredo.  

É consenso, entre especialistas, que as causas e consequências que a 

violência sexual acarreta em crianças e adolescentes vitimizadas são prejudiciais ao 

desenvolvimento. Além do mais,  

 
O tempo de duração do abuso sexual está relacionado com o contexto em que 
ocorre a violência. Abusos sexuais extrafamiliares tendem a ter menor tempo de 
duração em comparação aos abusos ocorridos no contexto intrafamiliar, pois a 
criança necessita de um tempo maior para perceber que os comportamentos do 
agressor são abusivos (Sharma & Gupta, 2004). Fatores como a dinâmica do 
segredo e o vínculo próximo com o agressor também contribuem para maior 
duração dos abusos intrafamiliares (HABIGZANG; RAMOS; KOLLER, 2011, 
p.467). 
 

Neste sentido, além de prejudicar fisicamente o sujeito a quem é direcionada, a 

violência comporta uma carga social de desvalorização da autoimagem de sua vítima que, 

quando exercida contra a criança e o adolescente, torna-se mais grave, devido à 

peculiaridade esses sujeitos estarem em processo de desenvolvimento e socialização.  
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3 A NARRATIVA EM FOCO: QUANDO NARRAR TORNA-SE PROTETIVO 

 

Os métodos biográficos têm sido utilizados para os estudos que tratam da 

questão da construção das narrativas sobre o sujeito (ARFUCH, 2010; KOFES, 2001). 

Segundo Arfuch (2010), tais métodos apontam para a produção de relatos de vida em 

diversas disciplinas como antropologia, sociologia, linguística, etc., diferenciando-se pelas 

técnicas de trabalho de campo que incluem desde a história oral, biografia, autobiografia, 

entrevistas, literatura de viagem, etc., que estão em constante hibridização.  

Segundo Gibbs (2009, p. 80), as pesquisas que trabalham com o material 

biográfico têm como foco “os dispositivos retóricos que as pessoas usam e a forma como 

elas representam e contextualizam suas experiências e seu conhecimento pessoal”. Ou 

seja, essas pesquisas possibilitam utilizar a linguagem tanto como meio para coleta de 

dados quanto para a apreensão dos sentidos que as pessoas atribuem a determinadas 

experiências por qual passaram.   

Contar algo para um amigo, ou para um adulto responsável, ou funcionário de 

alguma instituição, tem diferenças significativas, isso porque, apesar de as narrativas 

serem uma forma comum e natural de transmitir experiências, elas não são isentas de 

intenções, podendo transmitir informações, atender necessidades de organização do 

cotidiano, definir uma postura sobre um assunto ou grupo, persuadir o outro e apresentar 

uma autopercepção (GIBBS, 2009).  

 O ponto comum entre os autores que trabalham com narrativa é a concepção 

de seu caráter formativo e sua utilização como procedimento de pesquisa (BRUNER, 

1997; KOFES, 2001; ARFUCH, 2010; BARBOSA e OLINDA, 2010). Enquanto caráter 

formativo, a narrativa proporciona a organização de vivências, no momento em que o 

sujeito se dispõe a relatar para o outro a sua história, promovendo a atribuição de 

sentidos sobre essa vivência e sobre si. Como explicam Barbosa e Olinda (2010, p. 108-

109), “a narrativa se apresenta, então, como a linguagem que utilizamos para contar e 

escrever nossa história e, através dela, nos reconhecemos e nos inserimos no mundo na 

busca de fazer da nossa história uma parte da grande obra de arte que é a vida”. No que 

tange a utilização das narrativas, estas têm sido colhidas em pesquisas como meio para 

que o pesquisador conheça a história de vida dos participantes. 

No caso desta pesquisa, a concepção de narrativa utilizada advém da 

perspectiva Histórico Cultural, especificamente o pensamento de Bruner (1997). Para 

esse autor, a narrativa é um modo de contar determinadas vivências. Ela não é construída 

em um ímpeto particular dos sujeitos, mas relaciona-se com o significado que o autor da 
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narrativa atribui às coisas e à negociação de significados entre o narrador e o ouvinte, 

alinhando-se ao contexto em que vive, de como apreende esse contexto e de como passa 

a atuar a partir de suas significações. Tal concepção coaduna com o pensamento de 

Cyrulnik (2006, 2009) que, ao tratar sobre narrativas de vítimas de traumas, propõe que a 

narrativa é uma das formas de dar sentido a algo que se viveu, mas que depende tanto de 

um amadurecimento pós-trauma de seu narrador quanto do preparo do meio para a 

escuta desse sujeito, o que ocorre devido ao apoio dos tutores de resiliência, que são 

pessoas de confiança do entorno da vítima ao lado de quem o sujeito poderá se 

desenvolver.  

Ademais, Bruner (1997) aponta as seguintes características da narrativa, 

propondo que ela é uma ação direcionada, composta por uma sequência singular de 

eventos, estados mentais, ocorrências envolvendo seres humanos como personagens ou 

atores. É utilizada para explicar o excepcional, de forma a torná-lo próximo do canônico, 

ou seja, quando há um desvio dos padrões sociais, são acionadas nos sujeitos formas de 

interpretação do ocorrido e elaboradas histórias que contenham razões para explicar o 

incomum, que são construídas a partir dos valores do sujeito e negociadas com as 

demais pessoas a partir dos significados presentes na cultura. 

Sendo a narrativa uma produção conjunta do narrador e do espectador, isto 

porque a construção de uma narrativa não é isenta de valores morais e afetividade do 

sujeito que a elabora, em situações de pesquisa a interação entre o narrador e o 

pesquisador cria um jogo de expectativas que pode influenciar as narrativas construídas 

(BRUNER, 1997; BOURDIEU, 1998; KOFES, 2001), portanto, devemos problematizar de 

que lugar surgem essas narrativas, considerar que elas não são neutras, mas carregadas 

de sentidos, o que contribui para sua riqueza. As narrativas também não devem ser 

entendidas como a construção de uma ordem cronológica sobre a própria vida, mas 

devem ser consideradas no contexto em que são produzidas, no cenário cultural e nos 

estados intencionais decorrentes da interação (BRUNER, 1997; KOFES, 2001; 

CYRULNIk, 2006, 2009; ARFUCH, 2010).  

Partindo de uma concepção Histórico Cultural do desenvolvimento humano, 

que ocorre de atividades mediadas que possibilitam tanto a transformação do seu meio 

como do próprio homem, percebemos que as narrativas são instrumentos para a 

expressão da linguagem, proporcionando, no ato de narrar, novas significações sobre o 

que foi vivido, ao dar novos caminhos ao que é dito, seja pelo amadurecimento cognitivo 

ou por novos elementos a que se teve acesso no momento do relato. Sobre a mediação, 

Wertsch (1999) aponta que a ação humana deve ser entendida como ação mediada, uma 
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vez que é concretizada pelos instrumentos, sendo ainda intencional e ancorada em um 

contexto.  

Ainda para esse autor, são propriedades que caracterizam a ação mediada: a 

relação dialética entre agente e ferramenta; a tensão irredutível entre o agente e os 

modos de mediação; seu caráter externo ou interno, individual ou coletivo; a possibilidade 

de ter múltiplos objetivos simultâneos; a inibição de outros meios mediacionais diante da 

escolha de um instrumento; o reconhecimento de que a ação mediada se situa em um ou 

mais caminhos evolutivos; a associação dos modos de mediação com o poder e a 

autoridade, entre outros. 

Ainda sobre a narrativa, essa contribui para a percepção de um “si-mesmo”, ao 

promover a reconstrução de determinado evento da vida dos sujeitos através de 

autobiografias (BRUNER, 1997). O si-mesmo é um conceito que define o processo de 

construção de significados pelos sujeitos, definido tanto pelos significados presentes na 

cultura como pelos sentidos que os sujeitos atribuem. Uma forma de perceber as várias 

posições do si-mesmo é com investigações retrospectivas, por meio de autobiografias, 

não no seu sentido estrito, mas resgatando o relato do que a pessoa pensou que fez, em 

que cenário, o modo e a razão, etc. Sobre isso, Cyrulnik (2006, p. 23) aponta que “o 

sentido se constrói em nós com o que está antes de nós e depois de nós, com a história e 

a imaginação, a origem e a descendência”. 

Ademais, por serem transitórias e atemporais, as narrativas nunca são as 

mesmas, pois mudam de acordo com os contextos sociais e as relações interpessoais. O 

próprio desenvolvimento cognitivo e o amadurecimento do sujeito possibilitam novas 

interpretações, assim, numa perspectiva dialética, podemos modificar esses significados, 

uma vez que a narrativa está sujeita a diferentes formas de sentido e interpretação.  

Nos casos de abuso sexual intrafamiliar, na tentativa de definir a situação 

vivenciada, ou quando ocorre a quebra do silêncio, os sujeitos passam a dar sentidos 

mais definidos sobre a violência sexual. Isso porque eles têm mais acesso à gama de 

significados das pessoas de seu entorno e amparo institucionais, podendo comparar e 

acrescentar esses outros significados à sua compreensão do ocorrido. Deste modo,  

 
Enquanto o trauma não tem sentido, fica-se paralisado, aturdido, abestalhado, 
embaralhado por um turbilhão de informações contrárias que nos tornam 
incapazes de decidir. Mas, como se é obrigado a dar um sentido aos fatos e 
objetos que nos 'falam', temos um meio de iluminar a neblina provocada por um 
trauma: o relato (CYRULNIK, 2006, p.27). 

 

Neste sentido, a utilização das narrativas nesta pesquisa ocorre a partir da 
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compreensão de que ela é construída e mediada pelos significados, dados por 

determinada cultura. Neste caso específico, os significados sobre o ser adolescente, 

sobre o abuso sexual etc., que apropriados e interpretados pelos sujeitos comporão suas 

vivências e serão interpretados no contexto de relações com as demais pessoas.  

De acordo com Cyrulnik (2009), a habilidade dos sujeitos em lidar com as 

situações traumáticas depende de três elementos, quais sejam: a estrutura do 

acontecimento traumatizante, o desenvolvimento e história do sujeito, antes do que 

ocasionou o trauma, e a organização da ajuda. Esses elementos, entrelaçados, podem 

fazer avançar ou bloquear o processo de resiliência, assim, para Cyrulnik (2009, p. 7) “O 

sofrimento é provavelmente o mesmo em todo ser humano traumatizado, mas a 

expressão de seu tormento, o remanejamento emocional do que o destruiu depende dos 

tutores de resiliência que a cultura dispõe em torno do ferido”. 

Assim, a possibilidade de falar numa determinada cultura sobre o sofrimento e 

a capacidade das pessoas em acolher essa narrativa, favorecem a ressignificação do que 

foi vivenciado. Isso depende da forma como é organizada essa sociedade, como ela 

concebe o sofrimento e a experiência dessa sociedade em elaborar narrativas.  

No entanto, conviver numa sociedade que legalmente reconhece o direito de 

expressão das pessoas não quer dizer que ela possibilite as narrativas dos mesmos. Por 

exemplo, sabemos que, no Brasil, a violência sexual é um crime, além de ser considerada 

prejudicial ao desenvolvimento de crianças e adolescentes, no entanto, ainda há uma 

rigidez no trato deste problema por medo, ou até desconhecimento, por parte de 

familiares e cuidadores, de que se trata de uma violência sexual.  Um dos inviabilizadores 

é a concepção romantizada de família, com a visão de que ela sempre tem propósitos e 

atitudes de acolhimento e proteção para com seus membros e, assim, todos devem cuidar 

para que ela se mantenha, independente dos problemas, conflitos e de manifestações 

contrárias a esses propósitos. Segundo Faleiros, V. e Faleiros, E. (2006, p. 18), 

 
A violência sexual contra crianças e adolescentes, principalmente a cometida por 
familiares ou conhecidos, é um espaço de silêncios, segredos e sigilos. Verifica-se 
a frequente existência de pactos de silêncio, mantidos por familiares, amigos, 
vizinhos, comunidades, profissionais, que a encobertam, desqualificando 
revelações verbais e não verbais das vítimas, negando evidências e sinais, em 
nome de fidelidades, interesses de diversas ordens, medos, sigilos profissionais e 
de justiça. 
 

Outro aspecto a ser considerado acerca da pouca abertura para a narrativa de 

experiências de abuso sexual ou violência doméstica, é o receio de preconceitos para 

com o adolescente e a família em relação à comunidade caso seja publicizada a violência 

(SAFIOTTI, 1989; MOLAS, 2009). Daí a negação do abuso sexual ou sua denúncia tardia 
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em casos em que a pessoa vitimizada quebra o silêncio.  

No caso da violência sexual, percebe-se que características como idade no 

início da violência sexual; duração; frequência; presença de outras formas de violência; 

proximidade afetiva entre agressor e vítima; ausência de pessoas responsáveis que 

protejam; medo de ter provocado a violência; sentimentos ambíguos pelo agressor; e 

desinformação sobre a sexualidade, são potencializadores da situação de risco, 

dificultando a elaboração dessa vivência e, consequentemente, impossibilitando a 

superação da situação adversa. Donde decorre a relevância de estudarmos as narrativas 

de vítimas de violência sexual como meio para compreendermos as significações, neste 

caso pela vítima, estabelecidas na dinâmica da produção deste tipo de violência e na 

elaboração de formas para superar a violência. 

Segundo Cyrulnik (2009), a cada novo elemento disponibilizado, seja um 

documento ou um novo relato, há a possibilidade de reconstrução da narrativa sobre 

determinada vivência, por esse motivo é que em uma mesma história de vida podemos 

encontrar diversos sentidos que podem possibilitar uma narrativa sobre si, ora com um 

discurso de ressignificação e apoio caracterizando a proteção, ora com discursos tristes 

que potencializam o risco.  

Pesquisas na Psicologia, cujo objetivo é romper com a descrição e 

problematização de aspectos negativos no desenvolvimento humano, têm sido abordadas 

pela Psicologia Positiva. Esta se propõe a refletir sobre as potencialidades e capacidades 

humanas (YUNES, 2011), saindo do paradigma da situação de risco, doenças ou 

problemas sociais sem, no entanto, negá-los, mas entendendo-os como integrantes das 

vivências dos sujeitos (KOLLER; MORAIS; CERQUEIRA-SANTOS, 2009). As discussões 

desse campo estão articuladas ao conceito de resiliência, caracterizada pela interação 

entre fatores de risco e proteção presentes no contexto social que atuam em 

determinadas situações, possibilitando aos sujeitos o enfrentamento de adversidades 

(PINHEIRO, 2004; YUNES, 2011). 

O conceito de risco é definido como eventos negativos da vida, que aumentam 

a probabilidade de um indivíduo apresentar problemas físicos, sociais ou emocionais 

(GARCIA, YUNES, 2011). Desde que assim o sujeito perceba, pois algo que é muito 

grave para uma pessoa, pode não causar impacto em outra. Em relação aos fatores de 

proteção, entende-se que são aqueles que contribuem para o desenvolvimento saudável. 

São recursos individuais, coletivos e institucionais que modificam, melhoram ou alteram 

respostas pessoais a determinados riscos (SAPIENZA, PEDROMÔNICO, 2005; KOLLER, 

MORAIS, CERQUEIRA-SANTOS, 2009; GERMANO, COLAÇO, 2012), em relação ao que 



34 

 

a pessoa considera como “bom”, e não só valores de bem-estar, proposto pela legislação 

e por discursos acadêmicos.   

É a dinâmica entre fatores de risco e proteção presente no contexto de vida 

que intermedeiam o modo do sujeito agir em determinado contexto social, inclusive sobre 

que tipos de narrativas serão elaboradas. No caso da violência sexual, a relação entre 

vítima-agressor terá diferentes significados de acordo com a história de vida, rede de 

apoio5 e desenvolvimento pessoal do sujeito que sofreu a violência. Assim, um 

autoconceito positivo e o suporte social (SAPIENZA, PEDROMÔNICO, 2005; GERMANO, 

COLAÇO, 2012) como amigos, família ampliada, professores, instituições, espaços 

religiosos ou artísticos que o adolescente sente segurança e afeto, compõem uma teia de 

laços que o fortalecem em situações adversas e de risco.   

Ademais, Costa e Bigras (2007) propõem que as situações adversas, fatores 

de risco, assim como os mecanismos protetores, encontram-se presentes em todas as 

etapas da vida, perpassando nossas histórias de vida e constituindo interpretações sobre 

nossas vivências. No entanto, as discussões sobre resiliência, proteção, risco e direitos 

humanos necessitam de um aprofundamento capaz de substituir a análise imediata e 

aparente da violência pela análise do processo de sua constituição, continuidade e 

influência no sujeito que vivenciou, implicando no aprofundamento sobre aspectos sociais, 

culturais, econômicos, históricos, políticos, jurídicos e éticos de nossa sociedade 

(TEIXEIRA, 2003). Daí decorre a utilização das narrativas como meio para apreender a 

visão pessoal sobre vivências traumáticas. 

Apesar de peculiaridades em relação às formas de compreender e descrever 

fatores de risco, proteção e o processo de resiliência, percebemos que é comum a ideia 

entre pesquisadores da área (CYRULNIK, 2009; KOLLER, MORAIS, CERQUEIRA-

SANTOS, 2009; LIBÓRIO, UNGAR, 2009; GARCIA; YUNES, 2011; OSTERMANN, 2011) 

de que esses construtos não são estáticos, pois é a dinamicidade com que esses 

conceitos operam que possibilita a pluralidade nas formas do sujeito lidar com uma 

situação adversa. 

Diante do exposto, é que nos propusemos a entender como as narrativas 

podem ser utilizadas por pessoas vítimas de violência sexual para relatar algo vivenciado 

e em que situações elas se tornam protetivas.  

                                                 

5  A rede de apoio social é definida como “o conjunto de sistemas e de pessoas significativas que compõem os elos de 

relacionamento existentes e percebidos pela criança” (HABIGZANG et. al, 2005, p. 380).  
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4 PERCURSOS DA PESQUISA 

 

O processo de construção desta pesquisa foi marcado por momentos de 

ânimo, dúvidas e (re)descobertas diante da tarefa de estudar novamente sobre o tema do 

abuso sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes, além da aproximação com 

novos campos do conhecimento, especificamente com a perspectiva teórica Histórico-

Cultural e posteriormente com discussões sobre pesquisas biográficas.  

Esse período de pesquisa também possibilitou um aprendizado e 

amadurecimento caracterizados pela afirmação de uma formação acadêmica e 

profissional voltada não só para a busca do conhecimento e análise dos problemas 

sociais, mas pelo compromisso ético-político com os usuários tendo como horizonte a 

justiça social, características essas presentes no Projeto Ético-Político do Serviço Social e 

que se coadunam com perspectivas críticas da Psicologia, da qual faz parte a Teoria 

Histórico-Cultural.  

Deste modo, o fazer dessa pesquisa, que envolveu os grupos de estudos com 

a orientadora e os colegas de orientação, as orientações individuais, a revisão de 

literatura, conversas com colegas e professores do mestrado e amigos pesquisadores, as 

reflexões sobre a ética, os compromissos sociais e políticos da pesquisa foram 

fundamentais para a construção das ideias aqui escritas. 

Entre o árduo trabalho de adentrar e assumir outra área de conhecimento, a 

ânsia constante em entrar no campo e rever as participantes desta pesquisa, destaca-se 

uma reflexão que me acompanhou antes mesmo do trabalho na pós-graduação, qual 

seja: como pessoas que viveram situações limites e abjetas conseguem de alguma forma 

lidar e dar sentido às suas experiências, podendo, inclusive, superá-las. 

O interesse sobre o tema do abuso sexual intrafamiliar surgiu durante a minha 

graduação em Serviço Social, quando realizei um trabalho em um grupo sobre violência 

sexual. Naquele período, senti-me motivada a pensar sobre esse fenômeno, a partir da 

inquietação de como era o trabalho na área do Serviço Social com pessoas vítimas de 

violência. Sendo o assistente social um dos profissionais requisitados a viabilizar os 

direitos da população, geralmente no contexto brasileiro com situações de pobreza 

extrema, comecei a refletir sobre as situações em que a questão socioeconômica não era 

o principal motivo do atendimento social.  

Apesar da vasta literatura sobre o fazer profissional e sobre a relação do 

Estado e o acesso a direitos sociais, sentimos dificuldade em encontrar trabalhos sobre a 

atuação em situações de violações de direitos que extrapolassem a condição 
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socioeconômica e que instigassem a problematização da influência da cultura nas 

relações sociais articuladas à intervenção da profissão, especificamente sobre o contexto 

de violência contra o público infantil e adolescente.  

Percebemos que, na formação acadêmica em Serviço Social, o debate sobre a 

construção social do sujeito e de suas interpretações sobre suas vivências era posto em 

segundo plano ou inexpressivo em relação à análise sociopolítica das expressões da 

questão social, despertando o interesse em analisar as práticas e significações da 

população em situações adversas, a partir da interpretação da sua própria vivência como 

uma das formas para viabilização de direitos sociais.  

A atuação como estagiária no ano de 2011 no CREAS Regional de Fortaleza, 

vinculado à STDS, possibilitou-me o aprofundamento em algumas questões, articulando 

as discussões teóricas e políticas realizadas no NUCEPEC e no FCEVSCCA com as 

experiências do estágio. Algo comum nos discursos presentes nesses espaços era o 

debate de como a intervenção nos casos de violência sexual contra crianças e 

adolescentes contribuía para a garantia dos direitos humanos desses sujeitos.  

Deste modo, meus interesses passaram a ser delineados pela discussão sobre 

a área da infância e adolescência, violência e direitos humanos. Se antes a 

problematização era como a categoria profissional atuava no atendimento social a vítimas 

de violência, passei a refletir sobre o modo como a população lida com esses problemas.  

Ademais, meu interesse voltou-se para a compreensão da violência sexual 

porque, no meu cotidiano escolar e comunitário, já tinha conhecido situações desse tipo 

de violência que, no entanto, não eram vistas como violações quando ocorriam fora da 

família, por serem entendidas como relações de namoro precoces, ou eram tratadas com 

certo receio quando a vítima e o agressor eram da mesma família, consequentemente 

não tomando as devidas providências como encaminhamento à rede de apoio e 

realização da denúncia. 

Essas situações relatadas me causavam incômodos e questionamentos sobre 

como esse tipo de violência está presente muitas vezes de forma explícita na sociedade 

e, no entanto, não há um trabalho governamental contínuo de sensibilização da 

população sobre como proteger, prevenir e denunciar esses casos.  

Além do mais, devido à minha proximidade com a política pública de 

Assistência Social, que foca o atendimento social na família como núcleo protetivo dos 

sujeitos, emergiram questões sobre quais contextos possibilitam situações de violência ou 

de proteção nesse espaço, sendo esse o motivo que me levou a estudar e pesquisar com 

mais profundidade o abuso sexual na família.  
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Conforme exposto anteriormente, como trabalho de conclusão de curso da 

graduação realizei uma pesquisa monográfica articulando o abuso sexual ao processo de 

resiliência, utilizando, para tanto, entrevistas com quatro adolescentes entre 12 e 16 anos 

de idade da cidade de Fortaleza que estavam sendo atendidas há pelo menos um ano no 

CREAS Regional de Fortaleza, tomando por referência a percepção das próprias 

adolescentes sobre sua vivência. Nos resultados prevaleceu que poder contar com 

alguém de confiança possibilitou tanto a publicização da violência como a transformação 

dos sentidos sobre a vivência do abuso sexual, e consequentemente a resiliência.  

No entanto, dada a complexidade do abuso sexual intrafamiliar surgiram outras 

questões que instigaram meu interesse em estudá-las, tais como: a (re)composição da 

afetividade das adolescentes pós-denúncia e o acompanhamento institucional; a 

responsabilização do agressor; e a necessidade da fala como meio de expressão da 

situação de violência e visibilidade das vítimas. 

Estamos sempre narrando, seja como forma de apresentação em um novo 

grupo, para explicar um acontecimento, para expressar uma vivência, inclusive os 

assistentes sociais e os psicólogos, particularmente, trabalham com esse “material” para 

realizar seu atendimento e capturar as demandas de seus usuários e clientes. Neste 

sentido, abordaremos a narrativa como um instrumento que possibilita aos sujeitos que a 

utilizam organizar e expressar suas vivências e permite que os pesquisadores colham e 

interpretem histórias de vida (BRUNER, 1997). Esse é o primeiro pressuposto da 

pesquisa.  

Além do mais, considerando os resultados da pesquisa monográfica anterior, 

entendemos que as narrativas sobre si, apresentadas para a família ampliada, amigos e 

profissionais capacitados a realizarem uma escuta qualificada, possibilitam uma 

ressignificação da vivência de violência funcionando, portanto, como fator de proteção, 

sendo esse o segundo pressuposto da pesquisa.  

Entendendo que as narrativas não são estáticas, mas construídas de acordo 

com a intenção do autor, dos significados culturais, da temporalidade e valores pessoais 

(BRUNER, 1997) do sujeito, tornam-se interessantes pesquisas que abordem o 

acompanhamento de sujeitos sociais, a fim de compreender como a interpretação de 

determinados fenômenos passados podem ser resgatados e reconstruídos, uma vez que 

a narrativa não é apenas um instrumento para coleta de dados, mas proporciona uma 

reflexão sobre o que é dito, foi dito e poderá ser reconstruído, tanto por um trabalho 

reflexivo das adolescentes, como pela interação entre estas e a pesquisadora.  

Para tanto realizamos uma pesquisa de cunho qualitativo, baseada na 
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perspectiva construtivo-interpretativa desenvolvida por Gonzalez Rey (2002). Segundo 

este autor, a abordagem qualitativa é uma epistemologia baseada em um processo 

dialógico que implica tanto o pesquisador quanto os participantes do estudo como sujeitos 

na produção do conhecimento, devendo, portanto, a ênfase ser dada na construção da 

pesquisa, assinalando seu o aspecto construtivo. Já a interpretação  

 
[...] é um processo diferenciado que dá sentido a diferentes manifestações do 
estudado e as converte em momentos particulares do processo geral, orientado à 
construção teórica do sujeito, em sua condição de sujeito social, como pode ser a 
família, a comunidade, a escola, ou de sujeito individual. (GONZALEZ REY, 2002, 
p. 32).  
 

Os aspectos construtivo-interpretativos formam o primeiro princípio 

fundamental na realização de uma pesquisa qualitativa. O segundo princípio é o caráter 

interativo do processo de produção do conhecimento, ou seja, as relações pesquisador-

pesquisado são uma condição para o desenvolvimento das pesquisas nas ciências 

humanas, sendo ainda uma dimensão essencial do processo de produção do 

conhecimento (REY, 2002). Além do mais, o aspecto interativo implica considerar os 

imprevistos e os momentos informais ocorridos no percurso da pesquisa, utilizando-os, 

inclusive, como elementos constitutivos da pesquisa. O terceiro princípio é a significação 

da singularidade como nível legítimo da produção de conhecimento, isto quer dizer que 

devemos compreender o sujeito a partir de sua singularidade, identificando-o como forma 

única e diferenciada de constituição subjetiva. 

Tal concepção de pesquisa vai ao encontro da utilização das narrativas nas 

ciências humanas e sociais por considerarem as produções voltadas à dimensão da 

significação como meio para produção de conhecimento, considerando a implicação do 

pesquisador e do pesquisado como elementos que influenciam e contribuem na 

elaboração do conhecimento; o que no nosso caso, ao trabalharmos com a violência 

sexual, torna-se indispensável se quisermos compreender esse fenômeno de forma 

aprofundada a partir da percepção do próprio sujeito que vivenciou tal situação.  

 
4.1 Participantes  

 

Assim, as participantes dessa pesquisa são duas jovens da cidade de Fortaleza 

que foram vitimizadas por abuso sexual intrafamiliar e que foram atendidas pelo CREAS 

Regional de Fortaleza. A escolha das participantes desta pesquisa ocorreu porque as 

mesmas tinham participado do trabalho monográfico da pesquisadora no ano de 2011, 

realizado com quatro adolescentes entre doze e dezesseis anos de idade. Assim, houve 
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um interesse em analisar as histórias de vida das adolescentes após o período de 

acompanhamento institucional, comparando as narrativas elaboradas no ano de 2011 com 

as atuais, tendo como mote a experiência de violência vivenciada, focando, no mestrado, 

em como essas narrativas poderiam se constituir como fatores protetivos.  

No início considerei que todas as garotas iriam participar novamente devido ao 

acompanhamento institucional do qual fizeram parte e que a representação simbólica do 

assistente social como profissional que realiza o acompanhamento familiar legitimaria 

meu acesso a elas, bem como suas participações. Para tanto, realizei uma nova 

aproximação com o CREAS Regional de Fortaleza, a fim de averiguar as informações das 

adolescentes e solicitar autorização para esse novo contato com elas, uma vez que a 

pesquisa anterior foi mediada por essa instituição. Posteriormente, liguei para os números 

de telefone que encontrei nos documentos de cada adolescente. Na abordagem me 

apresentei como assistente social, expliquei como havia conseguido o número dos 

familiares das adolescentes, descrevi o objetivo da pesquisa e perguntei se havia o 

interesse de participar dessa nova pesquisa e se a entrevista poderia ser realizada em 

suas residências, pois considerei que seria o lugar mais apropriado em relação à 

segurança, ao conforto e ao sigilo, uma vez que os agressores tinham sido afastados da 

família e elas não precisariam se deslocar para outro espaço. 

O primeiro número para o qual liguei foi da mãe de uma adolescente que na 

época da entrevista tinha 12 anos e havia sofrido abuso sexual por parte do esposo de 

sua tia materna; a relação das duas com seus familiares estava fragilizada, uma vez que 

a avó e a tia materna da adolescente não aceitavam que sua mãe tivesse feito a 

denúncia, o que fez com que elas se afastassem dos demais parentes. Em um primeiro 

momento a mãe aceitou que sua filha fizesse parte da pesquisa e solicitei falar com a 

adolescente em um outro momento para saber, dela própria, se aceitaria falar novamente; 

quando conversei por telefone com a adolescente ela respondeu que não lembrava de ter 

dado entrevista, expliquei novamente para ela sobre a monografia e sobre a nova 

pesquisa e ela aceitou.  

No telefone a adolescente parecia desconfiada, enquanto sua mãe, em todas 

as ligações que realizei, tinha um tom apático, resguardando-se apenas a confirmar a 

participação da filha sem questionar sobre a pesquisa. No entanto, ao ligar novamente 

para confirmar o dia da entrevista a mãe da adolescente me informou que ela havia 

desistido de participar. Liguei novamente para falar com a adolescente, mas ouvi a 

mesma resposta da mãe que explicou que sua filha não disse o motivo da desistência. 

O segundo número era um telefone público próximo à residência dos tios 
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paternos da adolescente que chamarei de Rosa6. Em 2011 ela tinha 15 anos e havia sido 

vitimizada pelo seu pai. Quem realizou a denúncia foi a esposa de seu tio paterno, com 

quem ela e seu irmão passaram a conviver. Na primeira tentativa quem atendeu foi um 

vizinho, expliquei apenas que queria falar com a tia da adolescente e marquei um horário 

de retorno da ligação. No outro dia consegui falar com a tia da adolescente, que me 

informou que Rosa havia casado e não convivia mais com ela, deste modo, marquei outro 

horário para conversar com Rosa, que agora tem 18 anos de idade. Na outra tentativa da 

ligação, no horário marcado, quem atendeu foi o tio paterno de Rosa, que perguntou 

sobre qual assunto eu gostaria de falar com sua sobrinha, expliquei apenas que já havia 

conversado anteriormente com sua esposa e que já conhecia Rosa e marquei novamente 

outro dia para falar com a jovem.  

Desde as ligações ficou marcado como a família ampliada desta garota vem 

participando de sua vida, como disse sua tia em uma visita: “desde que aconteceu isso aí 

que eu tô na luta com ela” (sic), “nós tenta ajudar eles, mas é difícil” (sic). Somente depois 

de duas semanas consegui falar com Rosa, que pareceu bem amistosa no telefone e 

empolgada em participar da pesquisa quando expliquei o motivo de minha ligação. No 

entanto, desmarcou a entrevista pelo menos três vezes afirmando que um parente estava 

muito doente e que tinha de acompanhá-lo no hospital, o que foi negado no dia da 

entrevista, explicando que o motivo era que seu marido estava receoso quanto à sua 

participação na pesquisa, uma vez que, para ele, falar sobre o assunto causava 

incômodo. Para a realização da segunda entrevista Rosa também desmarcou por duas 

vezes, só sendo possível realizá-la quando fui à sua residência sem marcar previamente.  

O terceiro número de telefone para quem liguei foi da tia materna de Dália, que 

foi vitimizada pelo padrasto e, devido à denúncia realizada contra ele, teve de ir morar 

com seus tios maternos. Quando liguei para a tia da jovem, ela me informou que assim 

que Dália fez 18 anos de idade foi morar sozinha porque entrava em conflitos com os 

filhos e o esposo de sua tia; relatou ainda que o “atendimento” estava chegando em boa 

hora, pois estava sendo muito difícil para ela lidar com Dália devido ao seu 

comportamento problemático. Mesmo explicando que o objetivo do meu encontro com 

sua sobrinha era outro ela solicitou que eu conversasse com a jovem sobre esses 

conflitos, ao que repassou o número de telefone da mesma.  

Liguei para Dália e, ao me apresentar, ela disse que não lembrava de mim, 

                                                 
6  Rosa e Dália são nomes fictícios que utilizei para identificar as adolescentes entrevistadas na pesquisa 

MARANHÃO, J. H. Resiliência e Violência Sexual: um estudo sobre adolescentes vitimizadas por abuso 

sexual intrafamiliar. Fortaleza: UECE, 2011. 
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mas logo depois de falar que tinha estagiado no CREAS ela afirmou o contrário. Desde a 

primeira entrevista Dália foi uma das participantes da pesquisa que tive dificuldades em 

escutar, em consequência de seu discurso depressivo e muitas vezes em um tom 

melancólico. Devido a uma falha de comunicação na segunda entrevista, a jovem não 

atendeu mais minhas ligações e tive de visitar sua tia materna. Expliquei a situação e ela 

me informou que Dália estava tendo esse comportamento porque se sentiu lesada por 

não termos tido a entrevista, pois no dia anterior ela havia criado muita expectativa. Outro 

fator foi que, no mesmo mês da primeira entrevista, Dália foi convocada pela justiça para 

prestar novo depoimento, a fim de que fosse concluído o processo criminal de seu 

agressor; além do mais, segundo a tia materna, o diagnóstico depressivo que Dália desde 

2011 afirma ter, na verdade é diferente do diagnóstico clínico dado pela psiquiatra do 

Centro de Acompanhamento Psicossocial (CAPS) que acompanha a jovem, e que não o 

revela para ela porque tem receio de como a sobrinha vai reagir e que eu tivesse cuidado 

ao falar com Dália dada essas várias situações.   

Durante a conversa de quase uma hora que tive com a tia de Dália, ela 

mostrou-se fragilizada diante dos conflitos entre Dália e os demais familiares, salientando 

que ela era seu único apoio e que não iria abandoná-la, ficou emocionada ao falar sobre o 

abuso sexual sofrido pela sobrinha e a mágoa por saber que sua irmã preferiu conviver 

com o agressor, inclusive o medo de que ele abusasse de sua outra sobrinha, filha dele. 

Nesse dia mostrou diversos papéis das audiências que ela e Dália participaram tanto para 

solicitar pagamento de pensão alimentícia por parte da genitora quanto para testemunhar 

no processo criminal do suposto agressor7. Também mostrou-me o diagnóstico da 

psiquiatra e um livro que ganhou dela explicando sobre o transtorno de Dália e dizendo: 

“esse livro é meu livro de cabeceira, você tem que ler ele todinho que ele fala sobre o que 

ela tem, aqui explica porque ela é assim e você tem que entender” (sic).  Por fim, 

comprometeu-se a conversar com Dália para que ela me atendesse, o que ocorreu 

posteriormente. 

Já em relação à quarta adolescente, não foi possível encontrá-la, pois os 

números de telefone de seu pai e de sua mãe fornecidos na sua ficha de atendimento não 

estavam mais ativos; mesmo tendo o endereço da genitora da adolescente, optei por não 

a procurar, pois das quatro participantes da pesquisa monográfica ela tinha a dinâmica 

familiar mais complexa, uma vez que o agressor era seu padrasto e ainda continuava 

residindo com sua mãe, e a forma como seu pai pretendia solucionar a situação na época 

                                                 
7 Usarei este termo para me referir aos agressores, uma vez que, não houve a conclusão do processo judicial.  
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era encaminhando a adolescente para outro município do interior para morar com uma tia. 

Devido a esta incerteza da adolescente continuar ou não em Fortaleza, e pelo fato de sua 

mãe não ter conseguido protegê-la preferi não a procurar. Ficando apenas Rosa e Dália 

como sujeitos dessa nova pesquisa, a seguir descreveremos a situação de vida atual das 

adolescentes. 

 

Quadro 2 – Características das participantes da pesquisa 

 Características  Rosa  Dália  

Idade  18 anos 18 anos 

Escolaridade 9º série do Ensino 
Fundamental (cursando) 

3º ano do Ensino médio 
(cursando) 

Estado civil Casada  Solteira  

Suposto agressor  Pai  Padrasto  

Denúncia  Tia paterna Tia materna 

Situação do processo 
criminal 

Arquivado  Em andamento  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.2 Procedimentos e Instrumentos 

 

Foram realizados dois encontros com cada jovem. No primeiro comecei com 

um diálogo informal, sondando como elas estavam, o que elas achavam dessa nova 

entrevista e falei um pouco sobre o que tinha feito durante os dois anos passados sem 

nos vermos. Fizemos perguntas gerais sobre idade, escolarização, composição familiar, 

continuidade de atendimento institucional e com quem residem, para fins de construção 

de um perfil atualizado das participantes da pesquisa. Entregamos dois textos, sendo um 

com o resumo do resultado da monografia da qual elas participaram e o outro com o 

resumo do que eu pretendia fazer no mestrado. Entreguei e li o TCLE, e pedi para que 

assinassem. No mesmo dia realizei também a primeira entrevista, partindo da seguinte 

pergunta gerativa: Conversamos, há dois anos, sobre a situação de violência sexual 

vivenciada por você. Gostaria que você falasse sobre como você percebe agora aquela 

experiência de violência sexual, e como seguiu sua vida daquela época do nosso 

encontro até hoje? 

Já para o segundo encontro, preparei-me lendo a narrativa produzida pelas 

jovens em 2011, cujo instrumento foi uma entrevista semiestruturada com vinte perguntas, 

e a narrativa produzida em 2013, cujo instrumento foi a entrevista com uma pergunta 
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gerativa, a fim de apropriar-me de suas histórias e realizar uma primeira comparação, 

bem como identificar alguma dúvida nas informações relatadas. Deste modo, no segundo 

encontro com as adolescentes retomei onze perguntas do instrumental utilizado em 2011, 

que foram: Que qualidades você possui? Como se sente ao falar do assunto? O que você 

pensava em fazer? Você pensou em fazer algo? Tentou contar para alguém? Como foi a 

revelação? Qual o sentimento diante da descoberta/revelação? Você enxerga alguma 

solução para a violência sexual sofrida? Você sabe/sabia o que é violência sexual? Por 

que você acha que isso aconteceu com você? O que espera do futuro? Assim como, 

quando necessário fiz perguntas para cercear alguma dúvida restante ou complementar 

as informações. Lancei mão também de entrevistas informais com membros da família 

das jovens que realizei durante a pesquisa de campo.  

O primeiro encontro realizado, depois do contato telefônico, foi com Dália. No 

ano de 2011 ela estava encerrando seu acompanhamento no CREAS Regional de 

Fortaleza, ela chegou à instituição por ter sido vitimizada por abuso sexual por parte de 

seu padrasto; residia com a família de sua tia materna, pois sua genitora continuou 

convivendo com seu esposo e sua irmã de 6 anos de idade. Atualmente ela vive sozinha 

em um bairro de periferia da cidade, próximo à casa de suas duas tias maternas e de 

suas respectivas famílias, no entanto, tem contato apenas com uma de suas tias e 

mantém um namoro com uma pessoa que conheceu no trabalho.  

Cheguei em sua casa no horário combinado, porém nervosa, pois no dia 

anterior não consegui confirmar a entrevista e, mesmo chamando-a, fiquei pelo menos 20 

minutos esperando que abrisse a porta. Quando a encontrei vi uma garota com a 

fisionomia cansada e fui recebida sem muita animação. Antes de me convidar para entrar 

Dália iniciou a conversa dizendo que não se lembrava da entrevista, mesmo assim 

continuamos; quando estávamos acomodadas, apresentei-me novamente falando do meu 

objetivo nesta pesquisa e entreguei os dois resumos e o TCLE e pedi que assinasse; por 

fim expliquei como seria a entrevista do primeiro encontro e informei que iria gravá-la, 

dando início a sua narrativa que durou cerca de quarenta minutos. Neste encontro Dália 

teve bastante dificuldade para falar sobre si, ressaltando que gosta mais de perguntas 

fechadas onde ela responderia objetivamente.  

Na segunda entrevista, Dália estava mais receptiva com a minha chegada, 

expliquei sobre o contratempo que tive e pedi desculpas, Dália colocou que havia se 

chateado, mas continuou com a entrevista. Neste dia de gravação que durou quase duas 

horas, a jovem ressaltou o fato de ter sido chamada pela justiça e o quanto isso lhe 

preocupava, e falou com mais expectativa sobre seu futuro. 
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A segunda pessoa entrevistada foi Rosa, que possui um histórico de violência 

física pelo pai e de abandono pela mãe, sendo vitimizada de abuso sexual pelo seu pai 

quando tinha 11 anos de idade. O rompimento da relação incestuosa ocorreu quando 

Rosa tinha 12 nos de idade e revelou para sua tia paterna a situação, que fez a denúncia 

e assumiu os cuidados de Rosa e seu irmão. Marquei o encontro na casa de sua tia, e no 

dia da entrevista cheguei na casa por volta de 9h da manhã. Estava ansiosa, pois além de 

ser a primeira vez que eu iria reencontrá-la, estava em um bairro periférico da cidade de 

Fortaleza que eu nunca tinha visitado antes. As ruas que davam acesso à casa de sua tia 

eram estreitas, mas mesmo assim era mais acessível do que a casa de Rosa na qual 

fizemos a entrevista, uma vez que o lugar onde moram foi construído em uma ocupação. 

A casa era simples com um pequeno comércio/bar na frente, e uma espécie de cozinha 

mostrava-se na única porta que dava acesso para dentro da pequena casa.  

Na residência encontravam-se, no momento que cheguei: sua prima, que logo 

entrou para a cozinha quando cheguei; seu primo e sua filha de aproximadamente dois 

anos de idade; sua tia e duas crianças entre três e cinco anos de idade, filhas de sua 

prima. Rosa não estava na casa no momento, e enquanto esperava por ela, sua tia logo 

perguntou qual a minha profissão e ficou muito contente quando respondi, falando 

rapidamente que tinha encontrado a “pessoa certa” (sic), pois estava precisando de uma 

informação devido a uma agressão feita pela mãe de sua neta contra a criança.  

Explicou que seu filho viveu por um tempo com essa mulher e que se 

separaram contra a vontade dela, por esse motivo ela estava maltratando a criança para 

atingir o pai. Nesse momento Rosa entrou na residência, indo logo em direção à cozinha; 

de início não a reconheci, o que gerou uma situação embaraçosa, pois ela ficou apenas 

olhando, calada, a conversa que eu estava tendo com seu primo que se aproximou e 

disse que a mãe da menina estava revoltada porque ele não queria voltar, e que o mesmo 

queria que eu explicasse que providências tomar. Expliquei que deveria procurar o 

Conselho Tutelar. Quando percebi que a garota que estava na sala era Rosa, convidei-a 

para começarmos a entrevista. Ela não tinha mais o semblante juvenil de quando a 

encontrei dois anos antes, com muitos adereços e um sorriso aberto, mas uma postura 

séria, e parecia estar desconfiada com a situação que encontrou na casa de sua tia. Falei 

amistosamente com ela, que sorriu e nos direcionamos para sua casa.   

Chegando em sua residência, apresentei-me novamente falando do meu 

objetivo nesta pesquisa e entreguei os dois resumos, posteriormente li com ela o TCLE e 

pedi que assinasse; por fim expliquei como seria a entrevista do primeiro encontro e 

informei que iria gravá-la, dando início a sua narrativa que durou por volta de um hora e 
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meia. No começo a adolescente ficou tímida, sem saber por onde começar, e procurava 

não ter contato visual comigo, até que pouco tempo depois começou a ficar mais 

relaxada. Ela começou narrando sobre o abuso sexual e como isso, no início, era difícil de 

ser interpretado, e relembrou também os sentimentos ambíguos que o agressor lhe 

causava. Ressaltou a presença de sua tia paterna como apoio e manteve um discurso de 

resistência à violência, repetindo o trecho “agora eu relevo” (sic) e demonstrando que se 

empodera dessa vivência para ajudar outras vítimas, como mostraremos no quarto 

capítulo. Logo após, relatou os conflitos familiares por que passou e, apesar de sentir-se 

apoiada pela família ampliada, foi comum em sua narrativa a diferenciação entre a família 

que tem e a família que quer construir com seu marido.  

Já na segunda entrevista, fui à residência da tia de Rosa sem marcar 

previamente, a fim de conversar com ela para saber se continuaria participando da 

pesquisa. Encontrei seus tios em casa e novamente sua tia me recebeu com muitas 

perguntas, procurando orientações sobre como ajudar Rosa, pois percebia que ela ainda 

necessitava de um acompanhamento, e ressaltou que sempre a convidava para um grupo 

de terapia holística do qual faz parte. Seu esposo, sempre atento a conversa, apenas 

confirmava o que a senhora relatava acenando com a cabeça, como “ela no começo era 

muito danada” (sic), “faltava à escola e por isso a gente não acreditava nela” (sic). 

Posteriormente, quando seu esposo saiu, a senhora passou a relatar histórias mais 

íntimas como o fato de conflitos familiares entre Rosa e sua prima, uma vez que, Rosa 

teve um relacionamento com o esposo de sua prima e como isso afetou o relacionamento 

entre todos os membros da família. O tio de Rosa passou a não aceitá-la, e inclusive 

utilizar de humilhações para com sua esposa e com Rosa. Atualmente a jovem e sua 

prima não se falam, apesar de Rosa cuidar das filhas daquela. A tia relatou também que o 

relacionamento entre ela e sua filha ficou bastante fragilizado, pois esta última percebe 

uma preferência por Rosa pela sua mãe, como explicita esses trechos: “ela é como se 

fosse minha filha, depois que aconteceu isso tamo na luta juntas” (sic), “eu acho que ela 

foi vítima porque ela ainda era menor” (sic), sobre o relacionamento citado com o esposo 

de sua prima. 

Posteriormente Rosa chegou na casa de sua tia e preferiu responder no 

mesmo dia as questões direcionadas, no entanto, percebi que Rosa não estava à 

vontade, tanto que a entrevista durou apenas vinte minutos, resultando inclusive em 

problemas no áudio, o que impossibilitou transcrevê-la em sua totalidade. Suponho que 

este retraimento deveu-se ao fato de que seu esposo estava em outro cômodo da 

residência; apesar disso, foi nesse momento que ela retomou o conceito de família e de 



46 

 

maternidade com mais ênfase, caracterizados pela dicotomia do que se tem e do que se 

espera ter, assim como foi o único momento em que falou com mais ênfase sobre o 

quanto queria que seu agressor fosse punido.  

 

4.3 Considerações éticas 

 

A realização desta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade 

Federal do Ceará. Por se tratar da narração sobre um evento traumático na vida das 

adolescentes, poderia ocorrer que a rememoração desse acontecimento resgatasse 

questões emocionais não resolvidas à época da violência sexual, por esse motivo foram 

tomados todos os cuidados em busca de promover um diálogo saudável e ético, 

informando às adolescentes que elas podiam encerrar suas participações na pesquisa a 

qualquer momento, bem como, se necessário, seria realizado encaminhamento para 

serviços especializados, conforme orienta a resolução 466/12 (BRASIL, 2012) que trata 

sobre pesquisas com seres humanos. Igualmente foram considerados na pesquisa os 

princípios estabelecidos no ECA (BRASIL, Lei 8.080 de 1990) e no Código de Ética do 

Assistente Social (BRASIL, 1993). Ademais, as jovens assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

4.4 Análise dos dados 

 

A partir da perspectiva construtivo-interpretativa adotada por nós, a orientação 

da análise se assentou na retomada da narrativa produzida na época do estudo 

monográfico e da narrativa produzida na entrevista atual. Seguindo a proposta 

metodológica dessa perspectiva, após a transcrição das entrevistas foram feitas diversas 

leituras a fim de nos apropriarmos das narrativas produzidas, atentando sobre como eram 

ditas. A partir dessa leitura emergiram alguns pré-indicadores, que são temas diversos 

escolhidos devido a ênfase dada pelas jovens, pela mudança do tom de voz ou das 

expressões no momento da entrevista e por terem sido reiteradas no decorrer das 

narrativas. Devido à grande quantidade desses pré-indicadores, foi realizada uma nova 

análise por meio da aglutinação de alguns pré-indicadores que mantinham proximidade 

entre si por tratarem de um mesmo assunto, mesmo que de forma contraditória, e que 

não necessariamente apareciam de forma explícita no discurso do sujeito pesquisado, 

foram escolhidos como indicadores, conforme indicam Aguiar e Ozella (2006). Segundo 

REY (2002), 
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[…] um indicador é uma construção capaz de gerar um significado pela relação 
que o pesquisador estabelece entre um conjunto de elementos que, no contexto 
do sujeito estudado, permitem formular uma hipótese que não guarda relação 
direta com o conteúdo explícito de nenhum dos elementos tomados em separado 
[…] (p.113). 
 

No caso dessa pesquisa, alguns indicadores foram a família, o casamento, a 

maternidade, paternidade, violência, abuso sexual, medo e revolta diante da violência e 

ajuda ao próximo. Feita a seleção dos indicadores, voltou-se à leitura do material a fim de 

realizar a articulação desses indicadores e reduzi-los em núcleos de significação e iniciar 

a análise interpretativa. Assim, no processo de organização dos núcleos de significação é 

possível verificar as transformações e contradições que ocorreram no processo de 

construção dos sentidos e dos significados, possibilitando uma análise mais consistente, 

permitindo ir além do aparente e considerar tanto as condições subjetivas quanto as 

contextuais e históricas (AGUIAR; OZELLA, 2006). 

Os núcleos de significação presentes nesta pesquisa comuns às duas 

entrevistadas foram: sentido de família: entre o risco e a proteção; o abuso sexual: 

sentidos em negociação; agressor; e um outro caminho: aspectos protetivos na história de 

vida. No entanto, dada a singularidade das histórias de vida das duas jovens, adotamos o 

núcleo de significação nomeado de altruísmo para Rosa e de relações entre o abuso 

sexual e a constituição da identidade para Dália.  
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5 NARRATIVAS DE ADOLESCENTES SOBRE O ABUSO SEXUAL 

 

Neste capítulo destacaremos as análises das entrevistas concedidas pelas 

duas participantes da pesquisa nos anos de 2011 e 2013. Intentamos assimilar o material 

empírico a partir do nosso objetivo geral, qual seja: compreender a função mediadora da 

narrativa de si nas interações de adolescentes que vivenciaram situações de abuso 

sexual intrafamiliar, a partir da análise comparativa de narrativas realizadas nos anos de 

2011 e 2013 de duas adolescentes da cidade de Fortaleza, entrevistadas anteriormente 

em trabalho monográfico.  

As análises das entrevistas foram realizadas com base nos objetivos geral e 

específicos do estudo, quais sejam: os sentidos atribuídos pelas jovens acerca da 

situação de abuso sexual presentes nas narrativas de si nos anos de 2011 e 2013, 

identificando o que mudou e o que permaneceu em seu discurso em relação à 

experiência de violência, compreender que mediações estão envolvidas nas construções 

das narrativas dessas jovens e entender como a rede de apoio e a família influenciam as 

narrativas de si por meio da identificação de características protetivas ou de risco nas 

respostas dadas.  

Estruturamos esse capítulo em três partes. Na primeira e na segunda vamos 

expor as entrevistas de Rosa e Dália, respectivamente. No tópico de cada jovem, 

mostraremos as entrevistas por meio da apresentação das zonas de sentido elaboradas 

de acordo com o que foi mais enfático em seus relatos, seguido da análise e posterior 

comparação entre as narrativas produzidas por cada jovem no ano de 2011 e 2013. No 

caso de Rosa, a família, o abuso sexual, os fatores protetivos, o agressor e o altruísmo 

apareceram com maior destaque em sua narrativa. Já para Dália, a família, o abuso 

sexual, os fatores protetivos, o agressor e as consequências sociais e psicológicas do 

abuso sexual foram mais emergentes em sua fala. A terceira parte será a comparação 

entre o conteúdo presente nas zonas de sentido das entrevistas de ambas as jovens. 

 

5.1 Rosa  

Rosa atualmente tem 18 anos de idade, está terminando o ensino fundamental 

II em uma escola pública, está casada e continua morando em um bairro periférico da 

Regional IV de Fortaleza. Antes da denúncia de violência sexual, Rosa residia na casa de 

seu pai e de sua madrasta, sendo o primeiro o suposto agressor. Associado ao abuso 

sexual, a jovem sofria violência física por parte do pai e da madrasta, e violência 

psicológica por parte do pai, a fim de manter a situação de segredo entre os dois. Além de 
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ter sofrido sucessivas situações de abandono afetivo por parte de sua mãe quando esta 

ainda residia com seu pai, foi também abandonada por ela, uma vez que, ao sofrer 

violência doméstica, saiu de casa sem seus filhos e foi morar em outro município. Mesmo 

as crianças indo ao seu encontro, a genitora teve dificuldade em mantê-los por perto por 

uma postura de passividade diante da violência conjugal no seu segundo relacionamento 

e, assim, não se implicar com os cuidados de seus filhos. 

A revelação do abuso sexual sofrido ocorreu por ocasião do recebimento de um 

panfleto sobre violência sexual, dado por sua prima paterna, que pegou em uma 

caminhada em alusão à Campanha 18 de maio8, oficialmente reconhecido como o Dia 

Nacional de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que ocorreu em 

seu bairro. Ao receber o panfleto, a prima chamou Rosa para que lessem juntas e, após a 

leitura, a jovem revelou a violência sexual sofrida. Ao descobrir o abuso sexual, a prima 

de Rosa orientou que ela falasse tudo para sua tia paterna, que foi quem denunciou a 

situação para o Conselho Tutelar. Posteriormente, a jovem foi acompanhada durante os 

anos de 2009 e 2010 pelo CREAS Regional de Fortaleza. A seguir analisaremos a 

primeira entrevista feita com Rosa. 

 

5.1.1 Primeira entrevista de 2011  

 

Logo após a denúncia, Rosa passou a residir na casa de seu tio paterno, irmão 

do agressor, junto com a esposa de seu tio, que tem sido a principal referência de 

maternidade e proteção para a jovem. Esta entrevista foi realizada e gravada em uma sala 

do CREAS por ocasião da realização da monografia da pesquisadora.  

 

5.1.1.1 Sentido de família: entre o risco e a proteção 

 

Ao iniciar seu relato, Rosa logo aponta os conflitos vividos no espaço familiar e 

como isso gerou uma mudança nos vínculos existentes entre ela, seu irmão, sua mãe e 

seu pai.  

Porque eu morava com meu pai, aí ele batia muito na minha mãe, ele maltratava 
ela. Nós era pequeno, eu e meu irmão, aí ela foi simbora, ela cansou disso. [...] a 
minha mãe não me queria, aí depois que eu vim descobri que minha mãe tava em 
Sobral né, aí eu, a minha madrinha, minha madrasta me maltratava muito sabe, 

                                                 

8  As caminhadas em referência ao dia 18 de maio já são habituais na cidade de Fortaleza, ocorrendo todos os 

anos devido a uma articulação política entre o FCEVSCCA e os poderes públicos municipal e estadual. Geralmente as 

atividades são realizadas no Centro ou na Praia de Iracema e em outros bairros, popularmente conhecidos por haver 

exploração sexual de crianças e adolescentes como é o caso dos bairros Jangurussu, Boa Vista (união do Mata Galinha 

com o Castelão) e Barra do Ceará. 
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mandava eu lavar as loça, cuidar dos meninos, me trancava dentro de casa, 
chegava só no outro dia e quando chegava mandava eu fazer o café, essas 
coisas, me maltratava mesmo lá na casa dele […].   
[…] aí a minha madrasta não queria a gente lá, nem eu nem meu irmão, aí a gente 
foi pa ro ... pa Sobral de novo, aí nós foi, aí o marido dela [genitora] não queria 
aceitar a gente e discutia muito com ela mesmo e isso era errado ela querer o 
marido dela e não querer os filhos dela, né? Aí eu cheguei com ela e sentei “olha 
mãe, a senhora prefere ou eu ou o seu marido? Porque marido é hoje sim e 
amanhã não, e filho é todo dia”. Aí ela pegou e disse assim: “Não, eu prefiro meu 
marido”. Aí eu peguei arrumei minhas coisa e vim pra Fortaleza, aí quando nós 
chegamo em Fortaleza aí minha madrasta ficou inventando fofoca pro meu pai 
dizendo que eu namorava, meu pai não queria que eu namorasse […] ela fazia 
meu pai me bater e meu pai me batia […]. Aí o meu irmão cansou dessa vida e 
disse assim: “Pai eu vou passar um fim de semana na casa da minha tia”, aí ele foi 
e nunca mais voltou, meu irmão né. Aí depois disso ele, ele fez uma briga pelo um 
quarto, aí esse quarto é bem isolado sabe, isolado mesmo lá no fundo da casa, aí 
esse quarto foi pra mim, aí depois disso foi acontecendo, acontecendo uma coisa 
que eu não sabia o que era aquilo […].  

 

Nesses dois trechos percebemos como a dinâmica familiar na qual Rosa 

convivia era permeada por situações de violência, desde a agressão física até a 

negligência e o abandono afetivo, situações que, articuladas, colocaram a jovem em 

vulnerabilidade, dando abertura para a violência sexual. Percebe-se também que as 

possibilidades de saída de uma situação de risco estão associadas às diferenças de 

gênero; enquanto seu irmão tem mais autonomia para sair de casa diante da violação de 

seus direitos, fato esse que não foi proibido por seu pai, a figura feminina tem menos 

autonomia para sair de casa, ficando mais vulnerável diante da violência doméstica. Em 

outros momentos Rosa relatou que tentou ir para a casa da tia por diversas vezes, no 

entanto, seu pai retornava para buscá-la, inclusive posteriormente cometendo a violência 

sexual. 

[...] aí minha madrasta viajou e me deixou sozinha na casa com ele, aí eu peguei e 
comecei logo a chorar dizendo que eu não queria ficar ali com ele, queria ir pra 
casa da minha tia, lá onde meu irmão tá, aí eu peguei e fui com ela né, aí quando 
ele foi me buscar eu comecei logo a chorar, eu “não tia, eu não quero ir não, quero 
ir não”, a minha tia sempre perguntava e eu sempre mentia pra ela, ''não tia eu 
não quero ir porque eu sou muito maltratada lá […], eu sempre chorava quando eu 
via ele, eu ficava branca […]. 
 

A permanência mais prolongada na situação de violência também se relaciona 

com uma concepção de fragilidade atribuída ao sexo feminino, que deve se subordinar ao 

sexo masculino. No caso da jovem, vemos inclusive a reprodução em sua história de vida 

da mesma subordinação e maus-tratos que sua mãe foi submetida. Segundo Narvaz e 

Koller (2006, p. 399),  

[…] Nas famílias violentas e incestuosas, é percebida uma forte adesão a modelos 
dominantes e estereotipados de gênero, com estruturas hierárquicas e distribuição 
rígida de papéis dentro da família. […] A obediência ao homem-pai, mesmo que 
abusivo, aparece como algo natural e esperado, resultado da desigual 
socialização de gênero ainda prevalente em nossa sociedade.    
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Além do mais, percebemos algo ainda comum na sociedade brasileira, que é a 

utilização do trabalho infantil, principalmente o feminino, nas atividades domésticas, como 

se às mulheres coubesse esse exercício natural; assim, encontramos o uso desse 

trabalho seja em famílias pobres, onde irmãos mais velhos são responsáveis pelos mais 

novos, como em famílias de classe média, onde o trabalho infantil feminino é utilizado nos 

afazeres da casa.  

Em contrapartida, encontramos outro sentido para a família a partir do convívio 

com a família dos tios paternos.    

 
A minha vida agora é uma maravilha, assim agora eu posso abrir a boca e dizer 
que eu tenho um pai e tenho uma mãe, […] tudo da casa da minha tia eu tenho, eu 
trabalho na lanchonete do meu tio eu ganho o dinheiro deles né, e assim, por fora, 
eles me dá roupa, xampu, creme, essas coisa, tudo que eu quero eles me dá, tudo 
mesmo.  
[…] É agora é tudo uma família […]  
[...] Assim eu tenho um irmão só do meu sangue, mas eu tenho dois que não é do 
meu sangue, entendeu? Só de criação, então são quatro irmãos (incerteza).  

 

É interessante notar que nesse outro modelo de família a jovem relata que 

trabalha, no entanto, esta atividade é vista como colaborativa e não obrigatória, assim 

para ela não é percebido como uma troca de favores ou exploração. Uma das explicações 

para isto é a prevalência de vínculos afetivos e de respeito, além é claro da ausência da 

violência física e sexual, que perpassa a percepção desta nova experiência em família 

como espaço de proteção em relação à experiência na família nuclear, influenciando a 

forma como as narrativas para situações parecidas são construídas: “minha madrasta me 

maltratava muito sabe, mandava eu lavar as loça, cuidar dos meninos” (sic), “eu trabalho 

na lanchonete do meu tio eu ganho o dinheiro deles né” (sic). Segundo Cyrulnik (2006), o 

sentido atribuído a uma mesma cena comportamental não deve ser buscado no ato, mas 

nas histórias privadas, daí o diferente posicionamento de Rosa para o trabalho infantil 

relatado. 

 

5.1.1.2 O abuso sexual: sentidos em negociação 

 

Nas primeiras agressões sexuais percebemos que Rosa não consegue dar 

sentido ao que lhe aconteceu devido à falta de significações sobre relações afetivas 

incestuosas, que vão sendo adquiridas de forma implícita através da comparação com 

exemplos opostos de relacionamentos afetivos de outras pessoas de sua idade, e pelo 

receio do agressor e de que o pacto de segredo entre os dois fosse quebrado. 



52 

 
 
[…] Aí depois disso foi acontecendo, acontecendo uma coisa que eu não sabia o 
que era aquilo, eu tinha apenas 11 anos, eu não sabia o que era aquilo. Aí uma 
vez eu tava acordada, uma vez eu tava dormindo, […] Quando eu abri assim os 
meus olhos eu vi ele deitado comigo né, aí eu disse assim “Pai o quê que o senhor 
tá fazendo?”, aí ele “cala a boca, não é pra você falar nada não porque se você 
falar alguma coisa eu mato você e mato a pessoa que te lhe ajudar, entendeu?”, 
ele disse desse jeito né. Aí eu peguei e fiquei com medo e não disse pra ninguém 
[…]. 
[…] Aí escutei uma menina, uma colega minha dizendo que ela tinha perdido a 
virgindade, “acho que isso também que meu pai fez comigo, né?” Aí sempre ele 
fez isso comigo, me abusou, aí depois que eu vim descobrir que isso ali era 
errado, passava no jornal. Aí eu peguei e vi e sabia que era errado […]. 
[…] eu sempre chorava pra minha tia, mas eu não podia dizer porque eu tinha 
medo né, que ele me ameaçava […] Aí eu perguntei pra ele: “pai por que é que 
você faz isso comigo?”, aí ele pegou e disse assim “Porque eu quero que você 
seja minha mulher, eu quero ter filho com você”, desse jeito! Eu nunca dizia pra 
ninguém, eu chorava, eu era muito revoltada mesmo, eu era revoltadíssima 
mesmo, agressiva […].  

 

Aqui encontramos como as possibilidades de narrar sobre o abuso sexual são 

mediadas pelos significados a que a pessoa vitimizada tem acesso, talvez seja um dos 

motivos das dificuldades tanto de crianças e adolescentes como de adultos em 

reconhecer esse tipo de violência, pois a sexualidade ainda se configura como tabu 

social, principalmente aquelas transgressoras. No caso do abuso sexual, estão em jogo 

os significados de violência, sexualidade, infância e adolescência, gênero e poder que, 

articulados, ora potencializam discursos discriminatórios, ora discursos libertários, 

dependendo do contexto cultural e político da sociedade em que são gerenciados.  

No caso de Rosa, percebemos como as experiências sexuais que vivenciava, 

enquanto vítima, lhes eram estranhas principalmente por serem impostas por seu genitor, 

do qual socialmente se espera um papel de cuidado e proteção. Esse estranhamento 

instiga movimentos de tentar entender o que lhe ocorria, assim como provocava 

sentimentos ora de medo e revolta, ora de ação diante de algo que lhe incomodava, 

sendo característica marcante desta jovem sua ousadia em não se submeter à violência, 

mas agir tanto com certa agressividade e rebeldia quanto com perspicácia diante das 

dificuldades, limitadas, é claro, pela sua idade, gênero e condição social.    

Quando arguida sobre o que é a violência sexual, Rosa responde com uma 

definição próxima dos sentimentos que esse tipo de violência lhe causou. Sendo comum 

em suas entrevistas, ao falar do assunto, tratá-lo como algo que lhe causou medo e 

revolta. 

Não, primeiro eu falei com duas psicólogas, elas sempre conversavam comigo. Eu 
desenhava o que acontecia comigo, sempre escrevia o que eu queria pra minha 
vida, como é que eu queria ser sempre eu falava isso com elas, aí depois minha 
tia achou o Quatro Varas porque ela faz massagem, aí lá tem as terapia do trauma 
eu tinha muito trauma disso mesmo, agora se eu vê ele eu fico muito nervosa eu 
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fico nervosa se eu ver ele.  
 

Encontramos também a presença de visões do senso comum no relato de 

Rosa no que tange à necessidade de provas materiais sobre o abuso sexual “[…] aí saiu 

o exame, deu compacto com o meu depoimento né, aí tamo até hoje aí, indo.”, 

desconsiderando outras formas de ocorrência do abuso sexual como o voyeurismo, 

conversas de cunho erótico, exposição a material pornográfico, etc.  

 

5.1.1.3 Agressor 

 

Sobre o agressor, encontramos:  

 

Eu não sei não porque que aconteceu aquilo comigo, sei lá uma coisa assim 
estranha porque ele tinha a mulher dele, mas vinha atrás de mim né, até bebo, 
drogado, ele vinha atrás de mim, até bom mesmo ele vinha atrás de mim. […] Aí 
ele é cheio de tatuagens, chera pó essas coisas, aí eu morria de medo dele.  

 

Percebemos que Rosa associa o comportamento antissocial e transgressor aos 

motivos da agressão feita por seu pai. Ressalta-se que o abuso sexual é causado por 

múltiplos fatores, podendo figurar como potencializador o uso de psicoativos ou 

transtornos mentais. No entanto, defendemos que este tipo de agressão sexual tem como 

núcleo fundador a diferença de geração em que crianças e adolescentes não são 

reconhecidas enquanto sujeitos, sendo, portanto, submetidas às vontades dos adultos. 

Ademais, ocorrendo em ambos os gêneros, percebemos que o sexo feminino tem 

prevalecido como principais vítimas devido a uma cultura de submissão da sexualidade 

feminina diante do desejo masculino. Deste modo, devemos olhar a violência sexual a 

partir de um olhar social, buscando compreender a relação entre o agressor-vítima em 

determinados contextos que envolvem a moralidade, práticas de saúde e condições 

econômicas.  

Ainda sobre o agressor, a jovem ressalta que, “Pois é, aí eu disse pra minha tia 

“pois tudo que ele fez comigo eu quero que ele pague”, que “quero que ele sofra do jeito 

que eu sofri”. 

Neste trecho encontramos uma aspiração de Rosa que muitas vezes para o 

senso comum solucionaria a violência sexual. Isso reflete uma visão de revanche ou 

vingança, que efetivamente não contribui para a resolução dos casos de violência sexual, 

no que se refere ao atendimento da vítima, a fim de, reduzir os danos psicossociais 

ocasionados pelo abuso sexual, assim como, muitas vezes, não possibilita que o agressor 
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reconheça a violência decorrente do seu ato como uma violação à vivência saudável da 

sexualidade da vítima, seja ela criança, adolescente ou adulto.   

 

5.1.1.4 Um outro caminho: aspectos protetivos na história de vida 

 

Neste tópico iremos discutir acerca da rede de proteção que contribui para a 

significação e superação da violência sexual. 

 
[...] Aí teve uma vez que um homem entregou esses panfleto aqui ó (apontando 
para a parede da sala). 
P: Esse aqui? Exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. 
Foi, aham, aí ele ficou entregando lá e eu só olhando né. Aí a minha prima, “Rosa 
vem aqui, deixa eu ler esse negócio pra ti”, aí ela pegou leu né. Aí eu “Elane o que 
é isso?”, “Pronto se uma pessoa vai e abusa de tu, tu tem que ir delunciar, 
denunciar”, aí eu peguei minha tia tava no colégio, aí eu “Elane eu preciso te 
contar uma coisa”, ela “O que foi?”, “Elane eu não sou mais virgem” eu disse 
assim pra ela, “Elane eu não sou mais virgem” aí ela já era assim mais ativa “tu 
perdeu tua virgindade com quem?”, eu, “não, não é assim do jeito que tu tá 
pensando, eu perdi minha virgindade foi o meu pai tirando de mi'm, aí ela “ai foi”, 
“foi”. Aí assim, “quando a mãe chegar nós conversa”, aí eu peguei e fui conversar 
com a minha tia, eu “a tia meu pai faz isso, faz aquilo comigo ele, quer que eu seja 
a mulher dele”, [...] meu tio não acreditava em mim de jeito nenhum. 
 

Este trecho é relevante, pois nele temos três aspectos protetivos importantes 

que contribuem na superação de situações adversas e na posição de relatos sobre a 

vivência de violência sexual, quais sejam: a atuação da rede pública e a participação da 

comunidade no momento da Caminhada em alusão ao dia 18 de maio, que por meio da 

sensibilização da comunidade busca coibir práticas de violência sexual. Apesar de ser 

apenas um caso diante das estatísticas de violência, o caso de Rosa possibilita refletir 

como a prevenção, quando bem planejada, pode ser uma das melhores estratégias no 

enfrentamento da violência sexual, pois empodera a população sobre o assunto e 

contribui para disseminar os serviços que atendem esses casos. Percebemos, também, o 

apoio da família nesse primeiro momento através do suporte da prima em discutir sobre o 

abuso sexual e da tia que dá credibilidade ao relato de Rosa, e, em contrapartida, 

também temos a própria ação da jovem que, ao ter acesso a informações sobre a 

violência sexual, usa-os para empoderar-se e toma a iniciativa de revelar o abuso sexual, 

mesmo que seja algo difícil de se fazer.  

 
Quando eu contei pra ela eu me senti muito aliviada né, eu chorei muito porque eu 
não contava pra ninguém. Antes eu era revoltada com as minhas amigas, eu não 
ficava muito brincando com elas. Se chegasse alguém perto de mim eu dizia logo 
“ah esse homem quer alguma coisa comigo” já dizia logo assim. 
 

Reconhecer a violência sofrida é um primeiro passo para que a jovem se liberte 
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dessa situação, no entanto, sem o suporte adequado, ou como propõe Cyrulnik, sem os 

tutores de resiliência, que facilitam, por meio da escuta das vítimas, apoio e 

compartilhamento de significados, esse trabalho de elaborar cognitivamente o abuso 

sexual e posteriormente dar sentido a esse tipo de violência, seria quase impossível. 

Ainda sobre o papel do Estado, esse, por meio do trabalho dos profissionais que atuam 

com crianças e adolescentes vítimas de violência, também possibilita ressignificar o abuso 

sexual, contribuindo para a elaboração de novas significações e narrativas sobre a 

violência e o relacionamento da jovem com outras pessoas. Como demonstram os 

trechos a seguir:   

Assim eu me sinto bem porque eu era ... eu era presa com esses negócios assim 
eu não conseguia dormir direito pensando... agora não, eu sou livre, eu falo com, 
eu falo com qualquer pessoa menos com as minhas amigas eu não falo isso de 
jeito nenhum. 
[…] mas eu era muito revoltada mesmo, mas aí depois eu vim vindo com as 
psicóloga aí fui falando e agora que eu tô melhorando, eu ia pras terapias que a 
minha tia faz. [...] porque quando a pessoa chegasse perto de mim e falasse sobre 
isso eu dizia “ah eu não quero falar sobre isso não, não gosto disso não”, agora 
não, eu já converso bem já vou explicando é só a pessoa ter calma comigo [...].  
[…] do Conselho Tutelar eu fui fazer inxame. Aí a minha tia decidiu que queria 
pegar a nossa guarda, aí ela pegou a minha guarda e a guarda do meu irmão, 
mas eu era muito revoltada mesmo com isso, revoltada mesmo com a minha mãe, 
mas eu sou revoltada com a minha mãe e com o meu pai, mas eu não, assim eu 
não tenho coragem de abrir a boca e dizer que ele é meu pai não […]. 
 

Diante do exposto, percebemos que a rede de apoio, quando está 

minimamente estruturada, consegue realizar um atendimento qualificado. No caso de 

Rosa, encontramos a família apoiando e cuidando da jovem, o Conselho Tutelar que, 

desde o recebimento da denúncia, mostrou-se como referência no encaminhamento para 

as políticas públicas das quais Rosa teve acesso, sendo encaminhada para a Delegacia 

de Combate à Exploração de Crianças e Adolescentes – DCECA, para o Instituto Médico 

Legal – IML e para o CREAS, contribuindo para as mudanças nas ações e narrativas de 

Rosa sobre a violência sofrida. 

Conforme foi relatado pela tia de Rosa, o período pós denúncia foi complicado 

tanto para a jovem quanto para a família ampliada. Durante a conversa que tive na 

residência dos tios paternos em agosto de 2013, eles relataram que, no início, ela teve 

problemas de comportamento, sendo um deles a falta na escola durante dois, o que gerou 

na família um receio sobre se estariam fazendo a coisa certa, principalmente no tio por 

estar denunciando seu irmão. Quando eles tocaram nesse assunto, e o tio de forma mais 

enfática expressou como era difícil para eles terem se responsabilizado pelos dois 

sobrinhos, logo a tia muda seu discurso amenizando a situação ao dizer o motivo de Rosa 

faltar a escola, pois o suposto agressor insistia em ir buscá-la, e reconhecendo as 
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consequências do abuso sexual ao dizer que “mexe com a cabeça” (sic).  

Essa tia tem sido o principal suporte de Rosa, estabelecendo uma mútua 

relação de afeto e respeito, algo que é notado nas expressões e até no tom de voz das 

duas durante as conversas que tivemos. Sendo possível dizer que este apoio da tia foi o 

propulsor de mudanças significativas na história de vida de Rosa, não só com a denúncia 

da violência sexual, mas com o compartilhamento de significados que contribuíram para 

que Rosa ressignificasse a violência, construindo um novo projeto de vida e, com 

exemplos de perseverança e de amor familiar, inclusive mudando a trajetória de vida de 

toda a família ampliada, como veremos na segunda entrevista. Tais aspectos refletem 

indicadores na direção de resiliência, resultante desses diferentes suportes pessoal e 

social, mudando o curso de vida da adolescente.   

 

5.1.1.5 Altruísmo  

 

É interessante, na narrativa de Rosa, a capacidade que teve em transformar 

seu sofrimento em algo que pode contribuir para o esclarecimento e proteção de outras 

pessoas, como mostram os trechos a seguir: 

 
P: Tu enxerga alguma solução pra violência sexual? 
Assim, eu não sei se é coisa da minha cabeça porque eu penso assim, tem uma 
colega minha ela fala que o pai dela é muito bom pra ela entendeu, mas realmente 
ele é bom, mas tem uma colega minha que ela sofre muito e eu penso assim, ela 
mora sozinha com o pai dela eu acho que o pai dela deve ter alguma relação com 
ela. Eu penso assim né, mas eu sempre pergunto a ela “mulher teu pai faz alguma 
coisa contigo?” eu sempre vô chegando e conversando de pouquinho e de 
pouquinho pra mim ir descobrindo porque se eu descobrir né com certeza eu vou 
ajudar ela igual minha tia me ajudou né? 
P: E assim o que espera do futuro? 
Assim, eu queria ser uma psicóloga pra poder ajudar os outros, eu digo pra minha 
tia que eu vou estudar bem muito pra ser uma psicóloga, ajudar as pessoas […].  

 

Ou seja, a jovem apropria-se de sua história de vida, utiliza o sentido do abuso 

sexual, visto como algo desconhecido e abjeto, como um meio de transformar outras 

trajetórias de vidas. Assim, a violência sexual passa a ser gerenciada por dois sentidos: 

um de revolta e outro de transformação. Segundo Cyrulnik (2006, p. 34), 

 
[…] Utilizar a lembrança de uma ferida para fazer dela uma ação dinâmica situa 
esse trabalho psicológico bem além do enfrentamento do trauma e dos fatores de 
adaptação. O ferido toma novamente nas mãos o que lhe aconteceu para fazer 
disso um novo projeto de vida, às vezes até num contexto adverso. Essa 
revolução resiliente não evita a angústia ou o sofrimento diário infligido pela 
adversidade, mas utiliza a memória da ferida para organizar um novo modo de 
viver. 
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Deste modo, as mudanças de contextos, os signos ao qual o sujeito tem 

acesso, o apoio familiar e institucional, entre outros, possibilitam dar um direcionamento 

diferente à história de vida de Rosa, transformando uma narrativa de sofrimento em 

possibilidade de crescimento. Outra característica marcante em Rosa é sua dedicação 

para com o outro, 

Ah, a maioria das minhas amigas né, dizem que eu só legal né, mas às vezes eu 
sou chata quando eu tô na tpm, eu sou muito chata. Quando elas quer algum 
apoio eu dô, dô apoio a elas, essas coisas. 
 

A questão do apoio e da ajuda é algo constante nas narrativas de Rosa, uma 

das suposições é que esta seria uma forma de se sentir querida pelos demais. Quando 

reencontrei Rosa em 2013 isto ficou mais claro ao verificar que, diante de uma nova 

configuração familiar, a jovem manteve essa postura como forma de manter um vínculo 

com os outros membros da família, que não a sua tia, e também como meio de apaziguar 

possíveis conflitos ou dificuldades familiares. 

 Nesta primeira entrevista vimos que, em um primeiro momento, ter uma rede 

de apoio estruturada, principalmente no que tange ao atendimento institucional, 

possibilitou que Rosa saísse da situação abusiva e que sua família ampliada se sentisse 

fortalecida para apoiar a jovem e seu irmão, assim como mantivesse a denúncia de abuso 

sexual. Deste modo, nesse primeiro momento percebemos que os conceitos de família e 

violência foram mediadores da narrativa de Rosa, compondo zonas de sentidos, algumas 

vezes ambivalentes, sobre o abuso sexual e sobre como enxerga a si mesma, 

influenciando as formas como ela elabora a narrativa para lidar com esse fenômeno.   

 

5.1.2 Trechos da 2ª e 3ª entrevistas realizadas no ano de 2013 

 

Esse segundo momento de reencontro com Rosa foi realizado em sua 

residência por intermédio do CREAS Regional de Fortaleza. Houve um maior 

aprofundamento da história de vida da jovem, não só porque já tinha lhe conhecido 

previamente, mas devido à participação informal de seus familiares e à minha presença 

em seu ambiente de socialização, o que contextualizou algumas posturas adotadas por 

Rosa, ampliando as análises realizadas.   

No período entre 2011 e 2013 houve mudanças na estrutura da família de Rosa 

que fizeram com que ela e seu irmão saíssem da casa dos tios. No caso do irmão, foi por 

ter cometido um ato ilícito contra seus tios, já no caso de Rosa, a convivência tornou-se 

impossível devido a um relacionamento dessa com o esposo de sua prima, 
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comprometendo a relação entre as duas e abalando a relação dela com seu tio. A relação 

de sua tia com sua prima e seu tio também ficaram fragilizadas devido à continuidade do 

apoio prestado por essa tia a Rosa. Apesar desses conflitos, a jovem é a responsável por 

cuidar das filhas de sua prima, o que não é notado como algo contraditório pelos parentes 

e nem por Rosa, mas visto como um favor/obrigação que ela presta à família. Também 

houve um distanciamento entre Rosa e seu irmão, tanto pelo comportamento desse último 

quanto pelo início da vida adulta e matrimonial de Rosa. Já em relação à sua mãe houve 

certa proximidade, de forma que foi possível para a jovem resgatar elementos que 

compuseram implicitamente sua história de vida, causando mudanças, especificamente, 

sobre a vivência do abuso sexual. No que tange à responsabilização do agressor, o 

processo judicial foi arquivado, devido seu falecimento.  

 

5.1.2.1 Sentido de família: entre o risco e a proteção 

 

Os trechos a seguir retratam as primeiras mudanças na composição familiar de 

Rosa. 

[…] Meu irmão também morava lá, mas meu irmão pegou e roubou ele, e fez um 
bucado de coisa errada. E hoje em dia meu irmão não fala com minha tia, eu acho 
muito injusto, porque o que minha tia fez por mim e por ele né […]. 
[…] quando eu comecei a namorar com ele, meu tio ficou me humilhando sabe, 
[...] Aí toda vida que eu ia namorar, a filha dele ficava sentada lá fora com as 
amiga dela e ficava “Rosa vem despachar”, eu namorando sabe. […] Aí ele 
sempre chegou, o Diego sempre chegou lá em casa e via eu chorando sabe, 
porque ele me humilhava sabe, a minha tia não, ele sempre humilhou eu e a 
minha tia, mas a filha dele não […]. 
 

Desde que houve mudanças de comportamento por parte de seu irmão e de 

seu tio, ocorreu certo distanciamento da jovem de seus demais familiares, compondo um 

novo sentimento em relação à família. Se antes era “tudo família” (sic), agora, diante dos 

constrangimentos familiares, Rosa passou a não se sentir respeitada e protegida, o que 

fez com que ela desejasse formar sua própria família, para tanto, ela se esforçou em 

iniciar um namoro com um rapaz de outro Estado, mesmo contra a vontade de seu tio. 

Assim, a transformação do signo família ocorre pelas mudanças contextuais na família 

ampliada, devido ao comportamento de seus familiares. Se antes a família ideal era a da 

sua tia, agora a composição de sua própria família por meio do matrimônio assume esse 

posicionamento. 

Aí teve um dia que eu só tava conversando na casa dele mermo, aí meu tio fez 
uma baixaria “um bora pra casa tá pensando que é o quê, rapariga pra tá te 
cumendo” aí ele pegou e disse assim, o Diego disse assim “olha Chico eu sou 
homem capaz, eu tenho capacidade de sustentar a Rosa viu?”. Aí ele disse “pois 
um bora lá pra casa conversar”. Aí sentamo nós tudim pa conversar, aí ele disse 
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assim “não, eu vou me casar com ela”, mas nós só tava com sete mese de 
namoro, “eu vou casar com ela” aí meu tio disse assim “eu te dou é um mês, eu te 
dou é um mês pa quando ele casar tu tá aqui na minha porta”, porque o marido da 
minha prima batia nela sabe? 
[…] Aí nós alugamos essa casa aqui, aí nós demos um quarto pra ele (irmão), que 
era esse quarto aqui que eu fiz minha cozinha, que era o quarto dele. Aí ele não 
queria me ajudar em nada, vinha sumindo uns dinheiro em casa, aí eu que tinha 
que dá conta porque eu que ficava em casa. Aí meu esposo disse que não dava 
certo, aí pronto, ele tá morando mais pra'li agora, de vez em quando ele vem aqui 
quando ele precisa de ajuda, eu ajudo ele. 
 
No mesmo dia que eu assinei os papel a minha tia disse assim “Rosa se tu quiser 
imbora, tu já pode ir porque não tem pra onde ele corre”, pronto quando ela disse 
assim, pronto foi o dia mais feliz da minha vida porque eu ia sair daquele 
sofrimento né (voz alegre). Aí nós pegou e foi. Aí a minha tia pegou ficou com 
depressão, ficava chorando, aí assim. Quando eu casei eu não sentia vontade de 
ir lá, eu não sentia. […] assim sempre que eles precisa de mim eu ajudo ele, mas 
o meu esposo não gosta da minha prima sabe, mas eu não tenho nada contra ela 
não. Eu ajudo ela no que eu posso. Ela quer ver assim o meu mal sabe, ela gosta 
de ver o meu mal, mas sempre quando ela deseja assim o mal pra mim parece 
que volta pra ela, aí pronto eu faço é relevar, agora nem ligo mais. 
 

Apesar dos conflitos familiares, Rosa mantém sua narrativa sobre como ajudar 

aos familiares mesmo quando não é correspondida. Segundo Narvaz e Koller (2006, p. 

398), “[…] às mulheres é atribuída a responsabilidade pela mediação das relações 

afetivas na família”, deste modo, assim como a tia da jovem busca conciliar seu apoio a 

Rosa e a integração de sua família, talvez Rosa aja dessa maneira como meio de garantir 

a coesão familiar e de certa forma continuar integrada a ela, sentindo-se útil. Sobre a vida 

matrimonial, a jovem ressalta que, 

 
Maravilhosa! No começo eu sentia assim, eu (pausa breve), eu fico, ficava com 
medo sabe “Meu Deus o que aconteceu comigo será que vai acontecer” porque 
ele veio de Manaus sabe, “ele é dum, é dum canto tão longe, eu nem conheço 
muito ele já vou casar assim de cara”, mas não, ele é uma pessoa maravilhosa, 
ele me trata muito bem, me denga de todo jeito.  
 

Ao analisarmos a história de Rosa percebemos que, mesmo o receio de que 

aconteça novamente uma situação de violência sexual em sua vida – haja vista as 

experiências de constrangimento, violência física e humilhações que presenciou na 

relação entre o pai e a mãe, o pai e a madrasta e entre o tio e a tia – são superadas pelo 

desejo de compor uma família que consiga proteger seus membros.  

 

5.1.2.2 O abuso sexual: sentidos em negociação 

 

Sobre o abuso sexual encontramos uma narrativa próxima a concedida em 

2011, ou seja, os sentimentos de estranhamento diante do fenômeno devido a um 

desconhecimento de significados sobre relações incestuosas.  
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Assim, no começo quando aconteceu comigo eu achava que era assim coisa 
(pausa) era coisa que nunca existia no mundo, eu pensava que tinha acontecido 
só comigo, mas depois que, é, aconteceu comigo que eu fui no Conselho Tutelar, 
que eu fiz exame, que eu fui reconhecendo mais as coisa, aí que eu fui vendo na 
televisão essas coisa. […].  
[…] Muito difícil (pausa), assim, agora assim que eu sou mais, que eu entendo 
mais as coisa, que quando aconteceu comigo eu não sabia o que era isso, quando 
aconteceu isso eu pensava que era assim “ah ele fez porque”, num sei não tenho 
resposta pra isso não, o que ele fez comigo não, mas assim agora eu relevo essas 
coisas, mas às vezes eu fico assim muito chatiada sabe, às vezes, eu podia ter a 
felicidade junto com meu pai, eu podia ter saído com ele, mas ele fez isso comigo 
eu penso assim, mas agora não.  [...] 
 

No próximo trecho, conforme apontado por Bruner (1997) e Cyrulnik (2006) 

percebemos que, ao serem acrescentadas novos elementos à sua história de vida, houve 

a reconstrução da narrativa de Rosa sobre sua mãe, agora, dando a esta a possibilidade 

de aproximar-se dela, no entanto, percebemos, pelo trecho anterior e nesse último, que a 

jovem associa, ao conceito de paternidade e de maternidade, funções protetivas que seus 

pais biológicos não conseguiram corresponder ao que é esperado por Rosa, que é a 

garantia de proteção. Inclusive, nesta última entrevista a jovem relatou que queria que o 

pai sofresse o mesmo que ela sofreu, e deixou implícito que a relação com sua mãe seria 

mantida à distância, uma vez que, poderia contrariar sua tia, pois esta é quem assumiu o 

papel materno.  

[…] a minha mãe também foi vítima dele, mas eu não sabia, vim saber agora. Teve 
uma colega minha também que morava junto com a gente, ele também teve 
relação com ela sem ela querer. Eu vim saber disso agora sabe, mas assim, eu 
conversando com minha mãe (voz trêmula) porque a gente conversa pela internet, 
a gente conversando, aí ela pegou e me disse, aí eu disse assim pra ela “mas se a 
senhora fosse mãe de verdade a senhora tinha enfrentado porque eu enfrentei”. 
[…] 
 

Apesar de Rosa reconhecer a gravidade da violência sexual, ela mostra 

discernimento, mesmo que implicitamente, de que quando este ato ocorre a uma criança 

ou adolescente as possibilidades de enfrentamento da violência são reduzidas em relação 

a quando isto ocorre a um adulto, devido à condição de desenvolvimento dos primeiros, o 

que faz com que ela posicione-se com firmeza perante a mãe, já que essa, anteriormente, 

não conseguiu protegê-la. 

   

5.1.2.3 Agressor 

 

O falecimento do pai e suposto agressor de Rosa fez com que ela revivesse 

sentimentos ambíguos em relação a ele, como mostra o trecho a seguir:  

 
[…] quando ele faleceu eu fui ver ele (voz de tristeza). Eu fiz questão de ver ele, a 
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minha tia disse assim: “minha filha num vá não você vai se sentir mal” aí eu disse 
assim “não tia eu vou” […] aí eu chorando lá perto dele, aí veio tudo que ele fez 
comigo veio sabe, aí eu peguei disse assim “meu Deus eu não, eu não tenho 
força”, se alguém chega pra mim e perguntar Rosa tu tem força de perdoar teu pai, 
não eu não tenho, eu não tenho capacidade de perdoar o que ele fez comigo, aí 
eu peguei fiquei olhando assim pra cara dele, que ele fazia comigo, aí eu disse 
assim “meu Deus, eu tô chorando por um cara que tirou (pausa) minha juventude”, 
que eu nunca tive juventude!, “tirou minha juventude e eu tô chorando por ele, 
num vou chorar não” peguei limpei minhas lágrima vim pra casa. Assim no começo 
eu fiquei assustada porque eu tinha medo dele aparecer pra mim sabe (voz 
trêmula). Aí minha tia “reza pra ele Rosa, perdoa ele”, aí eu disse assim “tia eu 
não consigo, muitas vezes eu sonho com ele, ele me pedindo perdão sabe, todo 
de branco me pedindo perdão. Aí eu pego converso com minha tia “Rosa ele tá 
pedindo o teu perdão Rosa, ele não vai descansar em paz enquanto não tiver teu 
perdão” aí eu disse assim “tia, mas eu não consigo” (pausa) “eu não consigo 
perdoar ele de jeito nenhum, eu não tenho força, eu não tenho capacidade de 
perdoar ele”. […]. 

 

Essa dubiedade de sentimentos ocorre pelo vínculo consanguíneo e afetivo 

que existia entre ela e seu pai, uma vez que a vida em família, mesmo naquelas onde 

existem conflitos e brigas, pressupõe certa afinidade e afetividade entre seus membros e, 

como dito anteriormente, pela visão romantizada de família presente em nossa sociedade 

que orienta que todos devemos buscá-la. Deste modo, entendemos que pedir perdão e 

perdoar tem como significado resolver a situação de violência simbolicamente e retornar a 

uma ideia de paternidade e de família que Rosa não teve durante o convívio com seus 

pais biológicos.  

 

5.1.2.4 Um outro caminho: aspectos protetivos na história de vida 

 

Ao referir-se ao período em que viveu a situação abusiva, Rosa manifestou 

uma atitude de repulsa pelo gênero masculino por representar a possibilidade de 

violência, enquanto que a figura feminina representava o papel de proteção. 

 
[…] Assim, de primeiro eu era muito revoltada, nenhum homem podia chegar perto 
de mim que eu já pensava que ele queria fazer alguma coisa comigo (pausa). Aí 
eu fui indo pa psicólogo, eu passei uns seis ano na psicólogo, aí eu peguei fiquei, 
fiquei na psicólogo bem muito […]. 
[…] eu só me sentia segura com a minha tia, só com ela, com mais ninguém, e eu 
ficava desesperada quando ele entrava no meu quarto, porque eu sabia o que ia 
acontecer ficava desesperada, num (pausa), num gosto nem de pensar, mas 
agora não, relevo assim, de vez em quando eu fico pensando, às vezes eu choro, 
às vezes meu marido conversa comigo aí pronto é isso, agora eu relevo […].  
 

Durante as entrevistas que realizamos com Rosa, e a partir dos diálogos com 

sua tia, percebemos que o acompanhamento psicológico foi fundamental para a 

ressignificação das narrativas sobre os papéis de gênero e sobre o entendimento acerca 

do abuso sexual. Verificamos que houve a oportunidade de ressignificação da violência 
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sofrida, inclusive com a possibilidade de amar e confiar em uma pessoa do gênero 

oposto. Nesta última entrevista, Rosa repetiu por diversas vezes que relevava o que tinha 

acontecido, talvez por considerar que, ao ter esse posicionamento, tal vivência não 

influenciaria mais em sua história de vida, haja vista o casamento representar um novo 

recomeço para ela, e talvez devido a dificuldade que seu esposo tem ao lidar com essa 

parte da história de Rosa.  

 
[…] Aí eu tava namorando há sete meses, aí eu sentia aquela vontade, aquela 
vontade de ter relação né. Aí eu peguei conversei com minha tia, aí disse “tia tá 
acontecendo um negócio comigo” (pausa). Aí ela disse assim “o que é?”. Aí eu 
peguei disse pra ela “tia eu tô sentindo assim uma sensação assim estranha” 
porque depois que meu pai fez isso comigo eu não tive relação com mais 
ninguém. Aí eu peguei fiquei só pensando, aí fiquei na minha, aí minha tia pegou 
“não vamo te levar pro hospital”. Aí a gente foi no posto de saúde, aí eu conversei 
com uma mulher lá, aí ela pegou e disse assim “não se você não quer pegar filho, 
pois então vamo tomar a injeção” aí peguei e tomei a injeção aí peguei e fiquei só 
esperando né [...]. 
[…] Aí quando foi no ano, no Natal, quando foi no Natal eu disse assim “Diego eu 
tenho uma surpresa pra ti” aí ele pegou e disse assim “então o que é?” aí eu fui lá 
pra casa dele e rolou sabe. Eu fiquei, eu fiquei assim, quando eu (pausa breve) fui 
(pausa breve) ficar com ele eu disse assim “olha eu queria que tu fosse muito 
carinhoso, quando a gente termina tu não saí assim, e me deixasse na cama 
sozinha, eu queria que tu fosse muito carinhoso”. Aí ele disse pois “então tá certo” 
[…]. 
 

Ademais, nesses trechos expostos e no que está abaixo, percebemos a 

capacidade de Rosa em transitar bem em diversas situações difíceis, demonstrando 

atitude de enfrentamento e perspicácia frente aos problemas vividos. Ao que parece pelos 

relatos em que menciona os apoios recebidos, especialmente, em termos de abertura 

para o diálogo com as pessoas significativas (tia, esposo, psicóloga...), são as 

oportunidades de expressar-se, de narrar os acontecimentos, que lhes têm servido para 

reorganizar as experiências traumáticas vividas e superá-las. 

 
[…] Quando eu contei, disse assim, como eu ia casar com ele eu tinha de contar a 
verdade né. Eu, faltava dez dia pra nós casar, aí eu peguei e disse assim “Diego 
eu preciso falar um negócio contigo”, eu já tava morando com ele, “eu preciso 
conversar um negócio contigo”, aí ele “o que é?”, “pois senta aqui pa nós 
conversar” aí eu peguei, aí pegou e sentou, nós tava conversando “você lembra 
daquele tempo que você dizia assim, Rosa, porque tu num tá morando com teu 
pai?, eu sempre dizia que ele me explorava, mandava eu fazer muita coisa, me 
maltratava, ele fazia isso comigo Diego, mas ele fazia uma coisa muito mais séria”. 
[…] “Ele (pausa breve), ele me abusou de mim”, aí ele disse “eu num acredito não 
Rosa”, foi aí eu contei a história todinha […]. Aí ele entrou em choque, ele passou 
assim uns três dias fora de casa, e eu ligando pra ele e ele só mandando 
mensagem “eu preciso pensar Rosa, eu preciso pensar, deixa eu, quando eu tiver 
bem eu vou pra casa”, aí passou uns três dias sabe, eu pensava que ele não 
queria mais nada comigo. Aí quando ele chegou em casa, aí ele, começou a 
chorar, aí disse assim “ô filha porque tu não me disse isso logo” porque ele não 
me chama de Rosa ele me chama de filha. Aí eu disse assim “Diego eu não tenho 
força de tá conversando essas coisa com ninguém, muita pouca, muita pouca 
mermo gente é que sabe dessas coisa” “não eu vou sempre tá do seu lado, eu 
não vou te abandonar por causa disso não” “pois então tá certo” […]. 
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5.1.2.5 Altruísmo 

 

As características acima mencionadas são marcantes na elaboração das 

narrativas sobre si feitas por Rosa, possibilitando que ela tenha uma visão positiva diante 

da vida e consiga elaborar sonhos para o futuro. 

 
[…] Aí toda vez que aparece assim alguma coisa eu fico revoltada que só sabe? 
Mas (voz trêmula e tosse) eu tinha, eu tenho um sonho de um dia ser psicóloga e 
ajudar essas pessoa sim […].  
[…] Eu tenho vontade assim de dar palestra nas escola sobre isso sabe, (risos de 
timidez), mas às vezes eu fico assim com com vergonha porque tem muita gente 
que né critica a gente, mas eu sou assim né, se um dia, se Deus quiser, eu vou tá 
(risos de timidez) eu vou tá ajudando os outros […]. 
 

Essa capacidade de transformar a angústia vivida em potencial para ajudar 

outras pessoas pode ser entendida como resiliência. Assim, segundo Cyrulnik (2006, p. 

34), “[…] o trauma torna-se então um novo organizador do eu em torno do qual os 

esforços e os sonhos constroem uma curiosa mentalidade”, que no caso de Rosa é 

direcionada para a sensibilização sobre o abuso sexual, realidade vivenciada por ela, e 

sobre a vontade de contribuir com esclarecimentos a respeito para outras pessoas. Tal 

desejo, entretanto, poderá ser limitado diante do contexto social no qual esta inserida e 

pelos poucos recursos disponibilizados para tanto. 

 

5.1.3 Análise das entrevistas  

 

Entre as narrativas disponibilizadas no ano de 2011 e 2013 por Rosa 

percebemos que o que intermedeia e direciona a narrativa sobre si mesma é a 

composição da vida familiar diante de diversas formas de violência, havendo sempre uma 

diferenciação entre a concepção de família que se tem, que é permeada por risco e 

violência, e a família que se quer, que consegue garantir a proteção de seus membros. 

Assim, se antes a díade entre família existente x família ideal era composta por sua 

família nuclear x a família de sua tia, agora a família ideal passa a ser a que a jovem quer 

construir em seu casamento, haja vista as experiências familiares conflituosas que 

também vivenciou na família ampliada.  

Nas entrevistas, Rosa demonstra que o abuso sexual permanece como algo 

que causa um estranhamento para ela, vivenciando sentimentos de medo e revolta. As 

mediações que envolveram as construções narrativas sobre essa vivência foram 

compostas por meio da comparação com experiências sexuais e afetivas de seus pares e 
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posteriormente por informações da mídia televisiva. Continua presente a ressignificação 

da sua condição de vítima para um posicionamento ativo diante da violência sexual, 

demonstrada por sua vontade em compartilhar os aprendizados que teve com a situação 

abusiva como forma de proteger e prevenir situações de violência sexual. Percebe-se, 

assim, um trabalho de amadurecimento de sua parte ao transformar sua experiência em 

algo que pode ajudar os demais. 

A rede de apoio composta pela tia e pelos profissionais de instituições públicas 

de defesa e atendimento da criança e do adolescente foram fundamentais para a 

elaboração de narrativas de si direcionadas a uma perspectiva protetiva, por parte da tia, 

por ser a relação mais estável de afeto e confiança dentro da família, e por parte dos 

profissionais, por possibilitarem uma escuta qualificada. Posteriormente, acrescentou-se, 

a esta rede, o esposo atual, que a acolheu e também ofereceu condição de escuta e 

entendimento à sua narrativa. No entanto, a jovem também precisou da resposta do 

Estado em relação ao agressor, o que não foi viabilizado devido à demora no julgamento 

e ao falecimento do mesmo.  

Ademais, Rosa é bastante atenta no sentido de saber o que lhe gera 

sofrimento, tomando atitudes diante das situações de violência ou humilhação a que era 

submetida, como quando confrontou a mãe solicitando que esta a protegesse, ou quando 

questionou seu pai sobre os abusos sexuais ou quando continuou firme diante da 

relutância de seu tio sobre seu namoro. Tais reações revelam um modo resiliente de 

enfrentar as vivências traumáticas e fortalece a percepção de si e sua autoestima.  

 

5.2 Dália  

 

Dália atualmente tem 18 anos de idade, está terminando o ensino médio em 

uma escola pública, mantém um relacionamento afetivo e reside sozinha em um bairro 

periférico da Regional VI de Fortaleza. Antes dos nove anos de idade Dália morava com 

seus avós maternos, no entanto, quando sua mãe compôs um novo relacionamento 

afetivo Dália passou a morar junto com sua mãe, sua irmã, que viria logo depois, e seu 

padrasto, que é o acusado agressor. Associado ao abuso sexual, a jovem mantinha uma 

relação conflituosa com sua genitora, sofria diversas situações de abandono emocional e 

psicológico, bem como exercia trabalho infantil. Um fator de vulnerabilidade presente em 

sua família nuclear devia-se ao fato de sua mãe não ter contato com nenhum parente, 

mesmo morando próximo de suas irmãs, consequentemente reduzindo o vínculo de Dália 

com os mesmos. A jovem revelou para sua mãe, pelo menos duas vezes, a situação de 



65 

 

abuso sexual, que não deu credibilidade, e já tinha revelado todas as situações de 

violência sofrida para uma amiga adolescente, fato que a própria jovem reconhece que 

ser difícil para tomar alguma atitude, haja vista, o pouco amadurecimento de sua amiga e 

o dela.   

A denúncia do abuso sexual sofrido só ocorreu aos 15 anos de idade, por 

ocasião da fuga de Dália do local de trabalho de sua mãe. Logo após a fuga, ela 

conseguiu o apoio de seu avô e de uma de suas tias maternas, que acolheram a jovem 

em sua residência e oficializaram a denúncia para o Conselho Tutelar. Dália também foi 

encaminhada para o CREAS Regional de Fortaleza e a DCECA. A seguir analisaremos a 

primeira entrevista feita com a jovem. 

 

5.2.1 Trechos da 1ª entrevista realizada no ano de 2011  

 

Esta entrevista foi gravada em uma sala do CREAS por ocasião da realização 

da monografia da pesquisadora, quando a jovem tinha quinze anos de idade e estava 

encerrando o acompanhamento psicossocial.  

 

5.2.1.1 Sentido de família: entre o risco e a proteção 

 

Nos trechos a seguir percebemos que a história de vida de Dália também 

envolvia, além da situação de violência sexual, outras formas de violência que influenciam 

nas narrativas da jovem. 

 
Ô, com a minha mãe eu só vivia em atrito, agora com a minha irmã, eu que criei 
praticamente minha irmã, aí tipo quando eu tava lá tudo era eu, as coisas com a 
minha irmã, eu levava ela pro colégio, eu fazia a comida dela, eu que banhava ela, 
tudo era comigo. 
Minha mãe é assim muito, assim muito rancorosa, muito, eu, nosso 
relacionamento não era de mãe e filha não, era como amiga, só que ela tinha 
uma, mandava em mim né, só que eu, nunca podia sair pra nada sabe, eu não 
podia sair de casa, era preso, era tudo ao redor dela, eu tinha que trabalhar, tinha 
que ser tudo do jeito dela, aí como eu não tinha voz, eu não sabia muito da vida, 
eu realmente não sabia nada! Eu vim saber um pouco agora e é difícil, (riso) […]  
Ela é assim. Eu tenho distúrbio bipolar, ela também tem. Assim, ela não sabe, só 
que assim pela convivência pelo que eu sei que eu tenho eu sei que ela também 
tem, ela por tudo fica com raiva, ela tá bem com você, daqui a pouco, nossa, você 
nem sabe o que aconteceu pra ela tá daquele jeito, ela tá aqui com você e do 
nada ela fica de cara feia e, aí pronto é uma briga pra vida toda.  
 

O modo como Dália narra sua vida é significado pela jovem a partir do signo do 

transtorno mental que ela recorre para destacar sua dificuldade em se relacionar com o 

mundo, para explicar a relação com sua mãe e para justificar seu comportamento 
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depressivo. Se por um lado esse recurso ajuda para que ela elabore a situação de 

violência, por outro prende sua vida a um período em que sofria violência, que, ao ser 

resgatado repetidamente em suas narrativas, mostra passividade diante de sua história e 

medo diante da mudança que a revelação causaria em sua vida, como mostra o trecho a 

seguir: 

Eu achava que tinha acabado minha vida já ali, eu pra quê eu ia viver, eu não 
tinha motivo pra viver, porque nunca teve nada de interessante na minha vida que 
me fizesse ter uma expectativa de vida. 
 

Percebe-se que, devido à história de vida anterior à denúncia, as possibilidades 

de saída da situação de violência estavam limitadas por uma dependência criada entre 

ela e sua mãe, que se apresentava como risco por inibir seu desenvolvimento social, mas 

que por muito tempo era vista por Dália como proteção, devido ao empobrecimento de 

significados sobre outras formas de família e relacionamentos maternos, o que é 

ressignificado com sua inclusão na família ampliada.  

 
Agora? Pra mim, parece que eu tô vivendo uma outra história sabe. Uma história 
completamente diferente é só é porque minha tia é muito diferente (risos), mas eu 
sei que isso vai passar é só um, uma coisa básica né, ela não tava preparada pra 
ter outra pessoa dentro de casa dá pra entender, é, às vezes eu fico com muita 
raiva, mas minha raiva é passageira é coisa de 10 minutos eu não consigo guardar 
raiva. 

 

5.2.1.2 O abuso sexual: sentidos em negociação 

 

Ao tocar no assunto do abuso sexual, Dália demonstra sempre um 

distanciamento, como se não quisesse que aquilo pertencesse à sua história. Segundo 

Cyrulnik (2006, p. 40), “[…] evitar o pensamento para evitar a fixação das imagens 

traumáticas na memória é uma defesa que não desencadeia a resiliência”. Deste modo, 

dada a impossibilidade de fugir de sua própria história, as narrativas de Dália recaem 

sobre um processo de sofrimento ressaltando a depressão, sua dificuldade em lidar com 

as pessoas como consequências da violência ou com risos, como se o que tivesse sofrido 

fosse algo irrelevante.  

 
Normalmente, a minha memória é muito fraca, eu, eu não sei o que eu sentia 
antes, eu não me, as coisas passa por mim e eu não me importo sabe, […]. E já 
isso, por muito tempo eu chorei anos e anos porque isso foi desde os nove anos. 
É, eu chorava mesmo, eu tinha depressão por causa disso, aí eu queria morrer 
[…]. 
Eu tinha contado pra minha amiga, mas eu tinha treze anos sabe? No começo eu 
não me lembro muito bem. É, eu sei eu contei pra minha mãe duas vezes, só que 
ela não acreditou muito. Tipo nisso que eu contei pra ela, minha mãe própria não 
acreditou em mim. É, ela me botou na frente dele pra mim dizer na cara dele, só 
que eu não tinha coragem, eu era criança, eu mal sei direito um negócio desse 
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tamanho. 
 

Segundo Habigzang e Koller (2005, p. 346), “as reações da família, 

principalmente da mãe, frente à revelação da vítima são um importante fator para o 

desenvolvimento de sintomatologias psiquiátricas e alterações de comportamento para a 

vítima”, o que observamos no relato de Dália, conforme o trecho a seguir: 

 
[…] eu chorei muito quando eu contei, me deu uma tristeza e ele “quê que eu fiz”, 
num sei quê, aí eu “nada, você não fez nada”. Aí eu não quis falar com ele, falar 
na frente dele, mas pra ela eu falei duas vezes. Eu sempre tive, é, depressão, eu 
falava que ia me matar, só falava em morte, falava em desgraça. […] aí, ela sabia, 
ela sabia que eu tinha problema, já tinha pedido pra ir numa psicóloga há muito 
tempo. Ela só fazia rir da minha cara, “isso é besteira, é fábula, é da idade”, num 
sei quê. Aí eu “é, é da idade” (ironia), eu só me lembrava dele. 
 

No caso de Dália, não nos aprofundamos sobre qual o tipo específico de 

transtorno mental atribuído por ela ou diagnosticado pela psiquiatra, uma vez que, o que 

nos interessou foi perceber como isso poderia compor as suas narrativas. Ainda sobre o 

que percebe sobre o abuso sexual,  

 
Por causa da imprudência da minha mãe, e porque eu não tinha noção do que era 
também, eu é, andava de camisola em casa, de toalha sabe, só que isso eu não 
fazia ideia de que poderia causar esse tipo de coisa […] porque pra mim eu não 
tinha feito nada né, aí a minha mãe também por causa disso que ela me deixava 
sozinha […].  
Peraí que eu, eu sei responder, o problema é achar as palavras é, isso é pank, 
porque provavelmente ele me deixou traumas e isso pra mim foi, muito assim, foi 
uma coisa que, eu não sabia que existia, ele fez comigo, eu não sabia que aquilo 
era errado, que fiquei sabendo sabe que eu vi na televisão quando a Claúdia Leite 
se casou, ela disse que se casou virgem, aí eu comecei a chorar “será que eu sou 
virgem, será que eu não sou virgem”, aí, aí eu saí, fiquei numa depressão horrível 
[…] porque eu sabia que eu não me sentia bem com aquilo, é, mas ao mesmo 
tempo eu não sabia o que era aquilo […]  
 

Percebemos como as experiências sexuais vividas por Dália, enquanto vítima 

de abuso, eram difíceis de serem elaboradas devido a um contexto de privação imposto 

por sua genitora. Assim, eram poucos os significados dos quais a jovem podia utilizar para 

construir um sentido sobre a violência que favorecesse seu enfrentamento. Assim, o 

sentido sobre o abuso sexual só surgiu a partir de um estranhamento, instigando um 

trabalho de articulações dos significados a que teve acesso por outros meios, a fim de 

construir seu próprio sentido sobre a violência sexual.  

 

5.2.1.3 Agressor 

 

É interessante que a forma como Dália compôs sua narrativa sobre seu 

padrasto e a agressão causada por ele não está associada à violência sexual em si, mas 
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ao relacionamento entre ele e sua genitora, e como isso influenciava a sua história de 

vida.  

Porque ela gosta muito dele, ela idolatra ele sabe […] eu já percebi né, quando ele 
saía de casa ela fazia um escândalo […] Ela é completamente louca por ele, ela 
não enxerga nada mais na frente dele. A vida dela é ele. Assim como ela era pra 
mim. E tipo, se eu me voltasse contra ele, ela ia se voltar contra mim, então eu 
não teria chance se eu fosse contra ele sabe, e eu queria muito ela, que eu não 
queria me afastar dela porque ela era tudo pra mim, era meu chão, meu céu, tudo. 
[…] Então, eu não tinha condições se eu voltasse contra ela […] então nunca mais 
a gente ia ser como era antes e pra mim, é, quem gosta de mudar né? 
[…] Quando eu cheguei que ela me pegou de surpresa, a Cristiane psicóloga. Ela 
falou, mas Dália tu tem um B. O. contra o teu padrasto, aí falou porque e tal aí, 
(risos), aí, aí ela “o que aconteceu?”, aí pronto, eu já tava tão mal assim, tão 
desesperada que saiu tudo de uma vez, eu contei o que realmente acontecia, aí, e 
falei da minha mãe porque pra mim eu ia ficar calada sobre o meu padrasto, eu ia 
falar somente da minha mãe que ela era uma pessoa agressiva, que ela não fazia 
nada, que me explorava demais, mas aí depois ela falou desse B. O. eu tava muito 
desesperada aí eu falei, aí no dia seguinte e já me arrependi […] 
 

A jovem percebia sua situação de dependência em relação à sua mãe e, 

portanto, tentava conviver com a violência sexual como forma de manter-se próxima da 

genitora, sem discernir sobre o quão violento era a relação entre as duas. No caso 

específico de Dália consideramos que ambos, padrasto e genitora, são autores da 

violência, sendo sua mãe negligente diante das evidências dadas por Dália. Ainda sobre o 

suposto agressor e a responsabilização do mesmo, Dália ressalta que, “Ah, do jeito que tá 

a justiça hoje em dia acho que não acontece nada, antes, no começo quando eu tinha 

medo por causa da minha mãe aí eu não queria que ele fosse preso, mas agora eu já 

quero que ele seja preso”. 

 
Assim como na narrativa de Rosa, percebemos na narrativa de Dália a mesma 

concepção do senso comum de que o abuso sexual seria resolvido somente com o 

cerceamento da liberdade do agressor e por meio de um sentimento de vingança, no 

entanto, quando pensamos na resolução dos casos de violência sexual a partir da lógica 

dos direitos humanos, percebemos que somente com essa ação não se garante a efetiva 

responsabilização do agressor, assim como não garante a realização de atendimentos de 

qualidade e acompanhamentos às vítimas, aos familiares e ao agressor.     

 

5.2.1.4 Um outro caminho: aspectos protetivos na história de vida 

 

As histórias de vida das vítimas de violência são permeadas de contingências 

que têm dificultado o atendimento adequado de vítimas, e, quando necessário, da família 

em casos de violência sexual. Diante das dificuldades, é necessário tanto a atuação dos 
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serviços institucionais como das pessoas que fazem parte do convívio das vítimas, uma 

vez que, segundo Bruner (1997) e Cyrulnik (2006), o trabalho de construir um sentido 

para o que se viveu e a composição das narrativas sobre isso são contextuais e 

dependentes dos significados compartilhados. No caso da violência contra adolescentes, 

Costa e Bigras (2007) apontam que estes são agentes ativos do próprio desenvolvimento 

e, ao mesmo tempo, constatam o papel central dos adultos que fazem parte do meio 

ambiente, nos aspectos relacionados ao desenvolvimento físico, psicológico e social que 

contribuem para o desenvolvimento mais harmonioso, no estabelecimento de um 

sentimento de confiança própria e nas outras pessoas ou para o relacionamento na 

sociedade e regulação das emoções. Na primeira entrevista de Dália percebemos que, ao 

tomar consciência do que estava acontecendo, a jovem conseguiu elaborar formas de sair 

da situação de violência, conforme trechos a seguir.  

 
[…] eu era, eu era uma filha excelente, eu cuidava da casa, eu cuidava até do 
trabalho dela que era pra ela cuidar da filha dela (enfâse) e isso eu não me 
arrependo de forma alguma (risos), é eu fazia de tudo pra fazer ela feliz, ela me 
privô da minha própria vida, eu a minha vida era ela e ela não deu valor e chega 
um dia que você não aguenta e foi o dia que eu saí de casa.  
[…] eu tinha muito medo por causa da minha mãe que ia sobrar pra mim, mas já 
agora eu não tenho tanto medo assim, porque agora eu tenho apoio da minha 
família, da minha outra família que eu não tenho só uma pessoa por mim sabe, 
que eu pensei, ela era a única que era por mim sabe, que eu tava sozinha no 
mundo e era só ela que poderia me apoiar, mas não era só ela. 

 

A capacidade de lidar com situações estressoras e sair delas fortalecido tem 

sido denominada como resiliência, que depende da interação entre os fatores protetivos e 

fatores de risco, como por exemplo o apoio da família e a limitação desse apoio por 

questões financeiras, afetivas, etc. Ser resiliente não significa superar totalmente a 

violência, mas conseguir lidar com essa vivência de forma que continue exercendo uma 

boa convivência com os demais e mantenha um desenvolvimento saudável. No caso de 

Dália, as mudanças de vida são sutis devido a história pregressa da jovem, mas que pelo 

menos garantiram sua atitude diante da violência.  

 

5.2.1.5 Relações entre o abuso sexual e a constituição da identidade 

 

Uma das principiais consequências do abuso sexual presentes na narrativa de 

Dália foi o prejuízo da imagem masculina, associando-a a algo repulsivo. Assim, ao se 

referir ao contato físico e troca de afetos com pessoas do sexo masculino, Dália afirma 

que,  

[…] me dá nojo assim quando alguém vem me abraçar, é eu fico toda encolhida eu 
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não retribuo abraço pra homem, mas em relação as minhas amigas eu retribuo, 
agora com garotos não. Eu tive problema quando eu namorei, poucas vezes a 
gente se beijava, assim, era uma vez perdida no dia. Agora a gente tá se dando 
melhor depois que a gente se separou, que a gente tá se dando super bem […]  
 

Ademais, a interação com outras pessoas também ficou desgastada, uma vez 

que Dália faz uma associação entre o que aconteceu com ela anteriormente como 

ausência de apoio e a orientação do que será bom ou ruim, generalizando para as 

pessoas do seu convívio.  

 
[…] eu não sou muito de confiar em ninguém sabe, antigamente eu era assim, eu 
era uma pessoa que falava tudo, ó que eu não via maldade sabe, contava tudo pra 
todo mundo. Aí, não é qualquer pessoa que eu falo, é, eu analiso muito bem e não 
é tudo que eu conto sabe.  
[…] Aí agora eu já tenho muita dificuldade, aham, em dar bem com as pessoas 
sabe. 
 

Essa generalização tem prejudicado a relação da jovem com seus familiares e 

com pessoas do seu convívio, e o mais grave é que, pelo que a jovem relata, percebe-se, 

inclusive, que tal atitude acaba prejudicando a ela mesma, conforme o trecho: “Porque eu 

sou muito sensível. Só que eu tô tentando não demonstrar. É porque o pessoal acha que 

eu sou uma pessoa muito dura só que eu, mas é só a embalagem mesmo, é só por fora, 

por dentro eu sou um manteiga (risos)” (sic). Tal atitude se justifica porque Dália, nessa 

época da entrevista, encontrava-se em um momento de transição entre superar o 

afastamento do convívio com a mãe e o padrasto e aprender novas formas de interação 

social. 

 

5.2.2 Trechos da 2ª e 3ª entrevistas realizadas no ano de 2013 

 

O segundo encontro com Dália foi realizado em sua residência, o contato para 

essa segunda entrevista foi conseguido por intermédio do CREAS Regional de Fortaleza. 

Primeiro conversei com a tia materna da jovem, pois esse era o número que tinha na ficha 

do Centro de Referência, e ela me repassou o contato de Dália, assim como, de antemão, 

me informou da difícil situação da jovem com seus familiares, haja vista no momento ela 

manter contato somente com essa tia.  

No período entre 2011 e 2013 Dália saiu da casa da tia materna que lhe 

acolheu devido a um mal-entendido entre ela e seus tios, e passou a residir na casa de 

sua outra tia materna, no entanto, devido a conflitos entre ela, essa tia e os filhos desta, 

ocorreu novamente a saída de Dália da residência de seus parentes para morar sozinha 

nos fundos da casa dessa última tia.  
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Até a finalização desta pesquisa, a única pessoa da família com quem Dália 

mantém contato é a tia materna, que lhe acolheu no momento da denúncia. Um dos 

motivos, segundo a tia da jovem, para o isolamento familiar deve-se ao comportamento 

de Dália, que ora é amigável e ora é depressivo. A tia materna é a pessoa de referência 

da Dália, que assumiu o papel de cuidadora da jovem, orientando as ações de Dália e 

dando a ela apoio e afeto. Entretanto, na oportunidade em que conversamos 

informalmente com a tia materna, percebemos que a mesma encontrava-se desgastada 

emocionalmente, devido as consequências que a situação de abuso sexual ocasionou 

para sua sobrinha, o apoio da mãe de Dália para o suposto agressor e o difícil 

comportamento da jovem que gerou conflitos entre toda a família ampliada.  

Em relação à família nuclear, a jovem teve os laços afetivos rompidos, o que 

gerou alguns conflitos pessoais acerca de ter feito a denúncia contra seu padrasto e as 

consequências que isso teve para a sua vida, no entanto, há o reconhecimento por parte 

de Dália de que os desafios que ela tem no presente são menos complexos do que a 

violência que sofria anteriormente. Além do mais, durante o período em que realizei a 

segunda e a terceira entrevistas, Dália foi convocada para prestar esclarecimentos no 

processo judicial contra seu agressor a fim de concluírem o caso, o que ocasionou 

problemas de ordem emocional na jovem e na tia.  

 

5.2.2.1 Sentido de família: entre o risco e a proteção 

 

Ao iniciar a entrevista, Dália começou ressaltando o papel materno por meio da 

comparação entre sua mãe e sua tia, conforme mostra o trecho a seguir: 

 
[…] Fui pensando que nunca tive mãe. […] Depois do que ela (vazio), é, fez 
comigo, tipo de té apoiado ele e não a mim eu é... vi que aquilo ali não é uma 
atitude de uma mãe, porque uma mãe fica do lado de um filho né? […] Aí eu 
comecei a seguir minha vida, minha tia começou a me apoiar querendo que eu 
morasse sozinha, que eu fizesse minhas coisa, não tinha nenhum documento 
(exclamação), aí ela já foi começando a partir disso. […]. Aí ela foi, me levou pra 
fazer identidade, aí depois me levou pra fazer cpf, me levou pra fazer carteira de 
trabalho, aí já no título de eleitor eu tomei a atitude de ir sozinha em outro bairro. 
Aí eu fui começando a criar noção das coisas, noção do que era certo e do que 
era errado que eu não tinha, eu fazia as coisa assim em público, coisa que não 
era pra fazer. 
[…] Aí eu já fui pegando essa instrução com a minha tia, tipo que eu, é que 
considero minha tia como minha mãe, não a que me teve ela só, pra mim só abriu 
as perna mermo, a tia começou a dizer que ia me ajudar, me apoiar em tudo que 
eu fizesse, aí eu “tá certo tia”, aí eu comecei a trabalhar […]. 
 

Nesse relato encontramos um significado de mãe relacionado à figura que é 

responsável por orientar e apoiar seus filhos e a percepção de que sua mãe não 
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corresponde, atribuindo à tia esse papel. É interessante que a tia de Dália assume esse 

papel e permite que a jovem se desenvolva e amplie suas perspectivas de vida para que 

posteriormente a jovem torne-se independente. Tal característica foi reconhecida por Dália 

na primeira entrevista e renovada nessa também, “[…] ela pode se dizer como mãe, ela 

não me deu ela me ajudou a construir entendeu? Tanto a minha vida quanto isso mesmo 

porque na época eu só pensava em morrer”. Apesar da jovem demonstrar também, em 

outros momentos, o quanto é difícil aprender e reconstruir sua vida diante da dependência 

que existia com sua genitora. 

 Praticamente toda a narrativa de Dália revela a relação com sua mãe e as 

consequências dessa interação. A figura materna surge associada implicitamente a 

sentimentos de rancor e dependência, mas ao mesmo tempo Dália tenta justificar as 

ações de sua genitora devido às condições de vida anteriores ao seu nascimento. 

 
[…] quando eu tô determinada mesmo a (arrastado) quebrar a cara dela, pra ela 
ver é (arrastado) que eu vali mais a pena do que ele, eu quero me formar, eu 
quero é (arrastado) ganhar dinheiro, ganhar dinheiro porque eu quero não, porque 
eu não faço questão de muito dinheiro, eu faço questão de dinheiro pra mim 
(pausa breve) manter uma vida decente, do que jeito que eu tô eu acho ótimo, 
mas (arrastado) como eu quero ser melhor (pausa breve) pra esfregar na cara 
dela, eu quero é (arrastado) ter dinheiro possível, porque pra ela tudo é dinheiro, o 
mundo é movida por dinheiro [...] eu passo muito tempo pensando sobre isso, às 
vezes eu vou dormir pensando nisso, “ah, eu tenho que comprar um carro bonito, 
eu tenho passar lá na feira pra todo mundo vê”, pra todo mundo vê, “olha Fafá tua 
filha tá com um (arrastado) tá com um carrão, tá bem sucedida na vida”, é 
(arrastado) “se formou nisso, tá trabalhando nisso”, é (arrastado) “tem uma casa, 
um apartamento”, uma coisa assim, entendeu? Assim só pra ela ver, “minha 
nossa, ela se deu bem”, porque a minha história foi parecida com a dela, quando 
ela era mais jovem, talvez seja por isso que ela é tão perturbada assim, que é 
(pausa), ela ficou traumatizada assim porque meu pai morreu antes de eu nascer, 
né, ela tentou me abortar e tudo, (pausa breve) aí (arrastado) não conseguiu, e 
tive que nascer, aí ela teve que começar a trabalhar pra me cuidar, aí era só eu e 
ela, entendeu, até por isso também, aí eu convivi mais tempo com a minha vó do 
que com ela, talvez seja por isso que minha vó pegou uma afeição tão grande por 
mim, aí ela (arrastado), como é?, me esqueci. 
 

Diante do exposto, percebemos quão confusa e perturbadora era a relação de 

Dália com sua mãe. Aliado a essa situação, a adolescente recebe um diagnóstico de 

transtorno psiquiátrico por uma psiquiatra que a atendeu em um Centro de 

Acompanhamento Psicossocial – CAPS na cidade de Fortaleza. Ademais, segundo, 

Cyrulnik (2006, p. 28), “[…] Quando a família não deu suporte ou quando os relatos 

culturais agravaram a ferida por abandono, preconceito ou estigmatização, a evolução 

resiliente ficou entravada […]”. No caso de Dália, toda essa vivência de violência, a 

conturbada relação com a mãe e o seu modo de reagir, que a estigmatizam com 

transtorno mental, repercutiram negativamente e dificultaram que Dália se relacionasse 

satisfatoriamente, principalmente com seus parentes. Assim, a jovem tem sempre utilizado 
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o recurso da doença ou do abuso sexual para compor suas narrativas e justificar os 

conflitos presentes em sua vida, sem conseguir superar o abandono afetivo de sua mãe.  

Não é a toa que em relação ao signo família Dália aponta que, 

 
Família é um vínculo assim que você tem, que você pode contar um com o outro, 
que você tem aquela convivência, certo que às vezes briga, mas que sempre tá ali 
quando acontece alguma coisa com você, tá unida pra ir é (arrastado) correr atrás 
daquela pessoa, pra ajudar aquela pessoa, um irmão, tu tá brigado com seu 
irmão, mas vai outra pessoa brigar com seu irmão, meter briga com seu irmão, 
você não vai gostar que é seu irmão, né, aí só que (arrastado) eu não tenho isso, 
isso eu não tenho, porque depois do que aconteceu eu também não falo com o 
marido dela, eu não falo com essa tia aí, aí consequentemente eu num falo com o 
resto, entendeu, eu só falo com minha prima, aí é (arrastado) isso é família é uma 
coisa que eu num tive direito a ter, eu tive direito a ter mãe pelo menos isso, mas 
família, família eu tenho que construir a minha. 
 

Assim, a família capaz de cuidar de seus membros aparece como um horizonte 

a se conquistar e não como algo que deve ser construído cotidianamente, mesmo diante 

das dificuldades. Diante do exposto por Dália, percebemos também a ausência de 

execução de políticas públicas que proporcionassem o atendimento integral às vítimas e 

seus familiares, que devem ser pautadas no apoio psicossocial aos indivíduos e à família 

e na garantia de direitos sociais que assegurem seu bem-estar social, material e 

emocional.  

 

5.2.2.2 O abuso sexual: sentidos em negociação 

 

Sobre o abuso sexual encontramos alguns sentidos presentes na primeira 

narrativa, como o sentimento de culpa pela violência, a obrigação do silêncio para 

continuar próxima à sua mãe e a agonia em revelar a situação.  

 
Porque isso aí pra mim é (arrastado) a culpa era minha, e, tipo eu não queria falar 
nada pra ninguém, eu falava pra Carla. Assim, aí quando eu falei isso pela 
primeira vez, tudo que acontecia eu já ia falar pra ela. […] Só, só pra ela porque foi 
à única pessoa que eu vi que dava pra confiar mermo.  
Ai foi torturante (riso). Que eu escondia isso de todo mundo (pausa grande) aí eu 
fui, mas eu senti assim um pavor […] eu cheguei em casa abalada, assim só a tia 
vai saber dizer como eu cheguei, assim parecendo um zumbi, não piscava nem o 
olho, eu tava assim traumatizada. Eu ficava assim olhando pras coisas parecia 
que eu tinha morrido com os olhos abertos. Só caindo as lágrimas e eu com os 
olhos abertos. 
 

No entanto, mesmo tendo vivenciado uma situação de violência sexual, Dália 

reage com pensamento machista ao relembrar a situação de violência vivenciada por sua 

mãe, conforme trecho a seguir:  

 
[...] “ah você nasceu por causa disso”, aí é (arrastado) “eu fui obrigada a transar 
com seu pai”, só que eles eram namorado, eu penso logo assim, “você abriu as 
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pernas porque quis minha filha, você abriu as pernas porque quis, ninguém lhe 
obrigou a abrir as pernas não porque ele era seu namorado”, ele só disse assim 
“você transa comigo ou eu termino com você”, podia muito bem ter saído dali, se 
você tivesse amor próprio, amor próprio ao seu corpo, porque você não é obrigada 
a transar com ninguém não, só é obrigada se você quiser, você só é obrigada se 
tiver uma arma na sua cabeça, coisa que num tinha [...] aí (pausa) ela tentou 
passar tudo isso de ruim que aconteceu com ela pra cima de mim, aí (arrastado) 
eu sempre me sinto culpada. 
 

Para além da relação conturbada entre as duas, supomos que um fator que 

favorece tal postura são influências cotidianas a que as mulheres estão submetidas e que 

as levam a associar o comportamento da vítima como uma das causas da violência. Dália 

também demonstra esse mesmo pensamento na primeira vez que nos encontramos em 

2011 ao considerar que o seu caso não teria resolução, uma vez que o suposto agressor 

só a agredia com atos libidinosos que não deixavam marcas físicas, exemplo a conjunção 

carnal, e portanto, não poderia ser interpretado como violência. Ideia essa presente 

também nos relatos de pessoas do convívio de Dália, 

 
Lá da Beira-Mar, as pessoas que conhecem a história fala assim, “mas Dália tu 
acha que ele não se arrependeu não”, “mas como é que se arrepende se ele nem 
confessa” (riso), pra mim só se ele confessasse na frente dela, assim, se a gente 
fosse no tribunal fosse fazer um acordo (pausa) sobre esse caso, assim, eu só 
queria que ele dissesse, “não Vicente, não Vicente você vai ser preso se você”, é 
(arrastado), “se a Dália quiser”, se dissesse assim, ó, a coisa que eu queria dizer, 
esse era meu sonho, “se você confessar na frente dela, na frente de todo mundo 
aqui, que o que você fez comigo, o que você pensou sobre o que você fez comigo, 
eu num faço mais nada pra você, eu cancelo esse processo agora” (pausa), 
entendeu, “agora, no contrário, você vai pra prisão até você se arrepender e dizer 
o que você fez”, seria esse o que eu ia dizer, entendeu, porque a coisa que eu 
mais queria nesse mundo fosse que ela tivesse ciência do que ele fez, mas que 
saísse da boca dele pra ela acreditar mesmo, entendeu, não fosse sair da boca de 
qualquer um não. 
 

5.2.2.3 Agressor 

 

Ao tratar sobre o assunto do agressor, novamente a genitora surge como alvo 

das narrativas de Dália, como no exemplo a seguir:  

 
Aí (arrastado) justamente pelo que tá acontecendo agora né. Que aconteceu isso 
aí, aí eu já tô tendo pesadelo com ele (arrastado). Aí já tô perturbadazinha porque 
eu tenho que ver minha mãe, entendeu? Isso me afeta quando é (pausa breve), 
assim, eu tenho que ver entendeu? Tenho que mexer de novo nesse assunto. Aí é 
horrível. 
[…] Aí eu digo logo pra pessoa “ô, a única pessoa que eu não quero que você fale 
é sobre o nome da minha mãe”, (pausa) “cê pode até falar mal, mas bem não. 
Falar mal assim pra mim rir”, entendeu? “ ah tua mãe é um monstro”, aí eu “é, é 
mesmo” (com riso sarcástico). Aí eu começo a rir. […]  
 

Tais narrativas ocorrem a partir da articulação de vivências anteriores da jovem, 

ou seja, diante da escolha de sua mãe pelo apoio do suposto agressor, Dália constrói um 
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outro sentido sobre a genitora, se antes ela “era sua vida”, agora, para tentar desvincular-

se da dependência emocional que tinha em relação a essa mãe, ela prefere vê-la pelo 

seu comportamento negativo. 

  

5.2.2.4 Um outro caminho: aspectos protetivos na história de vida 

 

Nas duas últimas entrevistas percebemos que houve mudanças significativas 

na história de vida de Dália que fizeram com que ela se tornasse mais independente, no 

entanto, emocionalmente a jovem está mais fragilizada, tanto pelo reavivamento do 

processo judicial quanto pelos conflitos na família ampliada. Entretanto, percebemos o 

interesse da adolescente em reconstruir sua vida ao almejar cursar o ensino superior, ao 

estabelecer um relacionamento afetivo e a aprender a tolerar as demais pessoas, sendo a 

tia materna sua referência.  

 
[…] eu tô tentando ser uma pessoa como ela porque eu sei que ela (pausa breve) 
é uma pessoa a se seguir sabe? O jeito dela, tudo que ela fez na vida dela, como 
ela faz e vejo que é o caminho certo. Porque ela não procura passar por cima das 
pessoas, negócio dela é fazer por si própria, ela não espera por ninguém, 
entendeu? […]  
 

Apesar do processo de superação de Dália estar sendo difícil, devido aos 

conflitos mencionados e ao seu modo de ser, a jovem tem recebido apoio de outras 

pessoas que influenciam positivamente a maneira como elabora suas narrativas e como 

age em determinadas situações, como exemplifica os relatos a seguir.   

 
Aí a tia falou “não, não é assim não como é que as coisas funcionam, não é assim 
não”. Aí eu dizia “ai eu quero morrer”, aí ela “tu acha que tu morrer vai resolver 
teus problema?”. Aí começou assim é a falar de outro jeito que minha mãe não era 
não. A minha mãe “sem mim você vai morrer minha filha, você vai morrer”, aí 
minha tia já era diferente “cê vai morrer agora pra quê? Pra quê? Porque você não 
procura passar na cara da sua mãe” é ( arrastado) “o quanto sua vida melhorou?”, 
entendeu? 
[…] Como ontem eu também tava, não quero saber de nada, vou pro trabalho por 
ir. Tem dia que eu levanto três horas da tarde e eu “não, num vou pro trabalho 
não”, aí o Júlio César diz “não, você vai sim, cê vai, você não vai perder esse seu 
trabalho por causa dela”, aí “não, mas eu num quero ir não. Aí ele me faz levantar 
de um jeito ou de outro, entendeu? Porque é a coisa certa a fazer, só que na hora 
pra mim eu não devia fazer isso, entendeu? 
 

Segundo Habigzang et. al (2008), a melhora de crianças, e nesse caso 

incluímos adolescentes e adultos, não depende somente do tratamento (psicológico), mas 

do funcionamento dos adultos cuidadores da criança e do contexto onde são produzidas 

as relações sociais. Ademais, Cyrulnik (2006, p. 180) aponta que, 

 
[…] para provocar um processo de resiliência numa pessoa com a identidade 



76 

 
esburacada e os vínculos destruídos, cumpre primeiro agir sobre os relatos do 
entorno a fim de preparar o meio para ouvir esses relatos íntimos, tão difíceis de 
contar. Não se pode falar em qualquer momento, em qualquer lugar, de qualquer 
forma. Nossos relatos íntimos têm de se harmonizar com os relatos do contexto. 
Apenas com essa condição, nesse momento sensível de nossas histórias 
conjugadas, é que nos surpreendemos de poder transformar   tantas dores em 
tanto prazer (p. 180). 
 

Neste sentido, atentamos para o relato de Dália, que trata sobre narrar sobre 

sua vivência para outras pessoas. Percebemos nesse trecho que narrar pode tornar-se 

protetivo, desde que a escuta seja respeitosa, proporcionando a atribuição de novos 

sentidos àquela vivência por meio da reflexão causada ao contar e ouvir sua versão sobre 

sua própria história.    

 
Eu gosto de (pausa), assim, de desabafar, quando não é pra sentir peninha de 
mim, entendeu, porque eu detesto (ênfase) quando aquela pessoa diz, “ai foi 
mesmo”, a pessoa vê aquilo é (imita a voz de pena), aquilo não aconteceu contigo, 
porque se tivesse acontecido contigo tu num taria dizendo isso, tu taria chorando. 
Eu gosto, assim, de desabafar com um profissional mesmo sabe, porque assim 
entende o lado profissional e não esse lado, “aí essa menina tá chorando por tão 
pouca coisa” (tom jocoso), é (arrastado) eu gosto de desabafar assim quando num 
é pra mim tá chorando, num é pra mim tá é (arrastado) vendo que isso foi um lado 
ruim, que num tem um lado bom, porque teve uma lado bom, se eu tivesse com 
ela ainda, provavelmente, eu nem teria ainda carteira de identidade, agora eu sei 
me virar muito bem sozinha, aí (arrastando) eu gosto de compartilhar o que 
aconteceu comigo, porque eu sei que num sou só, eu são muitas pessoas que 
acontece isso (riso), principalmente com padrasto, aí (arrastando) eu acho ótimo 
compartilhar tudo isso que aconteceu.  
 

5.2.2.5 Relações entre o abuso sexual e a constituição da identidade 

 

Como dito anteriormente, a resiliência não se trata de mudar totalmente a 

história de vida para uma história sem sofrimento ou problemas, mas é a capacidade da 

pessoa lidar com esses conflitos de forma a garantir seu bem estar. No caso de Dália, 

vemos alguns entraves no seu processo de superação da vivência traumática, tais como: 

a presença simbólica constante da figura materna no seu relato, com a marca do 

abandono e da desassistência para consigo; a dificuldade de confiar e se relacionar com 

outras pessoas, e por esse motivo a indiferença que Dália as trata; assim como o apego 

constante a apenas uma pessoa como foi com sua mãe, posteriormente sua tia e agora 

com seu namorado.  

 
Ô, eu penso no passado às vezes, quando eu penso no passado eu choro (pausa) 
só que é um choro breve, […]  eu choro porque enfim é… você sente falta de ter 
aquela pessoa que você teve por vários anos que ficou do seu lado e tudo, e de 
uma hora pra outra ela vira as costas pra você, aí isso faz uma falta né, aí causa 
uma mágoa, aí depois eu fui aprendendo a trabalhar com isso, a pensar que ela 
não existe mesmo na minha vida porque antes eu, eu não, digamos assim, eu não 
conseguia deixar, eu só conseguia ter rancor, só conseguia pensar “ah ela devia 
morrer”, “ah ela merece isso e aquilo”, agora não, agora nem nela, eu quero 
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pensar eu quero evitar de pensar nela porque eu quero evitar de pensar no 
passado, e quero seguir em frente e quero fazer as minhas coisas do meu jeito, 
fingir que a minha vida começou há dois anos atrás entendeu, é fingir que há dois 
anos, e não há dezenove entendeu? 
Porque a convivência comigo é difícil, eu sei que eu sou nojenta mesmo, eu sou 
nojenta, eu sou em casa assim, você faz qualquer coisa comigo aí enquanto você 
não se arrepende, não pede desculpa eu num tô nem aí não, entendeu? 
[…] a tia sabe que eu não tenho relacionamento bom com as outras pessoas, é só 
perguntar, “quem são seus amigos?”  Eu digo, “nenhum” (pausa). Assim, é o Júlio 
César, o Júlio César é uma pessoa que eu confio demais, confio demais, aqui eu 
já tô namorando, é tanto eu confio nele como ele confia demais em mim. Aí tipo, 
eu vivo demais pra uma pessoa só, sempre foi assim, eu vivo demais pra uma 
pessoa só, emocionalmente assim, eu tô vivendo assim (pausa), é pra ele e ele 
vivendo pra mim, né, é tipo uma conexão, não sei nem te explicar como é isso 
não, sempre que uma pessoa é mais, mas depois que rompe eu não quero mais 
nem quero mais nem olhar pra cara da pessoa na minha vida.  
Aí, isso causa já um abalo emocional muito grande, eu já vou pro trabalho, eu 
assim pra baixo. Ontem eu fui pro trabalho pra baixo, eu já vou com a cara 
fechada pra todo mundo. Aí eu já não me dou bem com as pessoas do trabalho 
[…] Eu sou muito fechada, é (pausa breve), eu tenho um namorado, uma amizade, 
eu tenho uma tia, eu tenho uma, uma, uma cachorra, um gato, assim entendeu? 
Aí, eu não gosto de amizadizinha paralela assim, cochichado, essas coisas assim 
eu não gosto. 

 

Percebemos no discurso de Dália a imagem negativa que tem de si e dos 

outros, a desconfiança e insegurança nos relacionamentos, o que revela a marca sempre 

presente do trauma vivido. Por outro lado, o desejo de “desabafar” e de expressar a 

angústia possibilita que ela narre a sua história e com isso se reorganize, podendo dar 

novos significados às suas experiências. 

 

5.3 Análise das entrevistas  

 

Nas entrevistas disponibilizadas por Dália nos anos de 2011 e 2013 

percebemos que, além da violência sofrida, o que tem sido utilizado para a construção da 

narrativa sobre si é a dependência emocional que Dália tem em relação à sua mãe. Tal 

questão foi mais emergente na terceira entrevista, na qual utilizamos o recurso de 

perguntas estruturadas, uma vez que, segundo a própria jovem, ela tem mais facilidade 

em responder, “eu gosto de algo objetivo, deu responder é isso e pronto” (sic).  

É perceptível na postura de Dália um discurso depressivo e sarcástico, além do 

que, pela análise de sua produção narrativa, percebemos fragilidade emocional, 

principalmente no que diz respeito a relacionar-se e confiar em outras pessoas, inclusive 

com os familiares. Também encontramos um ideal de família em contraposição à família 

real. Essa família idealizada seria aquela em que seus membros se protegem e, ao que 

parece, os conflitos são inexistentes. Porém, diante da própria personalidade de Dália, 

que se diz “difícil”, bem como do contexto de violência familiar, a elaboração e superação 
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das experiências vividas requer suporte terapêutico, que a ajude a ressignificar e dar 

novos rumos à sua vida. Tal suporte poderia ser viabilizado pelas unidades básicas de 

saúde ou policlínicas a partir do acompanhamento de um profissional de Psicologia, visto 

que o CREAS, por ser um equipamento da Assistência Social no âmbito da proteção 

social especial de média complexidade, oferece atendimento psicossocial somente para 

pessoas com direitos violados. No entanto, infelizmente ainda está distante de se atingir a 

demanda e, casos como este e outros relativos às consequências, a médio e longo prazo, 

decorrentes da situação de violência, ficam sem o acompanhamento devido.  

Além do mais, Dália demonstra durante suas narrativas um posicionamento de 

vítima, apesar de, no final da entrevista, ter relatado planos para o futuro, como construir 

uma família, continuar trabalhando e cursar o ensino superior. No mesmo dia da 

entrevista Dália participou de um exame nacional para tentar uma vaga e uma bolsa de 

estudos em uma universidade; relatou que gostaria de fazer o curso de Serviço Social, 

porque poderia atuar em casos de violência contra crianças e adolescentes. O apoio 

recebido pela tia, pelo namorado e pela psicóloga do CREAS possibilitou a resignificação 

da violência por meio da escuta qualificada, bem como uma mudança de posicionamento 

da jovem em relação a pensamentos negativos, como o suicídio. No entanto, por ser 

processual, percebemos que a resiliência de Dália tem sido entravada pelos vários fatores 

tratados nesta análise, tais como: a fragilidade emocional, constante reavivamento de 

sentimento de rancor em relação à sua mãe, e falta de um suporte familiar e social mais 

acolhedor. Além de que, a jovem também precisa da resposta do Estado em relação à 

responsabilização do agressor, pois mesmo com a proximidade do julgamento a jovem 

demonstra não confiar no sistema jurídico. 

 

5.4 A história de Rosa e a história de Dália: algumas aproximações 

 

Ao analisarmos as narrativas de si de Rosa e de Dália, percebemos que as 

mediações que envolvem suas construções narrativas são o histórico de violência 

intrafamiliar, no qual permeia a violência psicológica, a violência física e a violência 

sexual. Apesar de ambas sentirem-se vulneráveis diante da situação, percebemos que 

Rosa tem uma postura mais ativa ao contestar as situações que vivencia tanto com o pai 

quanto com a mãe, já Dália apresenta-se enredada em suas experiências traumáticas, 

sem que possamos perceber, no decorrer desse intervalo de dois anos, mudanças mais 

consistentes.  

A possibilidade de resignificar a violência e transformar o discurso numa 
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perspectiva de proteção é vislumbrado por ambas a partir da intervenção da família 

ampliada e de órgãos públicos, do qual se destacam o Conselho Tutelar e o CREAS. Algo 

comum entre Rosa e Dália é que se sentir protegida é tão ou mais importante que o 

impacto da violência, daí infere-se a necessidade de focar nos fatores de proteção que 

antecedem a violência. 

Em relação ao acolhimento na família extensa, esse possibilitou o apoio 

financeiro e afetivo das jovens, e a experiência dessas em outros modelos de família onde 

seus membros demonstram preocupação pelo seu bem-estar. No entanto, diante de 

impasses em relação a algumas atitudes das jovens, especialmente no caso de Dália, o 

convívio familiar tornou-se um espaço de conflitos. Enquanto Dália não tolera a família 

ampliada com seus problemas, Rosa tem uma posição mais cordial, entretanto, para 

ambas, se antes a família ampliada aparecia como ideal, agora a família que elas têm 

como ideal é a que elas pretendem construir, que, para elas, será capaz de cuidar de 

seus membros. 

Sobre a figura materna, em ambos os casos as genitoras aparecem de forma 

negativa e não lhes serviram de proteção. Essa função foi em parte assumida pelas tias, o 

que possibilitou mudanças significativas na história de vida de Rosa e de Dália, tanto com 

a denúncia da violência sexual como com o compartilhamento de significados que 

contribuíram para que as duas jovens resignificassem a violência e construíssem um 

projeto de vida alternativo. Assim, percebemos, nas narrativas de si, como a oportunidade 

de sentirem-se amadas e protegidas contribuiu para esse processo, pois puderam 

conhecer outros modos de vida que não aquele envolto pela violência. Particularmente no 

caso de Dália, outros conflitos familiares parecem não ter sido superados por ela e 

acabaram por interromper uma relação familiar positiva. 

Ressalta-se que as tias estão tendo dificuldades em continuar exercendo o 

papel de “tutoras” de resiliência das jovens, pela falta de suporte nas suas famílias para 

dar apoio para as jovens, restringindo a relação apenas entre elas. Deste modo, 

encontramos as duas tias muito cansadas e fragilizadas, em especial a tia de Dália, dada 

a proximidade do julgamento do suposto agressor e a atitude de sua irmã em ficar com 

ele. 

Sobre os sentidos atribuídos ao abuso sexual, percebemos que ambas não 

conseguiam dar sentido ao que tinha acontecido com as mesmas, em um primeiro 

momento, o que tem relação com a idade e aos poucos significados dos quais as jovens 

podiam utilizar para construir um sentido sobre a violência que favorecesse seu 

enfrentamento. A violência sofrida deixou marcas em ambas e uma visão da sexualidade 
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pautada por relações abjetas e traumáticas, principalmente agravada pelo caráter 

incestuoso. Entretanto, no caso de Rosa, a capacidade de abertura para outras 

experiências, tem possibilitado estabelecer vínculo afetivo e construir uma nova vivência 

de sua sexualidade.  

Sobre o agressor e a responsabilização pelo abuso sexual, ambas têm um 

discurso de revanche marcado pela necessidade da punição através do cerceamento da 

liberdade dos mesmos como forma de pagar pelo sofrimento que elas passaram. No 

entanto, um entrave para a responsabilização é a demora no julgamento dos processos 

judiciais, o que deixou ambas descrentes do sistema judiciário. Além do mais, a figura 

masculina foi caracterizada a partir da associação da violência. Apenas depois do 

acompanhamento psicológico é que percebemos a mudança dessa generalização, 

favorecendo a construção de relacionamentos afetivos por Rosa e, de forma ainda frágil, 

por Dália.  

Ademais, percebemos que a forma como a violência sexual foi revelada, como 

foi organizado o apoio prestado pela família e pelos órgãos de defesa e atendimento a 

crianças e adolescentes, assim como as características pessoais de cada jovem, 

possibilitaram que as mesmas resignificassem a violência sofrida a partir do 

reconhecimento desta, que antes aparecia apenas como algo estranho, o que possibilitou 

perceberem-se como vítimas e, a partir disso, elaborar meios para lidar com situação.  Tal 

mudança é percebida quando os discursos sobre o abuso sexual são empoderados por 

Rosa e utilizados na projeção para um futuro onde possa contribuir na ajuda de outras 

pessoas.  

No entanto, a forma como as jovens se veem, ou seja, a narrativa sobre si, é o 

que tem norteado a forma como elas se relacionam com os demais. No caso de Rosa, 

como dito anteriormente, a sua capacidade de transitar bem em diversas situações, os 

apoios conquistados de forma mais consistente e seu modo de enfrentamento das 

dificuldades, isto é, suas condições pessoais e suportes sociais expressam processos de 

resiliência. Já, no caso de Dália, encontramos um discurso que reverbera sobre a 

violência sofrida, uma dependência emocional da mãe e insegurança psicológica e não 

apontado para a superação do trauma e limita a construção um futuro melhor.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O interesse em pesquisar sobre a violência e o modo como as pessoas 

superam tais situações me levou a aprofundar sobre o tema do abuso sexual intrafamiliar 

contra crianças e adolescentes. Tal problemática tem sido relevante tanto por sua 

expressão crescente na sociedade brasileira, quanto por envolver pessoas que ainda 

estão em formação psicossocial, moral e emocional, sendo difícil definir as consequências 

que tal violência pode ocasionar a curto e longo prazo, uma vez que as formas como essa 

violência influencia a história de vida das vítimas depende do contexto familiar anterior à 

violência e da organização da ajuda na revelação e enfrentamento da mesma.  

A partir de um olhar da Teoria Histórico Cultural, entendemos que as 

construções narrativas são mediadas por significados presentes na cultura e que estes 

significados, articulados ao contexto social no qual os sujeitos estão inseridos, 

possibilitam que os mesmos deem sentido às suas vivências. Deste modo, a narrativa foi 

entendida neste trabalho a partir do pensamento de Bruner, para o qual a narrativa de si é 

um meio de expressão dos sujeitos, ao mesmo tempo que possibilita a organização do 

sujeito. A partir do momento em que, na narrativa, a pessoa resgata as suas memórias e 

estabelece uma coerência temporal de início, meio e fim, contextualizando-as, isso 

contribui para significar a vivência, transformando algo excepcional em canônico. Ainda 

recorremos ao pensamento de Cyrulnik que, mesmo partindo de um viés médico 

psicanalítico, articula-se ao pensamento do primeiro autor por considerar a narrativa 

sujeita ao contexto em que é produzida, aos significados presentes na cultura e às 

pessoas próximas ao sujeito.  

Diante do exposto, durante a análise das entrevistas buscamos compreender a 

função mediadora da narrativa sobre si nas interações de adolescentes que vivenciaram 

situações de abuso sexual intrafamiliar. Percebemos que o modo como essa narrativa era 

solicitada pelas adolescentes tinha como característica resgatar, em um primeiro 

momento, a relação angustiante que viviam com o agressor, posteriormente as genitoras 

foram apontadas a partir do significado do abandono, (no caso de Dália a mãe surge 

tendo a mesma responsabilidade pelo abuso sexual como o agressor), e, por fim, as 

jovens relataram as perspectivas futuras relacionadas à constituição de uma profissão, 

sendo essa associada ao desejo de ajudarem outras pessoas.  

Apesar dessa linearidade no modo de contar suas histórias de vida, o conteúdo 

de cada entrevista foi bastante diversificado. Enquanto Rosa resgata as violências 

sofridas e o modo como tentou lidar com elas, sempre permanecendo com um 
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posicionamento otimista diante da vida, Dália resgata aspectos que ela mostra como 

negativos, por exemplo, sua personalidade difícil e a relação com a mãe, construindo uma 

narrativa depressiva e de sofrimento sobre sua história. 

Além do mais, se na entrevista de 2011 encontramos Rosa mais disposta e 

perseverante diante da vivência de abuso sexual, no ano de 2013 encontramos uma 

pessoa mais “calejada” diante dos constrangimentos vivenciados no intervalo da 

realização das pesquisas. Deste modo, mesmo continuando com o posicionamento ativo 

diante dos problemas, agora a jovem tenta distanciar os pensamentos sobre essa 

vivência tanto por estar em um relacionamento afetivo como devido à ausência de 

resposta no âmbito jurídico.  

No caso de Dália, em 2011 a jovem estava em um processo de ressiginificação 

da violência e organização emocional, no entanto, em 2013 a encontramos 

emocionalmente mais fragilizada. Diante do pouco tempo em que estivemos com a jovem, 

não poderemos aprofundar esse aspecto, no entanto, é interessante perceber que a 

jovem repete os mesmos padrões de relacionamento que tinha com sua mãe com a sua 

tia, e agora com o seu namorado.  

O que podemos refletir a partir desses casos é a necessidade de que as 

políticas públicas existentes consigam efetivamente proporcionar o acompanhamento de 

seus usuários, inclusive continuando, quando necessário, esse atendimento quando estes 

tornam-se adultos. Além do mais, torna-se urgente incluir o atendimento com os 

cuidadores de vítimas de violência, que também sofrem e se fragilizam, além de não 

receberem orientação sobre como lidar com as consequências do abuso sexual. É 

urgente que o acompanhamento das vítimas de violência sexual seja ampliado da esfera 

da Assistência Social e seja uma questão das políticas públicas de Saúde e Educação.           

Ademais, com a história de vida de Rosa e de Dália percebemos que, apesar 

da existência de instrumentos legais que buscam coibir o abuso sexual, socialmente isso 

não correspondeu necessariamente a mudanças no enfrentamento e prevenção da 

violência sexual contra crianças e adolescentes, havendo ainda desconhecimento, receio 

e negligência dos familiares e, inclusive, de profissionais sobre esse fenômeno. Daí a 

necessidade de políticas públicas eficazes, efetivas e eficientes para dar apoio 

psicossocial e econômico aos indivíduos e à família, proporcionando a (re) significação do 

vivido não como algo que deve ser apagado, mas como promoção do desenvolvimento e 

garantia de direito dos sujeitos envolvidos.  

Diante da análise das histórias de vida das jovens, ressalta-se a pertinência de 

novas pesquisas que aprofundem a questão da violência sexual, em especial no que 
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tange ao período pós-acompanhamento institucional, uma vez que esse é um público 

ainda desconhecido no que se refere à efetividade das políticas públicas. Tais pesquisas 

poderiam contribuir para uma melhor elaboração, planejamento e execução de políticas 

de atendimento, potencializando os fatores protetivos para os usuários. 

Ademais, cabe-nos reiterar a relevância de se voltar a atenção para os 

cuidados psicossociais para os responsáveis pelas vítimas, haja vista que esses terão 

como papel serem tutores de resiliência das pessoas vitimizadas, devendo prestar apoio 

emocional, o que se torna difícil quando não há um preparo para lidar com as 

consequências da violência. Apesar de ainda ser realidade no Brasil, a escassez de ações 

de atendimento e acompanhamento da vítima de violência, ao meu ver, os cuidadores têm 

sido um público mais negligenciado, pois os programas, projetos e serviços em sua 

prática cotidiana acabam por não atendê-los.  

Outro ponto a ser levantado é a necessidade de políticas públicas que 

percebam a responsabilização do agressor sexual para além do cerceamento de sua 

liberdade, mas que envolvam ações de tratamento psicológico, médico e socioeconômico 

que possibilitem o desenvolvimento de uma visão acerca da condição peculiar de 

desenvolvimento da criança e do adolescente e o direito de se ter uma vivência saudável 

da sexualidade. 

É urgente a execução de campanhas envolvendo o poder judiciário, as políticas 

públicas de Educação, Saúde, Assistência Social e Turismo, entre outras, que contribuam 

para a prevenção, sensibilização e empoderamento da população em geral e dos 

profissionais sobre a violência sexual de forma séria e serena, orientando ainda, sobre a 

rede de apoio institucional que atende esses casos, pois o que percebemos é um medo 

generalizado desse tipo de violência, que, ao invés de contribuir para o seu cerceamento, 

tem estimulado o silêncio ou a subnotificação perante essas situações. Tal proposta 

depende do interesse e compromisso político dos gestores, em mudar a realidade da 

ocorrência da violência sexual, seja qual for o público a quem é direcionada.  

Por fim, o que aprendemos com as narrativas de Rosa e Dália é que, em 

situações abjetas, a credibilidade que se dá à verdade narrativa do sujeito e a 

organização do apoio podem ser estruturantes de mudanças significativas e protetivas na 

forma como as vítimas se posicionam diante da violência, assim, devemos reconhecer, 

nas pequenas ações, os elementos necessários para essas mudanças. Ademais, fica 

claro que a capacidade humana de significar e (re) significar suas vivências, por meio da 

elaboração de narrativas, contribuem para a saúde mental e bem-estar daqueles que por 

algum motivo passaram por situações traumáticas.    
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APÊNDICE A – RESUMO DA MONOGRAFIA E APRESENTAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 
 
 
Resumo da monografia 
 
Título da pesquisa: Violência Sexual e Resiliência: um estudo com crianças e 
adolescentes vítimas de abuso sexual intrafamiliar atendidas no CREAS Regional de 
Fortaleza. 
 
Pesquisadora: Juliana Hilario Maranhão 
 
Orientadora: Alessandra Silva Xavier 
 
Realização: agosto a dezembro de 2011 

 

Descrição: A resiliência é caracterizada como superação de situações de risco ou que 
causem prejuízos à pessoa. Ela ocorre de forma processual sendo promovida pela 
relação de fatores de proteção pessoais e coletivos.  A violência é uma relação desigual 
entre vítima e agressor que produz danos físicos, psicológicos e sociais no sujeito que 
sofre a violência. Já a violência sexual contra crianças e adolescentes é um tipo de 
violência que usa o corpo da outra pessoa sem sua vontade, podendo ocorrer de duas 
formas de exploração sexual e o abuso sexual. A exploração sexual é a troca de dinheiro 
ou objetos por atos sexuais com crianças e adolescentes ocorrendo nas formas de 
prostituição, tráfico de pessoas, turismo sexual, pornografia infanto-juvenis e crimes 
virtuais. E o abuso sexual ocorre quando um adulto ou adolescente mais velho que a 
criança, busca uma aproximação para obter prazer sexual, fazendo uso de promessas, 
ameaças, força física e drogas. Pode ocorrer dentro da família ou com pessoas próximas 
da criança e do adolescente como vizinhos, professores, etc., ocorrendo por meio de 
carícias, conversas eróticas, estupro, voyeurismo (prazer de olhar outra pessoa nua ou 
ficar nu na frente dela). Nesta pesquisa analisamos o abuso sexual dentro da família, 
entrevistamos 4 adolescentes do sexo feminino entre 12 e 16 anos de idade que foram 
atendidas no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS Regional 
de Fortaleza) durante o ano de 2010. Foi uma pesquisa qualitativa, ou seja, buscou 
entender a partir do olhar das adolescentes o que elas entendiam por violência sexual, 
qual a consequência dessa violência em suas vidas e as formas de superação.  

 
Resultados: Percebemos que as vítimas em sua maioria são de pessoas do gênero 
feminino no período da infância e pré-adolescência, e que os agressores são homens 
adultos do convívio das vítimas: padrasto, pai e tio. Houve uma dificuldade inicial das 
adolescentes de definir a violência sofrida, apesar de um sentimento detestável elas não 
conseguiam romper com a violência. Os amigos e a família ampliada (avós, tias) surgiram 
como apoio para dar romper com o abuso sexual e na construção de vínculos de 
confiança possibilitando a construção de resiliência. Destaca-se que o abuso sexual 
ocorre devido o não reconhecimento das vítimas como sujeitos de direitos, tornando-as 
meros objetos das vontades dos adultos. Percebemos que ainda é preciso melhorar o 
atendimento às vítimas e construir serviços públicos que fortaleçam as vítimas e as 
pessoas próximas delas para entender e lidar com o abuso sexual. 
 
Resumo do projeto de pesquisa de mestrado 
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Título da pesquisa: Narrativas de si em casos de abuso sexual contra adolescentes do 
sexo feminino. 
 
Pesquisadora: Juliana Hilario Maranhão 
 
Orientadora: Orientadora: Veriana de Fátima Rodrigues Colaço 
 
Realização: setembro a outubro de 2013 

 

Descrição: Considerando os resultados da pesquisa monográfica anterior, percebi que 
poder contar com alguém de confiança para falar sobre o abuso sexual é algo relevante 
para a vítima, ao romper o segredo entre ela e o agressor, construindo significados sobre 
sua condição de vítima e que a violência sexual é ilegal. As narrativas são utilizadas para 
explicar um acontecimento ou para expressar uma vivência. Em situações de violações de 
direitos como o abuso sexual, na tentativa de definir o que foi vivido ou no contexto pós-
denúncia, os sujeitos muitas vezes constroem sentidos sobre a violência sexual 
acrescidos de significados das pessoas de seu entorno, podendo alterar o seu 
entendimento do ocorrido. As participantes de interesse dessa pesquisa são quatro 
adolescentes da cidade de Fortaleza, que sofreram abuso sexual intrafamiliar e que foram 
atendidas no Centro de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS Regional 
de Fortaleza, vinculado ao Governo do Estado do Ceará. Elas foram entrevistadas 
anteriormente no nosso trabalho monográfico, realizado no ano de 2011. Nosso interesse 
em rever as adolescentes entrevistadas vem do entendimento de que as narrativas 
podem mudar, de que essas intermedeiam as interações sociais e de que podem ser 
significativas na vida das pessoas. Assim, buscamos analisar os processos mediacionais 
das narrativas na vida dessas adolescentes comparando suas produções narradas em de 
agosto de 2011 com as que serão realizadas em setembro de 2013. Faremos uma 
pesquisa qualitativa e para a coleta de dados realizaremos entrevistas com as 
adolescentes, partindo de uma pergunta inicial: “Há dois anos atrás conversamos sobre a 
situação de violência sexual vivenciada por você. Gostaria de lhe perguntar sobre como 
agora você percebe a experiência de violência sexual na sua vida e como seguiu sua vida 
desde quando nos encontramos naquela época?”, e questões da entrevista realizada em 
2011.  
 
Resultados esperados: Considerando nosso entendimento acerca do papel mediador das 
narrativas, esperamos que as adolescentes, ao recontarem suas experiências e percursos 
vividos no decorrer desses dois anos, possam resignificar sua história e construir outra 
concepção sobre a violência sexual. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CIÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO ONDE 

SERÁ REALIZADA A PESQUISA 

 

 

Eu, _____________________________________, coordenadora do Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social – CREAS Regional – Fortaleza, conheço 

o protocolo de pesquisa intitulado “Narrativas de si em casos de abuso sexual de 

adolescentes do sexo feminino” desenvolvido por Juliana Hilario Maranhão conheço 

seus objetivos e a metodologia que será desenvolvida, estando ciente de que o 

pesquisador não irá interferir no fluxo normal desta instituição. 

 

Fortaleza, ____ de ________ de 2013. 

 

 

 

Regiana Ferreira Nogueira 

(Coordenadora do Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS 

Regional – Fortaleza) 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCL DAS 

PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 
Pesquisa: “Narrativas de si em casos de abuso sexual de adolescentes do sexo feminino” 
Pesquisadora: Juliana Hilario Maranhão 
Orientadora: Veriana de Fátima Rodrigues Colaço 
 
Caro adolescente/jovem,  

Gostaria de obter a sua autorização para que participe desta pesquisa, que objetiva 
conhecer e discutir questões ligadas às narrativas de si construídas por adolescentes que 
vivenciaram situações de abuso sexual intrafamiliar. A finalidade desse trabalho é 
contribuir com informações que auxiliem a um melhor entendimento dos problemas 
decorrentes desse tipo de violência contra adolescentes. 

A sua contribuição será participando de entrevista que acontecerá em local de sua 
confiança, desde que, respeitado o sigilo das informações dadas.  

Você terá a liberdade de se recusar a participar e pode, ainda, se recusar a 
continuar participando em qualquer momento da entrevista, sem qualquer prejuízo. 
Sempre que quiser, você pode pedir informações sobre a pesquisa com a pesquisadora 
Juliana Hilario Maranhão pelo telefone 85- 3366-7730 ou na Av. da Universidade, 2762, 
Benfica – Fortaleza.  

A participação nesta pesquisa não traz complicações legais e nem envolve nenhum 
tipo de pagamento. Os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedecem aos critérios 
da Ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde e os princípios do Código de Ética do Assistente Social. Nenhum dos 
procedimentos utilizados oferece riscos à dignidade dos participantes. Para maiores 
informações sobre essas questões, o (a) senhor (a) pode entrar em contato com o Comitê 
de Ética em Pesquisa da UFC pelo telefone (85) 33668344 ou no endereço Rua: Coronel 
Nunes de Melo, 1127, Rodolfo Teófilo – Fortaleza. 

Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. As 
gravações e os relatos de pesquisa serão identificados com um código, e não com o 
nome do participante. Apenas a pesquisadora e a orientadora da pesquisa terão 
conhecimento dos dados.  

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 
que você possa participar desta pesquisa. Portanto, preencha os itens que seguem. 

 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Tendo em vista o que foi apresentado acima, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto minha autorização para participar da pesquisa. 
___________________________________________________ 
Nome e assinatura do participante voluntário da pesquisa:  
Local e data:  

Juliana Hilario Maranhão 
Pesquisadora 

________________________________  Nome e assinatura do aplicador do TCLE 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DA PERGUNTA GERADORA 

 

 

Qual sua idade? 

Estuda? Em que série? 

Com quem reside? 

Quem é responsável por você? 

 

Questão geradora 

 

“Conversamos, há dois anos, sobre a situação de violência sexual vivenciada por você. 

Gostaria que você falasse sobre como agora você percebe aquela experiência de 

violência sexual e como seguiu sua vida daquela época do nosso encontro até hoje?”.  
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APÊNDICE E - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
 
 

1. Que qualidades você possui? 

2. Como se sente ao falar do assunto? 

3. O que você pensava em fazer? Você pensou em fazer algo? Tentou contar para 

alguém? 

4. Como foi a revelação? 

5. Qual o sentimento diante da descoberta/revelação?  

6. Você enxerga alguma solução para a violência sexual sofrida? 

7. Você sabe/sabia o que é violência sexual? 

8. Porque você acha que isso aconteceu com você? 

9. O que espera do futuro? 

 


