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EPÍGRAFE

As lembranças são de fatos que ocorreram desde os 8 anos até os 18,

quando pareceu haver  um desfecho.  A partir  dos 8 anos de idade,  sempre

acordava  achando  que  teve  um  pesadelo.  Um  homem  vinha  no  meio  da

madrugada,  perguntava  em  voz  baixa  se  ela  estava  dormindo.  Não  tendo

resposta, a destapava, e, enquanto tocava o corpo da menina, se masturbava.

Toda vez que ela ameaçava acordar ele se escondia, e assim era alimentada a

ideia de que tudo não passava de um pesadelo.

Depois de um tempo tocar já não era o suficiente, então ele começou a

pressionar seu corpo sobre ela quando não tinha ninguém por perto. Começou

a  passar  sua  genitália  pelo  corpo da menina e  a  pressionar  os  dedos em

lugares. Algumas vezes ele foi questionado pela menina sobre o porquê fazia

essas coisas, e algumas das respostas eram: “eu preciso”, “sou apaixonado

por você”. Uma das vezes, apavorada, e já por volta dos 12 anos a menina

tentou sua primeira barganha, já desacreditada de que seria socorrida pela sua

mãe que dormia no quarto ao lado.

- Por favor, posso ficar apenas de bruços hoje?

- O que você acha que posso fazer com você de bruços? Não me serve

de nada!

Mas, mesmo assim, ele aceitou, e durante todo o tempo ela tentou gritar.

O pânico fazia  com que a voz sumisse,  a  garganta secasse e as lágrimas

embaçassem os olhos. Mas ela conseguiu. E soltou o “MÃE!” mais alto que

poderia soltar. Ele levantou, saiu correndo e cambaleando ela foi atrás. Ele se

sentou rapidamente na borda da cama e fez uma cara de surpresa, a mãe

acordou relativamente devagar, mas ela não podia esperar mais:

- Mãe! Ele mexeu comigo, mãe!

- O quê? Quem, minha filha?

- Ele mãe! Ele mexeu em mim! – ela apontou.

- Minha filha, ele estava dormindo aqui do meu lado, ele deu um pulo da

cama quando você gritou! Ele estava aqui o tempo todo!

No rosto dele uma mistura de surpresa, falsa sonolência e raiva. Ela

voltou  chorando  pro  colchão  no  chão  da  sala  onde  dormia  e  apagou  de



cansaço depois  de  tanto  chorar.  Um par  de  anos antes disso,  sofrendo os

abusos “de sempre”,  quando achou que não poderia  piorar,  ele começou a

trabalhar em casa e a mãe começou a fazer plantão no hospital, como técnica

de patologia. Numa dessas noites em que sua mãe estava no plantão, e sua

irmã mais nova estava na casa da avó, ela estava sentada na cama assistindo

TV, e o padrasto sentado em uma cadeira ao lado da cama. No momento em

que o programa que passava na TV entrou em intervalo, ela olhou para o lado

e percebeu que o padrasto, ainda sentado, segurava a genitália exposta, como

se fosse algo normal. O coração acelerou e os olhos encheram de lágrimas, a

respiração ficou pesada e devagar ela começou a levantar. Os olhos se fixaram

na porta e quando ela estava prestes a sair,  foi  pega pelo braço, presa na

parede, e agora a genitália que assustava de longe estava sendo esfregada no

seu corpo. Seu short sendo abaixado, o pânico não deixava a voz sair e ao ter

o  pescoço  pressionado  pelo  antebraço  dele,  ela  ouviu  a  frase  “é  só  um

pouquinho”. A fricção das genitálias era todo o contrário de prazeroso e em

determinado momento, quando ele tentava introduzir o pênis na vagina de uma

menina  de  10  anos,  um  descuido  fez  com  que  ele  afrouxasse  o  braço  o

suficiente  para  que  ela  o  mordesse,  saísse  correndo  e  se  trancasse  no

banheiro.  Lá  passou a  noite  inteira,  e  na  manhã seguinte  continuou,  como

sempre, agindo como se nada tivesse acontecido.



RESUMO

A  presente  monografia  e  fruto  de  uma  pesquisa  que  trata  dos
encaminhamentos dados aos casos de abuso sexual em ambiente familiar. O
objetivo é refletir sobre a importância do acolhimento (ou da falta dele) para a
pessoa  que  sofreu  abuso  sexual,  observando  o  quanto  tal  violência  afeta
também  os  "outros  significativos"  direta  ou  indiretamente  envolvidas,  em
particular  os  parentes  mais  próximos.  As  análises  das  reações  da  família,
baseadas em relatos de pessoas que sofreram violências sexuais, evidenciam
processos de negação, silenciamento e apagamento. Os resultados apontam
para os obstáculos encontrados pelas pessoas que sofrem abuso sexual para
encaminhar  seu caso em ambiente  familiar  e  extrafamiliar  mostrando como
esta dinâmica se revela como um dos impeditivos. 
 
Palavras Chave: Abuso sexual, Violência, Outros significativos, Família.



Abstract

This monograph is the result of a research that deals with the referrals given to
cases of sexual abuse in a family environment. The goal is to reflect on the
importance of supporting reception (or the lacking of it) to the person who has
been  sexually  abused,  noting  how  much  such  violence  also  affects  the
"significant  others"  directly  or  indirectly  involved,  particularly  close  relatives.
Analyzes of family reactions, based on reports of  people who have suffered
sexual violence, evidence denial, silencing, and erasure processes. The results
point to the obstacles encountered by people who suffer sexual abuse to refer
their case in a family and extrafamilial environment showing how this dynamic is
revealed  as  one  of  the  impediments.
 
Keywords: Sexual Abuse, Violence, Significative others, Family.
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INTRODUÇÃO

Começo  com  tal  epígrafe  pela  necessidade  de  explicitar,  logo  ao

começarmos, o fato de sentir-me afetada por cada relato. Me colocar em uma

posição de escuta a tais histórias de certa forma me fez vulnerável  a uma

miscelânea de sentimentos. Durante a escuta empática, onde me ponho em

silêncio recebendo o que a pessoa está contando, nos abraços dados ao final

de  algumas  entrevistas,  ou  no  sentimento  de  gratidão  ao  final  de  cada

encontro; ao me colocar neste lugar, estive, também, em uma posição de apoio

fazendo  com  que  a  troca  de  informações  tivesse  consigo  afeto,  apoio  e

receptividade.

A repetição dos áudios, necessária para a transcrição das entrevistas,

fez com que, por um lado, cada um dos relatos ouvidos e lidos me impedissem

de permanecer embotada diante deles, mas por outro, me permitiu perceber a

diversidade de atos que são categorizados como violência sexual, sendo esta

categoria  apenas um fractal  das  diversas formas de violência.  A existência

dessa pluralidade de atos violentos faz com que, segundo Misse, seja mais

apropriado o uso do termo violências em vez de violência (MISSE 1999, p. 38). 

 Nos  últimos  anos  as  Ciências  Sociais  têm  produzido  um  grande

apanhado de trabalhos voltados para a temática da violência (KANT DE LIMA

et alli,  2000).  Autores como Alba Zaluar,  Michel  Misse e Luiz  Felipe Flores

discorreram  sobre  a  complexidade  de  se  pensar  uma  definição  para  os

fenômenos sociais assim classificados ou nomeados. Tal complexidade se dá

pela  “multiplicidade  de  fenômenos  que,  dados  os  diferentes  contextos

socioculturais,  podem ser classificados como violentos” (SILVA, 2007, p. 22)

pois “além de polifônica no significado, a ‘violência’ é também múltipla nas suas

manifestações  e,  portanto,  polissêmica.”  (Idem,  ibidem,  p.  23).  Em  outras

palavras,  “a  percepção  do  limite  e  da  perturbação  (e  do  sofrimento  que

provoca)  vai  caracterizar  um ato  como  violento,  percepção  essa  que  varia

cultural e historicamente” (ZALUAR, 1999, p.28). Percebendo o abuso sexual

como uma forma de violência presente na sociedade atual, direciono-me a ele

nesta monografia.
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Movimentos e campanhas de enfrentamento à violência e abuso sexual

têm sido frequentes desde os anos 2000, pois com a criação de ferramentas

como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, e do Programa

Nacional  de  Enfrentamento  da  Violência  Sexual  contra  Crianças  e

Adolescentes  (PNEVSCA)  em  2003,  o  que  anteriormente  costumava  ficar

circunscrito à esfera privada, devido a maioria dos casos serem  intrafamiliares

(DISQUE DENÚNCIA, 2016, p 14), tem se tornado também de esfera pública,

posto que cada vez mais pessoas se sintam incentivadas a denunciar.

O surgimento destes  dispositivos  está ligado à criação de uma nova

sensibilidade social  e jurídica que vêm ganhando força desde a década de

1980, com a criação das Delegacias de Atendimento Especializado à Mulher,

sendo  reforçado  em  2003  com  a  criação  da  Lei  Maria  da  Penha  (Lei

11.340/2006) atentando sobre as violências ocorridas no espaço intrafamiliar.

Isto  ocorre  porque,  à  medida  que  vai  sendo  criada  uma  ambiência  de

intolerância às práticas violentas, surge também a necessidade de que este

tipo de fenômeno saia da esfera privada, e uma das respostas do Estado é

criminalizar estas práticas com a criação de leis e de dispositivos para fazer

essas leis valerem.

O aumento de registros de abuso sexual observado pode ser ligado a

esta sensibilidade social e jurídica citada anteriormente, e também ao aumento

de  canais  de  informação,  o  que  culminou  na  criação  de  leis  e  instituições

públicas1 que tem a função de amparar juridicamente as pessoas que sofreram

abuso.  Pensar sobre os processos pelos quais a pessoa que sofreu abuso

passa se faz necessário para a criação de estratégias e aprimoramentos no

auxílio  às  mesmas.  Apesar  da  movimentação  feita  na  esfera  pública,  nos

lembra que a  existência  de  recursos jurídicos  e  penais  é  apenas uma das

dimensões  necessárias  à  exposição  das  violências  sexuais  visando  sua

redução. Nesse sentido uma das questões que merecem destaque quanto a

(in)visibilidade  das  violências  sexuais  pode  ser  encontrada  nos  casos  de

subnotificações dessa natureza. Os totais das pesquisas não representam o

real  números de casos,  segundo dados do Fórum Brasileiro  de  Segurança

Pública (FBSP);

1 Será evidenciado mais à frente, neste trabalho, os nomes das instituições criadas.
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Os números  são  ainda  mais  alarmantes  se  levarmos  em conta  a
subnotificação. Assim como a culpabilização das vítimas de estupro,
respostas negativas das autoridades e as descrenças aos relatos de
abuso afetam a decisão das vítimas em denunciar. Chama a atenção
que  os  números  de  relatos  de  violência  no  Disque  180  estejam
evoluindo  em  sentido  contrário  ao  da  notificação  de  crimes  de
estupro. O aumento dos relatos no Disque 180 poderia ser atribuído a
um maior reconhecimento dos seus direitos e abusos por parte das
mulheres.  No  entanto  seria  necessário  um estudo  específico  para
entender  a  discrepância  entre  os  dois  indicadores,  e  se  alguma
mudança na forma de registro pode ter causado uma distorção nos
números  de  boletins  de  ocorrências.  Ou  ainda,  se  a  queda  dos
números se deve a um aumento na subnotificação, levando em conta
que a maioria das pessoas que sofre violência sexual não registra
denúncia na polícia. (Pesquisa FBSP/Datafolha, 2016, p.39) 

A pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública nos diz sobre as

estatísticas que mostram o aumento dos casos, o aumento de denúncias e de

registros  feitos  pelos  policiais,  e,  ao  mesmo  tempo,  esclarece  que  a

subnotificação  ainda  está  presente  como  uma  representação  deficitária  da

realidade. O trecho citado acima evidencia a necessidade de se pesquisar mais

sobre o que antecede o registro e as motivações da subnotificação. Questões

como  o  fato  de  a  polícia  ser  majoritariamente  masculina  e  que  há  a

necessidade de reflexão sobre o tratamento recebido em uma delegacia2 são

importantes  de  serem  pontuados.  Atento  para  o  fato  de  grande  parte  dos

policiais que atendem nas Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher

(DEAM)  serem  do  sexo  masculino  e  é  importante  pensar  o  quanto  isso

influenciaria ou não na subnotificação. 

Coloco aqui estas questões pois entendendo que pensar as interações

no espaço intrafamiliar como possíveis geradores de razão é apenas uma das

opções possíveis. Logo, compreendo que, não só estas questões, mas muitas

outras surgem quando abordamos esta temática, contudo atenho-me à relação

entre a pessoa que sofreu abuso e seus "outros significativos".      

Decidindo  por  esse  tema,  inicialmente  tive  o  foco  sobre  o

comportamento de pessoas que sofreram abuso, e como sua percepção de si e

do  coletivo  poderia  sofrer  uma  mudança  se  considerarmos  os  traumas

causados, mas, após ouvir minha segunda interlocutora, percebi que existiam

muitas  questões  relacionadas  à  família,  e  portanto,  uma  necessidade  de

compreender tal problemática. Neste momento inferi que antes mesmo de o

2 Em entrevista para esta monografia, a interlocutora Nínive comenta sobre sua experiência
quando esteve na delegacia fazendo o registro.    
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relato chegar à esfera pública, existem interações no âmbito familiar que são

de extrema importância, já que o resultado de um relato que não sai da esfera

privada  é  justamente  a  subnotificação.  Sendo  assim,  reajustei  meu  recorte

optando por observar esta relação da pessoa que sofreu abuso e seus outros

significativos tendo em mente a seguinte questão: tendo ocorrido o(s) abuso(s),

e tendo a pessoa relatado sobre o ocorrido com seu grupo de referência, como

se dá a recepção desta informação e, por conseguinte, como este grupo lida

com a pessoa que sofreu abuso? Dentro desta questão existem pelo menos

duas perspectivas: a da pessoa que sofreu e a das pessoas para quem ela

conta.  Atenho-me  à  primeira  opção,  pois  há  no  Brasil  atualmente  uma

discussão sobre necessidade de dar espaço de fala para essas pessoas.

Com  o  objetivo  de  conseguir  interlocutores  para  a  minha  pesquisa,

inicialmente  procurei  entre  pessoas  mais  próximas  a  mim.  Não  obtendo

sucesso, optei por fazer um formulário online com algumas questões básicas,

uma tentativa de alcançar mais pessoas e conseguir mais informações. A partir

do  formulário,  estabeleci  contato  com  algumas  pessoas  e,  no  meio  deste

processo, outras ficaram sabendo através de amigos e me contataram. Em vez

de uma entrevista tradicional com perguntas e respostas intercaladas, neste

trabalho utilizei  a escuta empática3 para lidar com as interlocutoras. Dado o

caráter  delicado  dos  fatos  compartilhados,  julguei  esta  como  a  forma  que

menos limitaria a pessoa, as informações compartilhadas e o próprio trabalho,

e  também  uma  forma  de  oferecer  uma  escuta  efetiva,  sendo  o  intuito  da

monografia refletir sobre a questão proposta a partir dos relatos.

No  primeiro  capítulo  são  apresentadas  algumas  pesquisas  sobre  a

visibilidade e a notificação do abuso sexual, situando o leitor sobre o tipo de

fenômeno pesquisado e procurando mostrar a partir de pesquisas quantitativas

e qualitativas realizadas por outros pesquisadores um quadro geral da situação

dos estudos de violência sexual e abuso no Brasil. Pesquisas sobre a temática

mostram algumas dificuldades encontradas tanto para pessoas que sofreram e

sofrem  abuso,  quanto  para  os  Órgãos  Públicos,  explicitando  como

determinadas pessoas e instituições recebem os casos. No segundo capítulo

situo o leitor sobre como se deu o recorte de pesquisa e como isso me levou ao

3 A escuta empática é o ato de escutar a pessoa se propondo a prestar plena atenção ao que
ela tem a dizer, introduzindo questões apenas para trazer clareza da fala da pessoa ou para
que ela desenvolva melhor o que ela quer expressar. 
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campo.  Exponho  também  as  dificuldades  em  encontrar  mulheres  que

estivessem dispostas a compartilhar seus relatos sobre as situações de abuso

sofridas, e como precisei me munir de diferentes ferramentas para encontrá-las

e  me  comunicar  com  elas.  Em  suma,  discorro  sobre  a  metodologia  e  as

interlocutoras que aceitaram conversar comigo. O terceiro capítulo é tomado

pela  reflexão  em  torno  das  reações  familiares,  questionamentos  e

problemáticas  enfrentadas  pela  pessoa  que  sofreu  abuso  e  com  as  quais

precisa lidar tendo como base empírica casos relatados nas entrevistas. 

Para que haja mais clareza sobre este trabalho, é importante explicitar

aqui  o  que  chamo  de  abuso  sexual.  Denomino  como  tal  qualquer  tipo  de

opressão  psicológica  ou  física  praticada  por  um indivíduo  que  tenha  como

objetivo obter prazer sexual ou sensação de poder sem o consentimento do

outro.  Em  outras  palavras,  toda  interação  sexual  realizada  sem  o

consentimento  de  uma  das  pessoas  envolvidas.  Entende-se  aqui  como

interação sexual o envolvimento de duas ou mais pessoas em atos sexuais

sem  contato  físico  (voyeurismo,  exibicionismo,  abuso  verbal),  e/ou  com

(carícias,  coito  ou tentativa  de coito,  manipulação de genitais,  contato  oral-

genital, uso sexual do ânus). 

Neste trabalho,  salvo quando usado por  outros autores,  uso o termo

"pessoa que sofreu abuso" ou a sigla PSA, que é correspondente aos casos no

lugar do termo vítima. A palavra vítima vem do latim victus e victimia e significa

“dominado" e "vencido”. Já nos dicionários, sua definição é “pessoa que sofre

os resultados infelizes dos próprios atos, dos de outrem ou do acaso4”, que é

correspondente aos casos de abuso. Mas, por compreender as interlocutoras

como pessoas que sofreram um tipo específica de violência e compreender a

forma  como  percebem  o  ocorrido,  se  fez  necessário  um  termo  que

representasse mais especificamente o que elas são.  Utilizo o termo “outros

significativos”  de  George  Herbert  Mead,  pois,  segundo  o  autor,  outros

significativos são os sujeitos  com os quais  nos identificamos pois  são com

quem  interagimos  mais  frequentemente.  Durante  a  vida  cada  indivíduo

estabelece  uma  espécie  de  conversação  permanente  com os  seus  “outros

significativos”, e é por meio desta conversação que apreendemos as condições

necessárias  para  garantir  a  nossa  existência.  Em  relação  às  minhas

4 Extraído de: http://dicionarioportugues.org/pt/vitima (acesso em 12/07/2017).
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interlocutoras, os outros significativos são a família.  Segundo o autor, outros

significativos são os sujeitos  com os quais  nos identificamos pois  são com

quem  interagimos  mais  frequentemente.  Durante  a  vida  cada  indivíduo

estabelece  uma  espécie  de  conversação  permanente  com os  seus  “outros

significativos”, e é por meio desta conversação que apreendemos as condições

necessárias  para  garantir  a  nossa  existência.  Em  relação  às  minhas

interlocutoras, os outros significativos são a família.  Em relação às minhas

interlocutoras, os outros significativos são a família. 

Para as interlocutoras que contribuíram para esta monografia, o termo

“outros significativos” diz respeito aos pais, tios, primos, avós, ou até amigos

próximos. Os outros conceitos serão apropriadamente elucidados de acordo

com o desenvolvimento desta monografia.
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CAPÍTULO 1

PESQUISAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS

Atenta à pluralidade das formas de violência, a United Nations Children's

Fund (UNICEF) divulgou um relatório sobre violência infantil (UNICEF, 2014)

que  inclui,  além  de  pesquisas  sobre  subtemas  como  violência  física,

psicológica,  negligência,  maus  tratos  e  discriminação,  faz  um levantamento

sobre abuso sexual, constatando que uma em cada dez meninas foi forçada a

ter algum tipo de ato sexual antes dos 19 anos, por volta de 9% da população

feminina pesquisada (cerca de 120 milhões de meninas). Quanto aos meninos,

os números são um pouco menores, 3% da população masculina pesquisada.

A pesquisa, que foi  baseada em dados recolhidos de 190 países, traz uma

perspectiva em grande escala sobre as formas de violência contra a criança,

nos dando noção quanto à proporção numérica dos casos.

1.1 – Números no Brasil 

Nos  últimos  anos,  o  Disque  denúncia  tem  percebido  oscilações

numéricas quanto às denúncias de abuso sexual. De acordo com o balanço

geral divulgado pelo Ministério dos Direitos Humanos (MDH) em 2016, o total

de denúncias sobre violência sexual no Brasil em 2011 foi de 28.525, enquanto

em 2016 o total de registros desceu para 15.707. Já no meio deste período

foram registrados 31.895 e 22.840 casos em 2013 e 2014, respectivamente

(MDH:  2016,  p.  8),  sendo  a  subnotificação  um  fator  considerável  para  tal

instabilidade.  Segundo  Souza  et  al,  “a  subnotificação  é  um  dos  grandes

obstáculos para uma maior compreensão do fenômeno [violência sexual] e a

uma conseqüente melhora no atendimento” (Souza et  al: 2002, p. 115), pois

quanto mais notificações, mais informações seriam usadas para a criação de

estratégias de atendimento às pessoas que sofreram abuso.

Quanto ao perfil de vítimas, de suspeitos e de local, a pesquisa coloca

de  forma  geral,  não  especificando  a  porcentagem  para  cada  categoria  de

violência contra a criança e adolescente. No entanto, neste balanço, o abuso

sexual  está  sempre  presente  como  uma  das  quatro  categorias  mais

denunciadas, sendo elas: negligência, violência psicológica, violência física e

violência sexual. Em todos os anos (2011-2016), a casa da vítima é registrada
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como local onde ocorre a maioria dos casos (MDH: 2016, pp. 16-17), enquanto

o sexo feminino é o mais vitimado (MDH, 2016, p. 9), e a faixa de idade mais

comum é de 8 a 11 anos de idade, com exceção de 2012 e 2016, onde as

faixas etárias mais registradas foram respectivamente de 12 a 14 anos e de 4 a

7 anos (MDH 2016, p. 9).

 Outra  pesquisa  recente  relacionada  ao  abuso  sexual  é  do  Instituto

Patrícia Galvão (IPG) que fez, no ano de 2016, uma pesquisa sobre a violência

contra a mulher com mil pessoas5 de 70 municípios brasileiros. O levantamento

em questão tem como objetivo “conhecer as percepções e comportamentos

dos  brasileiros  e  brasileiras  sobre  a  violência  sexual  praticada  contra

mulheres.” (IPG: 2016, p. 2) e categorizou o abuso sexual em três diferentes

tipos, sendo eles:

 Tipo 1: atos sexuais indesejados em relação não consentida; 

 Tipo 2: atos sexuais indesejados em relação consentida;

 Tipo 3:  abordagens ameaçadoras com conotação sexual  (IPG:

2016; p. 6). 

A partir  desta divisão primária, as pessoas entrevistadas ampliaram o

significado de cada tipo segundo sua própria interpretação. 

O primeiro tipo é entendido pelas entrevistadas como serem beijadas à

força,  serem “encoxadas”  ou  tocadas,  forçadas  a  fazer  sexo  sem vontade,

praticar algum ato sexual sob ameaça, ato sexual praticado enquanto a mulher

está inconsciente por estar sob efeito de drogas ou álcool, ou ser forçada a

praticar o ato sexual por alguém hierarquicamente superior. De 501 mulheres,

28% afirmaram ter sofrido pelo menos uma das agressões acima, enquanto

49%  do  total  de  pessoas  que  responderam  à  pesquisa  presenciaram  ou

ficaram sabendo que uma destas coisas ocorreu com uma mulher (IPG: 2016,

pp. 7-8).

O segundo tipo é entendido pelas entrevistadas como fazer algo contra

vontade no momento do ato sexual  – sexo anal,  oral,  etc.  – ou ter  relação

sexual  sem  preservativo,  por  o  parceiro  não  aceitar.  Neste  caso,

respectivamente,  95% e 78% das mulheres  consideraram tais  coisas  como

violência;  11%  delas  sofreram  e  20%  das  pessoas  que  responderam  à

pesquisa ficaram sabendo ou presenciaram (IPG: 2016, pp. 10-11).

5 A pesquisa foi realizada com 501 mulheres e 499 homens de 5 regiões diferentes do país. 
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No terceiro e último tipo, as entrevistadas reconhecem como violência

sexual  ter  fotos  ou  vídeos  íntimos  divulgados  sem  sua  autorização,  ouvir

comentários  ou  cantadas  que  as  deixem  com  medo,  ser  procurada

insistentemente  por  telefone  ou  rede  social  por  um  homem  que  expressa

interesse  sexual.  Neste  caso  26% das  mulheres  entrevistadas  sofreram ao

menos uma destas violências, enquanto 35% das pessoas que responderam à

pesquisa ficaram sabendo ou presenciaram um dos tipos de violência acima.

No total, 37% das pessoas que responderam essa pesquisa afirmaram

espontaneamente ter uma amiga, parente ou conhecida que sofreu algum tipo

de violência sexual, enquanto este número cresce para 55% de pessoas que

afirmaram  apenas  quando  estimuladas6 (IPG:  2016,  p.15).  Quando  as

perguntas da pesquisa foram feitas apenas para mulheres, primeiro foi feita a

porcentagem das 501 participantes, onde, 11% contaram de forma espontânea

que  sofreram algum tipo  de  abuso,  enquanto  57% admitiram apenas  após

serem estimuladas. Em um segundo momento, a pesquisa fez um recorte de

idade e atentou-se à porcentagem de mulheres com idade entre 18 e 25 anos.

Neste recorte o total de participantes era 90, e entre elas 13% compartilharam

de forma espontânea que sofreram abuso enquanto 57% admitiram apenas

quando estimuladas (IPG: 2016, pp. 15-16).

1.2 – A problemática da fala como prova  

O fato de a porcentagem de pessoas que explicitam situações de abuso

apenas quando estimuladas ser sempre maior do que a das pessoas que falam

espontaneamente sobre tal assunto evidencia a visão do abuso sexual como

tabu. O receio de ser julgada, desacreditada e culpabilizada pelo abuso que

sofreu (IPG: 2016, p. 40) são, aqui, o suficiente para que se pense bem antes

de compartilhar qualquer informação relacionada ao assunto. Segundo a juíza

Kenarik Boujikian:

 [...]  dentre  as  razões  apontadas  por  pesquisadores  para  que  o
registro  não seja  efetuado estão:  temor,  vergonha,  sentimentos de
auto  responsabilização,  temor  em  enfrentar  o  fato  perante  os
tribunais, carga emocional e física da agressão e desconfiança sobre
o sistema, estimando-se que o procedimento judicial é ineficaz para

6 Segundo meu entendimento, “estímulo” resume-se à conversa que os pesquisadores tiveram
com os participantes  sobre a  importância  de relatar,  mesmo que  anonimamente,  sobre as
violências sofridas ou sabidas. 
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esclarecer os fatos e passar por eles acarreta mais danos do que
benefícios. (IPG, 2013, p. 3) 

Ocorre que nem todos os crimes sexuais deixam vestígio, o que faz com

que a única prova que se tenha seja o relato, e isso se torna complexo tanto

para a pessoa que sofreu abuso, devido as questões citadas anteriormente,

como  para  os  Órgãos  Públicos  devido  às  formas  de  receber  tal  provaLei

13.431, aprovada em 4 de abril  de 2017 sobre o depoimento  especial  e  a

escuta  especializada.  Os  profissionais  da  área  destacam  questões  como

revitimização da pessoa que sofreu a violência, e a escuta como produção de

prova7.  Para  ilustrar  tal  problematização  tomo  como  exemplo  o  escrito  de

Kenarik  Boujikian  sobre  credibilidade  da  palavra  da  vítima  como  prova  de

violência sexual:

Os processos de crimes sexuais, sabidamente praticados de forma
clandestina  –  pois  a  violação  da  dignidade  da  mulher  geralmente
ocorre  em  locais  fechados,  sem  possibilidade  de  presença  de
testemunhas –, têm na palavra da vítima a viga mestra. Por certo ela
não  está  isenta  dos  requisitos  de  verossimilidade,  coerência  e
plausibilidade. Mas, nestes delitos, a declaração coerente da vítima
deve  ter  valor  decisivo  [...]  Nem todos  os  crimes  sexuais  deixam
vestígio. Nestas situações, a maior atenção deve ser voltada para as
declarações da vítima e, caso ela tenha fornecido dados coesos e
harmônicos,  não  há  razão  alguma  para  afastar  de  credibilidade
referida prova. (IPG, 2013, p. 3)

Pesquisas feitas por instituições como o Ministério da Saúde (MS), o

Ministério dos Direitos Humanos (MDH), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o

Ministério Público (MP) são, principalmente, baseadas em dados recolhidos em

delegacias e outros órgãos públicos onde há um registro formal sobre o abuso.

Órgãos como o Conselho Tutelar, Conselho de Direitos, Centro de Referência

de  Assistência  Social,  Policlínicas,  Postos  de  Saúde,  Ministério  Público  e

Delegacias existem formalmente para receber vítimas de abuso sexual e de

qualquer  tipo  de  ‘violência  interpessoal  ou  auto  provocada’8,  sendo  feita  a

7 No  dia  22  de  maio  de  2017  houve  o  XVI  Seminário  Vítimas  do  Silêncio,  que  reuniu
representantes de diversos órgãos públicos a fim de discutir estratégias de enfrentamento à
violência sexual na cidade de Niterói-RJ. Pude presenciar a discussão sobre a importância do
acolhimento e as críticas sobre a nova lei.  A respeito  da Lei  13.431, considero importante
ressaltar:   Art. 7: “a “escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de
violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato
estritamente  ao  necessário  para  o  cumprimento  de  sua  finalidade”.   Art.  8:  “depoimento
especial  é  o  procedimento  de  oitiva  de  criança  ou  adolescente  vítima  ou  testemunha  de
violência perante autoridade policial ou judiciária”.     
8 Informações retiradas da cartilha de fluxo de ações em casos de suspeita e ou confirmação
de  violência  contra  crianças  e  adolescentes  e  da  Cartilha  de  Notificação  de  violências
interpessoais e autoprovocadas feitas respetivamente pela Assistência de Direitos Humanos e
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notificação,  encaminhamento,  acompanhamento  e  monitoramento  dos

envolvidos (MDH, 2011,  p.  11).  Sendo assim,  é perceptível  a  existência de

ferramentas  criadas pelo  Estado para  dar  suporte  a  pessoas que sofreram

algum tipo  de  violência.  Para  além dos  auxílios  públicos  e  a  despeito  dos

limites existentes em acessá-los, proponho pensarmos sobre o que acontece

antes da denúncia formal, pois antes que o relato de abuso seja levado a uma

instituição competente, vem o compartilhar. 

Para a pessoa que sofreu ou sofre abuso (PSA) um processo difícil se

dá antes mesmo de compartilhar com outrem, pois é imperativo lidar com todas

as  facetas  (consequências,  vicissitudes...)  que  advêm  do  ocorrido  (abuso,

crime...). Leve-se também em consideração o fato de que existem pessoas que

não contam com o apoio do Estado para denunciar o agressor (IPG, 2016, p.

36) acreditando que podem ser culpabilizadas ou que o agressor sairá impune.

Há  pessoas  que  consideram  que  “as  vítimas  de  violência  sexual  que

denunciam  não  recebem  o  apoio  que  precisam”  (IPG,  2016,  p.  39)

considerando o tratamento inadequado, e a subnotificação. Nínive, uma das

interlocutoras, conta em seu relato como foi a experiência de ir até a DEAM

fazer o registro.

[...]foi  um dos  piores dias  da minha  vida.  Fomos na  delegacia  da
mulher que estava locada numa área do exército  e o inspetor  me
recebeu numa sala que era tipo um porão. Ele era ríspido e fez minha
ocorrência na máquina de escrever. Me questionou o porquê eu não
tinha ido lá antes e disse que ninguém pegaria meu caso porque já
fazia mais de seis meses que Téo tinha me tocado então não rolava
corpo delito. Me senti horrível e minha mãe o tempo todo com o olhar
assustado respondendo às perguntas dele do jeito que dava pra fazer
com o nervoso que tava sentindo. (Nínive, 21 anos)

pelo Ministério Público. Esclarecendo o termo, “violências interpessoais e autoprovocadas” diz
respeito a violências causadas ao indivíduo por outrem,  como o abuso sexual e violências
causadas pelo indivíduo para si mesmo, como tentativa de suicídio, por exemplo.
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CAPÍTULO 2
O CAMPO E SUAS DIFICULDADES

Já tendo a questão de pesquisa, o passo seguinte a ser tomado era

evidente: ir a campo. Mas, que campo? Um espaço concreto e palpável para

mim parecia ser o certo a procurar. No começo de 2016, comecei a pesquisar

um lugar com endereço, como ONGs e grupos de ajuda que provavelmente já

estivessem desenvolvendo um trabalho de apoio, pois estes pareciam o campo

ideal. Pensei então que, se encontrasse pessoas dispostas a compartilharem

seus relatos, pensar sobre a questão que propus, teria um ponto de partida. Até

meados de 2016, pesquisei alguns lugares e tentei  contato por e-mail.  Não

tendo  resposta,  não  insisti  por  telefone  nem  nenhuma  outra  forma  de

comunicação. Isso aconteceu porque nesse período pensei sobre as questões

relacionadas à subnotificação, dei-me conta de que estava me direcionando ao

que, pra mim, seria uma zona de conforto. Seguir o fluxo de outros trabalhos e

pesquisas que se restringiam a ONGs não deixaria de ser proveitoso, mas a

possibilidade de refletir sobre casos subnotificados seria de igual (ou maior)

importância.  

Decidindo ir por este caminho, perguntei a amigos, e amigos de amigos,

se conheciam pessoas que haviam sofrido abuso sexual ou que ainda sofriam.

Eu falava sobre o que pretendida pesquisar e sobre minha procura por pessoas

que aceitassem ser  entrevistadas.  Aqueles  que relataram ter  sofrido  abuso

diziam  não  conseguir  contar  ou  não  estar  prontas  para  tal  coisa,  embora

achassem que era importante falar sobre o assunto. Já as pessoas que diziam

conhecer terceiros se dividiram entre um receio de tocar no assunto com a

pessoa e a certeza de que,  mesmo que contatassem,  ela  não quereria  se

expor. Logo percebi resistência tanto por parte dos que conheciam terceiros,

quanto  por  quem viveu situações de abuso e  se  dizia  não preparado para

compartilhar, e entendi como era complexo o campo que eu havia escolhido. 

Depois de ter procurado a todos que eu conhecia, consegui apenas uma

interlocutora. Em uma roda de conversa sobre comunicação não violenta9 com

minha co-orientadora Hélène Petry,  refletimos como expor  fatos particulares

9 Comunicação  Não  Violenta  (CNV)  é  uma  prática  de  pesquisa  proposta  pelo  psicólogo
Marshall  Rosenberg  que  proporciona  ferramentas  para  o  desenvolvimento  de  uma
comunicação efetiva e empática nos âmbitos intrapessoal, interpessoal e social.
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pode ser  considerado problemático,  doloroso e embaraçoso pela PSA.  Ela,

então, me sugeriu pensar em algo online10 para que, primeiro, alcançasse mais

pessoas e assim aumentasse a probabilidade de conseguir  interlocutoras; e

segundo, para que as pessoas não se sentissem invadidas ao ter um primeiro

contato com a temática deste trabalho. Em um primeiro momento, estive aberta

para o que o campo me oferecesse e não me restringi a um gênero específico,

mas devido aos contatos estabelecidos, o recorte ficou voltado para mulheres

de 18 a 40 anos. Não foi pré-instituído uma forma de abuso específico e nem

um grau de aproximação exato entre a PSA e o agressor, visto a dificuldade

apresentada pelo campo.   

2.1– Formulário online

Resolvi,  então,  criar  um  formulário  em  uma  página  da  internet11,

pensando que, com o anonimato, as pessoas me dariam informações básicas e

talvez alguém aceitasse conversar comigo. Postei o link12 em uma rede social13,

explicando  o  intuito  deste  trabalho  e  pedindo  que,  pelo  menos,  fosse

compartilhado, o que deu uma boa visibilidade à pesquisa. Em um período de

uma semana o formulário foi  respondido aproximadamente 300 vezes (sem

contar as respostas que foram enviadas a mim repetidas),  contendo nele 5

questões discursivas e 7 com opções para marcar. Seguem abaixo as questões

(e quando o caso, suas respectivas opções):

1) Você conhece alguém que sofreu abuso sexual?

Sim / Não

2) Essa pessoa compartilhou essa informação...

na época em que sofria o abuso

 muito tempo depois, o abuso já havia parado

10 Algo acessível através de um site ou outro meio na internet.
11 Google forms: Link http://migre.me/wGFt1
12  É um endereço eletrônico com que você tem acesso ao conteúdo de determinada página
13 Facebook 
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3) Essa pessoa Sofreu abuso na ....

infância

adolescência

outro:

4) Você ofereceu algum tipo de ...

ajuda

opinião

apoio

asilo

outro:

5) Como você se sente em relação ao acontecido a essa pessoa? 

6) Essa pessoa que sofreu abuso é... 

parente

amigo próximo

conhecido

estou falando de alguém que conheço e nunca sofri abuso

estou falando de outra pessoa mas já sofri abuso

estou falando de mim

outro:

7) A pessoa contou quem era o agressor(a)? 

sim
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não

outro:

8) Se sim, quem era?

padrasto

amigo dos pais

parente próximo (tio, primo)

amigo da escola

outro:

9) Você acha que essa pessoa compartilharia a vivência dela comigo? Por quê?

10) Você tem alguma dica do que mais posso perguntar sem ser invasiva com quem

não quer se identificar?

11) Você gostaria de se identificar? Porquê?

Deste modo, em algumas questões as pessoas poderiam justificar sua

resposta,  ou  não;  respondê-las  ou  não14.  A penúltima  pergunta  foi  feita  na

intenção  de  conseguir  alguma informação  que  ajudasse  a  compreender  os

motivos  da  subnotificação.  Aqui,  os  porquês  eram  o  que  realmente  me

interessava. 

14 O total de pessoas acessando foi de aproximadamente 300, mas o total de respostas de
cada  pergunta  varia,  pois  a  proposta  era  responder  apenas  o  que  se  sentia  confortável.
Nenhuma  questão  era  obrigatória  então  as  pessoas  escolhiam  o  que  responder  ou  se
gostariam de deixar  em branco.  Dos totais  de respostas,  alerto para que considerem uma
margem de erro  de 27 fichas pois  houve  pessoas que clicaram no envio  duas vezes  por
acharem que não havia sido enviado na primeira tentativa.  
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Em relação às respostas negativas, assunto de família, medo, preservar

a  pessoa  que  contou;  são  exemplos  de  motivos  que  apareceram  com

frequência. Dizer que é “assunto de família” é uma forma simples de dizer que

o assunto em questão é de esfera privada e que será resolvido da forma que a

Figura 2 - Registro da penúltima questão do formulário incluindo 10/215 respostas

Figura 1 - Registro da penúltima questão do formulário incluindo 9/215 respostas
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família  achar  apropriada;  o  medo  pode  ser  de  culpabilização  ou

descredibilização  como  vimos  no  primeiro  capítulo  desta  monografia,  e  a

preservação pode ser compreendida como um cuidado para que a PSA não

sofra nenhum tipo de opressão, dentre outras coisas. Em relação às positivas

os motivos para a identificação seriam de que a pessoa que sofreu abuso se

calou por muito tempo, mas agora a pessoa que a abusou sexualmente tem

filhos ou se casou com alguém que tenha e a PSA considera isso perigoso para

as crianças, vontade de ajudar outras pessoas que passam ou passaram pelo

mesmo.  

 Ao  final  do  formulário  me  coloquei  aberta  a  conversar  com  quem

quisesse colaborar, pedindo o contato para retorno. Em sua maioria as pessoas

tinham medo de se identificar e, ao final, apenas parte das pessoas escrevem

e-mail ou algum tipo de recado. Veja abaixo alguns registros:

Figura 1 - Registro da última questão do formulário incluindo 6/167 respostas
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Em algumas respostas  as  pessoas  não  quiseram se  identificar,  mas

fizeram  resumidamente  seu  relato  ou  da  pessoa  que  conheciam.  As

justificativas  para  a  não  identificação  eram  claras:  geralmente  para  não

“prejudicar”  a  família,  o  que  aponta  para  uma possível  vergonha dos  fatos

acontecidos  e  um  receio  das  consequências  negativas  para  as  relações

familiares, assim como o despertar de sentimento de culpa das pessoas que

não  souberam  identificar  ou  intervir.  Vale  ressaltar  que  das  300  fichas

respondidas, esta última questão teve apenas 167 respostas15. Contatei todos

que deixaram e-mail e, por mais que me retornassem, poucas se propuseram a

falar.

2.2 – Interlocutoras e Entrevistas

Encontrar  a  primeira  interlocutora  foi  resultado  de  uma  conversa

descontraída entre meu esposo e seus amigos de faculdade, em que ele falava

sobre este trabalho e das dificuldades que eu vinha encontrando com a busca

por pessoas que pudessem compartilhar sua história comigo. Nada foi dito da

parte  da  potencial  entrevistada  naquele  momento.  Ela  pensou  primeiro,

conversou com um amigo próximo sobre encontrar comigo ou não, e aí sim,

comentou  com  meu  esposo,  alguns  dias  depois,  que  aceitaria.  Apesar  de

alguns contratempos, nos encontramos. Pedi autorização para gravar nossa

conversa e optei por fazer uma escuta empática16, apenas ouvindo o que ela

tinha a dizer. Pedi que ela compartilhasse sua vivência da forma que achasse

melhor e confortável.

Eu havia formulado em meu caderno de campo perguntas básicas que

eu pensava precisar para ter um panorama completo de cada história contada,

e  conforme  ela  compartilhava  comigo  as  informações  sobre  sua  vida,  eu

marcava as questões que ela me respondia enquanto falava. Segue a lista de

perguntas: 

 “Você conhecia o agressor?”;

 “Sua Família conhecia?”;

 “Sua família ou alguém próximo sabe do ocorrido?”;

15 Tal número pode diminuir para aproximadamente 147 respostas pois deve-se considerar
uma margem de erro. Alguns questionários foram enviados duas vezes.
16 A escuta empática é uma forma de escuta ativa praticada na Comunicação Não-Violenta,
onde se ouve uma pessoa sem interrompê-la a não ser para esclarecimentos, mantendo o foco
na empatia com as questões mais profundas expressadas.
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 “Se sim, como foi o comportamento do grupo?”;

 “Há uma cobrança que você faça algo sobre?”;

 “Como você se sentiu com as reações?”;

 “Como você se sentia durante?”;

 “Como você se sentiu depois de um tempo?”;

 “Como você se sente hoje?”;

 “Isso afeta sua relação amorosa?”; 

 “Se não contou a ninguém, por que me contou?”;

 “O que você pensa sobre compartilhar essa experiência comigo

e/ou com outras pessoas?”;

 “Você sente vontade de compartilhar em que circunstância?”;

 “Acredita que o agressor faria o mesmo com outra pessoa?”;

Por fim, quando ela concluiu, havia respondido todas as perguntas que

eu planejava fazer, e ali eu percebi que essa era a melhor forma de conduzir as

entrevistas. Limitar-me a perguntas seria limitar as falas de todo o trabalho, e

foi  por  essa decisão que uma segunda estratégia  de  construção de dados

surgiu em meio à segunda entrevista, como discorri no início.

Foi  a  partir  do  formulário  que  eu  realmente  consegui  interlocutoras.

Mandei um e-mail  para todos que deixaram contato ao final da pesquisa, e

após contato secundário muitos voltaram atrás ou não responderam, mas ainda

houve  respostas  positivas.  Quatro  aceitaram  se  encontrar  comigo,  duas

residem em Niterói – RJ, uma reside em Buenos Aires e a outra no Rio de

janeiro (não me disse o bairro). Esta última, que chamarei de Tânia17, marcou

encontro comigo duas vezes por mensagem e horas antes, no dia marcado,

desmarcava. Da primeira vez disse que estava se sentindo mal, da segunda

também  e  então  posteriormente  a  procurei  algumas  vezes  e  não  havia

possibilidade  de  encontro,  o  que  acarretou  na  desistência  da  minha  parte.

Pensei na possibilidade de ela ter voltado atrás, pois contar é relembrar, e isso

para muitas pode significar reviver todo o ocorrido novamente.

17 Algumas têm nome fictício e outras não. Decidi perguntá-las se gostariam de escolher seus
nomes fictícios  e  tal  coisa  foi  feita  para  que fosse  dada a liberdade caso elas quisessem
colocar seu nome verdadeiro nesta monografia justamente pela problemática da exposição. Por
seu nome verdadeiro ou não tem grande significado a quem compartilha tais eventos. Para nós
leitores não faz diferença, para além da questão ética, saber seus nomes verdadeiros mas para
as interlocutoras é um exercício de quebra do silenciamento (o silenciamento será falado no
capítulo 3 deste trabalho).
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Duas semanas depois,  Fernanda desmarcou uma vez,  mas na outra

apareceu. Nos encontramos na UFF – Campus do Gragoatá e lá nós sentamos

para conversar. Me apresentei, contei quem eu era e o que eu pretendia com a

monografia,  e  então  lhe  perguntei  se  eu  poderia  gravar.  Após  o  primeiro

momento  de  apresentações  dizendo  nome,  idade,  e  perguntando  coisas

informais, comecei a gravar, dando liberdade a ela para que contasse da forma

que  achasse  melhor.  Na  semana  seguinte  me  encontrei  com Monique,  no

mesmo lugar e horário que eu havia marcado com a Fernanda. E, da mesma

forma me apresentei,  e explicitei  minhas pretensões.  Após ela autorizar,  eu

comecei a gravação e ela contou de sua forma e em seu tempo. Já a Lanna

viria para o Brasil a trabalho mas acabou não podendo, o que fez com que a

entrevista não acontecesse.

Além  de  Luiza,  Fernanda  e  Monique,  houve  as  pessoas  que  se

dispuseram a relatar por meio do aplicativo Whatsapp18, Viviane, de 38 anos, e

Sheron, de 18. A Nínive, de 21 anos enviou um relato já escrito. Natasha, de 22

anos,  foi  a  última  que  entrevistei,  totalizando  7  entrevistas,  além  dos

questionários.  Natasha foi entrevistada por acaso, pois eu havia ido à UFF

para encontrar  com uma interlocutora e esta não apareceu.  Com a espera

comecei  a  conversar  com  Natasha,  que  compartilhou  comigo  sua  história.

Todas elas são do Rio de Janeiro. Após as entrevistas e algumas conversas

informais com pessoas que tinham primos, amigos (ou elas mesmas haviam

sofrido abuso mas não queriam se expor) comecei a perceber o quanto era

presente  algum  tipo  questionamento  sobre  o  comportamento  dos  outros

significativos. Foi aí que eu percebi que eu não conseguiria falar sobre a PSA

se eu não atentasse a estes questionamentos primeiro.

18 O  WhatsApp Messenger é um aplicativo de mensagens instantâneas para Smartphones.
Com ele, os usuários podem se comunicar com seus contatos que também têm esse software
em seus smartphones, sem precisar telefonar ou enviar sms. Este aplicativo móvel existe para
BlackBerry, iPhone, Nokia e Android
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CAPÍTULO 3

ANÁLISE DE CASOS

É necessário refletir  que o modo como a PSA percebe a reação dos

outros significativos pode não ser a mesma forma como estes a percebem.

Partindo do pressuposto de que há múltiplas formas de enxergar o acontecido

pelas diferentes pessoas, tais visões podem se colidir, gerando conflitos. Os

medos  e  motivações  pelos  quais  a  PSA  continua  em  silêncio  já  foram

explicitados  de  forma  introdutória  neste  trabalho,  mas  voltemos  a  eles

propondo um olhar mais detido. O que significa para essa pessoa, social  e

moralmente, as reações diversas da família quando esta tem conhecimento do

que aconteceu? Baseando-me nos relatos ouvidos apresento um resumo do

que é feito de físico e moral em um abuso sexual. O que é físico:

● É  muito  comum  o  foco  nos  seios,  nádegas  e  vagina.  Tocar,

introduzir o dedo, objetos ou pôr a boca nessas partes e estimular zonas

erógenas são feitos básicos;

●  Fazer a criança19 chupar, lamber, passar a mão ou pôr a boca em

partes do corpo do agressor;

●   Pressionar o corpo contra o da criança ou pressionar o corpo da

criança contra sua genital;

● Fazer  a  criança  assistir  pornografia  ou  assistir  o  agressor  se

masturbar, induzir a criança a se masturbar.

Isso  entre  outras  coisas  que  tenham  o  intuito  de  causar  prazer  no

agressor.  O que é feito,  além dos atos acima, que diz  respeito  a um nível

estritamente psicológico e moral:

● Dizer à criança que tais atos são brincadeiras;

● Ameaçar fazer o mesmo com outro integrante da família caso a

criança conte ou qualquer outro tipo de ameaça;

● Usar a relação que tem com a família e a imagem que o grupo

tem do agressor para desencorajar a criança.

● Dizer que aquilo é correto e que está tudo bem. 

● Pôr os atos como segredo que não pode ser contado a ninguém.

19 Uso a palavra criança para facilitar o fluxo de leitura, e reitero que a ações descritas aqui
independem de idade e gênero.  
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● Fazer a criança acreditar que ela também quer e também gosta

dos atos.

● Fazer a criança acreditar que tais atos não são abuso.

● Fazer  a  criança  acreditar  que  tais  atos  são  demonstração  de

carinho. 

● Usar o grau de parentesco ou proximidade com os pais da criança

e dizer que se ela não fizer o que se pede, ele ficará chateado ou que

contará aos pais que a criança foi desobediente.

Como se vê é de suma importância afirmar que violências categorizadas

como sexuais carregam consigo não só a dimensão física, mas também moral.

A dimensão  física  pode  deixar  marcas  visíveis  ou  não,  sendo  que  a  partir

destas marcas, por vezes, pode ser incontestável a ocorrência da violência, o

caso de estupros e outros tipos de abuso que deixam ferimentos graves. É nela

que os processos jurídicos mais se baseiam, transformando marcas em provas.

Já a dimensão moral não é contemplada da mesma forma: por conta de sua

imaterialidade  muitas  vezes  não  é  nem  concebida.  Como  reparar  uma

agressão psicológica? Como, juridicamente, diminuir danos a algo de caráter

imaterial?  As respostas para tais questões não estão ao alcance do judiciário,

sendo necessário primeiro um processo de amparo que se inicia nos outros

significativos  e,  posteriormente,  em  um  acolhimento  que  se  dá  em  esfera

pública com auxílio, inclusive, do judiciário. 

Embora  a  violência  física,  ou  aquilo  que  aparece  sob  este  rótulo,
tenha  uma  materialidade  incontestável  e  a  dimensão  moral  das
agressões  (ou  dos  atos  de  desconsideração  à  pessoa)  tenha  um
caráter essencialmente simbólico e imaterial, creio que a objetividade
do  segundo  aspecto  ou  o  tipo  de  violência  encontra  melhores
possibilidades  de  fundamentação  do  que  a  do  primeiro.  Aliás,
arriscaria dizer que na ausência da “violência moral”, a existência da
“violência física” seria uma mera abstração. Sempre que se discute a
violência como um problema social tem-se como referência a idéia do
uso ilegítimo da força, ainda que freqüentemente este aspecto seja
tomado como dado, fazendo com que a dimensão moral da violência
seja pouco elaborada e mal compreendida, mesmo quando constitui o
cerne da agressão do ponto de vista das vítimas.  (CARDOSO DE
OLIVEIRA, 2008, p. 135)

Muitas  PSAs  procuram,  primeiro,  alguém  próximo,  geralmente  da

família, para contar sobre as violências sofridas. Não como denúncia, mas para

suprir a necessidade de compartilhar, de ser escutada, de falar, como veremos

nos  casos  relatados  mais  à  frente.  Deste  primeiro  contato,  a  pessoa  que
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recebeu a informação conta para os outros integrantes da família ou incentiva a

própria PSA a contar, o que vai despertar uma série de conversas e discussões

sobre o que aconteceu – estas últimas podem acontecer perante a PSA ou

não.  Diante disso, quais são as ações da família posteriormente? 

Depois dos conflitos gerados pela informação, o assunto pode ser dado

como encerrado, e a probabilidade de este caso ser notificado é quase nulo.

Uma outra possibilidade, dentre muitas, é a família dar importância ao aspecto

moral  da  violência,  logo,  se  tornando  o  principal  núcleo  de  incentivo  à

notificação. E sobre estas questões relativas a esfera privada que trataremos a

seguir.

3.1 – Reação, amparo e negação

Antes  de  chegarmos  aos  relatos,  gostaria  de  esclarecer  os  termos

utilizados durante a reflexão daqui para frente.  Se fez necessário, de minha

parte, a definição de algumas categorias que direcionassem o foco do presente

trabalho  e  facilitasse  a  compreensão  da  análise.  Primeiro,  quando  falo  de

reação,  me refiro  à  miscelânea de sentimentos  que os  outros  significativos

expressam verbal e corporalmente quando recebem o relato, exemplos comuns

de  reação  são;  negação,  choro,  indignação,  discussões,  acusações  e

desentendimentos, que nem sempre incluem um diálogo com a PSA. Designo

como amparo o auxílio, apoio e ajuda prestada a PSA, por exemplo, credibilizar

e ouvir o relato, dar afeto e atenção à PSA, se mobilizar para encontrar uma

solução que minimize os danos causados à PSA. 

 Segundo Elisabeth Kübler-Ross, a negação é um mecanismo de defesa

contra a dor da morte de outrem, sendo ela uma das cinco fases do luto. Mas

muno-me aqui do fato de que para a autora a intensidade e duração desse

mecanismo de defesa depende de como as pessoas ao redor e até a própria

pessoa  que  sofre  são  capazes  de  lidar  com  essa  dor.  A autora  analisa  o

processo  de  luto  principalmente  relacionado  à  morte  de  um  ente  próximo

(KÜBLER-ROSS,  2008),  porém,  uso  o  conceito  de  negação  também como

processo para lidar com fatos dolorosos, inclusive viver e saber sobre o abuso.

É negação é a não aceitação de que o relato é real, é a recusa de acreditar que

a violência aconteceu ou que o agressor é quem a PSA diz ser. É negação que
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vai  mover  o  grupo  a  produzir  aquilo  que  chamamos  neste  estudo  como

apagamento.

 Em seu trabalho sobre etnicidade e cultura, Frederick Barth discorre

sobre apagamento e silenciamento das experiências pessoais que fujam do

modelo cultural  de determinado grupo (BARTH, 2007). No presente trabalho

muno-me destas duas categorias analíticas para definir determinadas ações da

família da PSA que sucedem a um pretenso esquecimento sobre o abuso. Para

auxiliar na compreensão do que Barth chama de silenciamento e apagamento,

o autor nos dá exemplos:

Muitos  pais  paquistaneses  recusam-se  a  permitir  que  seus  filhos
tragam colegas noruegueses para casa ou que os visitem em suas
casas. Experiências também são silenciadas: qualquer que seja o tipo
de amizade dessas crianças com noruegueses na situação escolar,
elas  aprendem  a  não  falar  a  respeito  em  casa,  pois  isso  causa
problemas.  Não  estou  seguro  sobre  o  efeito  que  isso  tem  na
conceptualização de tais relações e experiências, mas, com certeza,
deve  ter  um efeito.  Finalmente,  caso  o  silenciamento  falhe,  pode
haver  a  necessidade  de  um  apagamento  ativo.  Tomemos  como
exemplo  a  filha  de  uma  família  paquistanesa  que  vai  à  escola
norueguesa e, como todos os alunos, tem aulas de educação física.
As  meninas,  segundo  as  convenções  paquistanesas,  podem  ser
ativas e vivazes, não precisam ser desencorajadas a fazer ginástica.
Porém, quando elas completam 10 ou 12 anos, tal atividade física não
é mais apropriada,  pelo menos do ponto de vista de seus pais.  A
imagem da filha deles, uma mulher em formação, dançando em um
estado de nudez relativa é algo extremamente perturbador. A menina
pode ter efetivamente gostado muito da atividade e acumulado uma
avaliação  favorável  dela.  Nesse  caso,  esta  experiência  positiva
precisa  ser  apagada,  ela  deve  aprender  que  isso  é  ruim.  A
continuação da educação física para meninas é um ponto de atrito
constante  entre  as  autoridades  escolares  e  a  comunidade
paquistanesa. (BARTH, 2007, p.23)

Tomo  o  silenciamento  e  o  apagamento  definidos  por  Barth  para

pensarmos tais processos dentro da interação entre família e a PSA. Evitar

falar sobre o ocorrido, discutir sempre que o assunto surgir, e repreender a PSA

sempre que falar sobre o que passou são aparelhos ativos na produção do

apagamento.  Se  a  família  não  der  abertura  para  o  compartilhamento  de

detalhes, a PSA será a única a ter informações exatas e específicas, que por

conseguinte, para evitar conflitos ela guarda para si, e com o passar dos anos

este silenciamento implícito produz gradativamente o apagamento.
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3.2 – Os casos

Proponho pensarmos nas possibilidades a partir dos relatos que ouvi.

Separei em três tipos os processos de apagamento: tipo 1 (casos em que a

família reage e procura amparar a PSA da forma que julgam mais apropriada),

tipo  2  (casos em que,  após a reação,  houve a produção do apagamento20

rapidamente)  e  tipo  3  (casos  em que  há  reação  e  apagamento,  mas  este

segundo é reforçado sempre que um outro significativo achar necessário). De

todas as entrevistas, apenas uma teve um desfecho diferente dos outros, e

antes  de  observarmos  exemplos  destes  3  tipos,  se  faz  importante  para  a

reflexão explicitar.  Todos os relatos resumidos neste capítulo estão transcritos

de forma completa em anexo.  

Viviane, de 38 anos, relatou via Whatsapp que foi abusada pelo senhor

que morava na mesma vila que ela quando tinha 8 anos de idade. Seus pais

haviam saído e deixado ela e sua irmã com a babá. O ‘Vovô Dantas’, um idoso

que era respeitado e tinha liberdade de transitar pelas casas da vila, entrou na

casa de Viviane quando sua babá colocava a irmã mais nova para dormir. Após

o abuso ela logo contou para os pais, que foram até a delegacia.

E aí foi um inferno, meu pai foi na delegacia porque minha calcinha,
né, tinha muito sangue, meu pai foi na delegacia [...] Eu falei com a
minha mãe, a minha mãe ela sem... nós sempre fomos muito amigas,
embora brigássemos muito, mas nós somos muito amigas até hoje,
sabe? Então assim, e uma coisa que a minha mãe sabe é que eu não
minto. Pode ser a pior coisa que for ela sabe que eu não minto. E aí
eu lembro que ela falou com meu pai, meu pai ficou muito revoltado,
sabe? Eu lembro que o meu pai queria...meu pai foi até ele . . . eu
não lembro direito, eu vou perguntar a minha mãe como foi isso e aí
eu posso te falar melhor porque ela talvez lembre mais dessa parte,
porque eu lembro que essas coisas deles, eles me deixavam de fora,
né… tipo os adultos, a briga, essas coisas eles me deixavam de fora,
mas eu vou conversar com minha mãe e ver se minha mãe lembra e
aí eu te falo.

O ‘Vovô Dantas’ fugiu e ficou foragido por 10 anos. Com o retorno dele

após este período, o pai de Viviane a procurou para conversar.

[...]  enfim, cidade de interior,  você sabe né, meu pai queria matar,
meu pai andava com uma arma e um facão dentro do carro e quando
ele apareceu meu pai perguntou o quê que cê quer que eu faça com
ele  e  eu  falei  nada,  deixa  ele  viver…é… e foi  isso… e  tipo...  ele
apareceu 10 anos depois e em menos de um ano ele morreu... do
coração, teve um infarto, sei lá e ele morreu.

20 O que quero dizer aqui é que algo que traga preocupação, conflito e implique uma diferença
na forma que lidam com os afazeres regulares podem ser considerados “fora da normalidade”.
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Neste primeiro relato, temos uma família que fez o registro, um abusador

conhecido e amparo imediato. No caso de Viviane, o amparo dado por sua

família fica claro e reafirmado mesmo anos depois com a reação do pai quando

o Senhor Dantas reapareceu. A liberdade de compartilhamento e o reajuste

feito no grupo para lidar com o que aconteceu faz com que, nos dias atuais, a

PSA não se sinta desacreditada ou insegura de falar sobre o assunto e até de

tirar dúvidas com a mãe, já que ela não é a única a conter detalhes específicos.

No trecho “Então assim, e uma coisa que a minha mãe sabe é que eu não

minto. Pode ser a pior coisa que for ela sabe que eu não minto. E aí eu lembro

que ela falou com meu pai, meu pai ficou muito revoltado, sabe?”, podemos

observar que a certeza com que ela conta seu relato tem força no apoio dos

pais e a valorização de sua identidade influiu diretamente em sua confiança. A

credibilidade e consideração da família para com ela em diversos momentos no

relato, como quando o pai a consulta sobre o que deve fazer com o acusado,

podem ser lidos como reconhecimento do direito de fala e de dignidade e tal foi

suficiente  esta  reparação,  já  que  para  ela  a  prisão  do  acusado  não  faria

diferença. O amparo aqui está na liberdade dada para o compartilhamento do

relato sobre violência sofrida e o livre diálogo familiar sobre o assunto até os

dias atuais. Este, dentre todos os casos que eu ouvi, foi o único em que não

houve produção do apagamento, tornando-o excepcional.

3.2.1 – Tipo 1: casos em que a família reage e procura amparar a PSA da 

forma que julgam mais apropriada.

.

Natasha, de 22 anos, em entrevista, conta que sofreu abuso do vizinho

dos 5 aos 6 anos de idade. Para que a avó pudesse trabalhar, a vizinha tomava

conta de Natasha. A vizinha em questão era muito agradável e por isso sua

casa tinha um grande fluxo de crianças, além de ser considerado um lugar

tranquilo  e  com espaço para  brincar.  Ela  saía  muito  para  ir  ao  mercado e

resolver algumas coisas, e era neste momento que seu esposo abusava de

Natasha.  Segundo  a  interlocutora  o  homem em questão  abusou  de  outras

crianças que foram descredibilizadas e este foi um dos motivos para que ela
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não quisesse fazer o registro. Ao contar para sua avó algumas providências

foram tomadas;

[..]ela tentou falar, tocar no assunto com a esposa dele, mas ela sabia
que não ia dar em muita coisa, hoje em dia eu entendo que é porque
ela  também foi  abusada,  quando  era,  quando  ela  era  pequena  e
também ninguém deu em nada mas eu acho também que era muito
medo da reação dos meus pais. Ou medo na reação das pessoas não
acreditarem no que eu tava falando e isso gerar um desconforto entre
a amizade dela com a esposa dele [...] Então ela falou assim ó: vou te
tirar de lá, você não vai ter que voltar mais pra lá, você não vai ter
lidar mais com eles. Você vai ficar em casa, aí ela me ensinou toda a
dinâmica de ficar  em casa sozinha,  comer comida fria  porque era
melhor do que eu voltar pra lá [...]

No caso de Natasha, no amparo da avó foi importante para lidar com o

processo. Tirá-la de perto do agressor e optar que ela ficasse sozinha por não

confiar em outra pessoa para cuidar da menina se mostrou como valorização

da identidade da neta e credibilização de sua palavra. Quando ela diz “Vou te

tirar de lá, você não vai ter que voltar mais pra lá, você não vai ter lidar mais

com eles. Você vai ficar em casa,” já está amparando moralmente a Natasha

por meio de reconhecimento, credibilidade e consideração. Tanto que quando a

Natasha diz “aí ela me ensinou toda a dinâmica de ficar em casa sozinha,

comer  comida fria  porque era  melhor  do  que  eu voltar  pra  lá [...]”  mostra,

apesar de qualquer dificuldade apresentada, uma aceitação à readaptação da

rotina.  Apesar  de  não  ter  sido  feito  a  notificação,  em  meio  aos  outros

significativos  entende-se  que  algo  foi  feito,  e  este  feito  foi  recebido  como

acolhimento intrafamiliar. 

A autoculpabilização é expressa diversas vezes no relato, um exemplo

está em determinado trecho em que ela diz: 

Acho que se têm a ideia de que a pessoa que tá sendo abusada vai
gritar  e  vai  espernear  e  vai  chamar  ajuda  mas  eu  num chamava
ajuda,  porque  eu  não  via  aquilo  como,  como  algo  ruim  que  tava
acontecendo comigo.

É necessário entendermos que tal coisa é preocupante e limitadora para

a PSA, gerando medo de trazer tensão para o grupo além da dificuldade de

entender o porquê, ou como, não pode ou não conseguiu reagir ou dizer não.

Natasha,  que  já  lidava  com a  autoculpabilização,  absorveu  as  declarações

vindas de um amigo como insulto e a reação foi autodestrutiva, já que para
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além do amparo vindo da avó, ela ainda se culpabiliza por não ter reagido ao

abuso.

A descredibilização e culpabilização podem ser colocadas aqui como um

ferimento a identidade da PSA. É visível em trechos como “tinha uma menina

que ela já tinha falado algo sobre isso mas ninguém nunca ouviu ela porque

ela tinha fama de ser a criança mentirosa. […] então ninguém nunca prestou

atenção nisso” e “Eu não falei nada porque eu ia ser tachada de mentirosa, eu

não  queria  ser… me  tornar  a  criança  mentirosa,  a  outra  menina  já  era  a

mentirosa.” que a descredibilização ou a iminência dela amedronta e oprime a

PSA.  Outro  ponto  a  se  pensar  também  é  uma  possível  manipulação  de

informações a partir da característica da criança. Atribuir à criança uma dúvida

em sua fala e reforçar o questionamento da veracidade do relato é uma forma

clara de silenciamento, coisa tal que percebemos ter dado certo no relato em

questão.  O  caso  de  Natasha  é  uma  demonstração  clara  de  que  o

reconhecimento baseado na credibilidade e consideração pode reduzir danos e

ser bem mais efetiva para a PSA. Levar ao judiciário não se mostra válido aqui,

indo além, dadas as circunstâncias apresentadas por ela, ir ao judiciário seria

um estopim para mais conflitos assim como contar aos pais. O judiciário deixa

de ser solução para ser problema, assim como compartilhar com outra pessoa.

3.2.2  –  Tipo  2:  casos,  em  que  após  a  reação,  houve  a  produção  do

apagamento rapidamente.

Sheron,  de  18  anos,  compartilhou  através  do  Whatsapp seu  relato

escrito sobre o abuso que sofreu dos 5 aos 9 anos de idade. Começou quando

ela tinha 5 anos e eles 12, e quando pararam os abusadores tinham entre 16 e

17 anos. Quando os outros significativos, no caso os pais e os tios paternos de

Sheron,  tiveram  conhecimento  do  ocorrido  desistiram  de  última  hora  da

denúncia considerando o ocorrido uma brincadeira de adolescentes.  

E por isso que quando eu surto é sozinha, porque 70% da família não
sabe e os 30% que sabe não admite que foi estupro. Na real esses
30% e  os  envolvidos  já  até  esqueceram só  eu  lembro  disso  com
clareza. Parece que só afetou a mim. (Sheron)

O  fato  de  Sharon  continuar  interagindo  com  o  grupo  não  pode  ser

considerado aceitação, pois observamos no relato o cuidado para que poucas

pessoas soubessem,  a minimização do fato – quando dizem que “era uma
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brincadeira  de  adolescente”  –,  e  a  desistência  de  denunciar  –  mesmo  já

estando na delegacia. Estes fatos podem ser claramente lidos como negação.

Logo, tal comportamento não é aceitação, mas, sim, resultado do processo de

silenciamento que resultou em um apagamento bem sucedido em relação ao

grupo  e  uma  adequação  ao  silenciamento  por  parte  de  Sheron  para  não

desencadear mais conflitos. 

Observa-se  aqui  a  necessidade  latente  de  reparação.  Entrar  em

negação logo após o conflito gerado pelo conhecimento do caso surtiu efeito

em todos menos Sheron. Aqui, o silenciamento culminou no apagamento do

ocorrido para o grupo, mas não para a PSA. O processo falhou em relação a

ela, assim, a posse dessas lembranças em face à normalidade nas interações

familiares resulta em um constante ferimento a identidade da PSA, que recebe

tal normalidade como insulto moral.

Fernanda, de 22 anos, conta em entrevista que foi abusada sexualmente

por seu avô paterno quando criança, não se lembrando exatamente em que

momento da infância, e, posteriormente, sofreu abuso por um amigo da mãe.

Compartilhou com a mãe ambos os casos e ela, após ouvi-los, continuou se

relacionando com o avô e o amigo normalmente, e demandava à Fernanda que

continuasse mantendo uma interação com o avô.

[..]ah não aí eu me lembro de outra situação, que eu cheguei na casa
da minha tia irmã do meu pai, e meu avó tava lá, e eu já tinha contado
pra minha mãe, sobre o que tava acontecendo, ai ela [a tia] falou ah
vai lá falar com o seu avô, minha mãe meio assim né, mas eu fui, ai
sentei lá na sala e aí ele falou alguma coisa, do tipo ah você é mal
educada porque não falei com ele, ai eu falei mal educado é você, me
senti no direito de responder porque já tinha falado pra minha mãe né,
então eu achei que aquilo me dava o direito de...  e aí minha tia e
minha mãe, ‘Fernanda!! Que falta de educação’, e eu fiquei tipo ué,
mas eu não tô certa?[...]  a minha mãe, nunca negou do tipo isso não
aconteceu, mas ela também nunca chegou pra mim me disse assim
você não é obrigada a falar com ele você pode responder a ele do
jeito que você quiser, aí eu vou te apoiar, minha mãe nunca fez isso,
minha mãe sempre quis manter as aparências de você tem que ser
educada, você tem que responder, tudo certo, é seu avô sabe, eu
acho que ela não teve esse feeling de entender que pra mim ele não
é nada, ele não é minha família, ele é meu parente no máximo[...]
(Fernanda)

No caso de Fernanda, a falta de reação da mãe causou incômodo e

desapontamento. A falta de proximidade e o desinteresse da mãe e da tia em

perguntarem o que ela sentia e a deslegitimação dada a resposta dela diante

de uma interação com o agressor foram recebidas como agressão moral. Neste
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caso podemos nos atentar  para  o  fato  de  que,  em determinados  casos,  a

escuta não é o suficiente, mas o fato do outro demonstrar sentimentos ao saber

do ocorrido é importante. O feedback dado após a escuta pode ser considerado

empatia e consideração, e o fato de sua mãe ser psicóloga fez com que a

mesma criasse expectativas sobre tal coisa.

Quando foi repreendida por sua mãe e tia, Fernanda ficou inteiramente

desorientada  sobre  qual  deveria  ser  seu  comportamento,  pois  após  o

compartilhamento ela acreditava que a dinâmica do grupo sofreria alterações,

incluindo  pressupor  que  não  haveria  mas  a  obrigatoriedade  de  aparentar

respeitar o indivíduo em questão. Perceber que a mãe prezava por manter as

aparências  mesmo  sabendo  que  ela  não  estava  mentindo  gerou  nela  um

incômodo. O insulto moral neste caso está sendo continuamente reforçado pela

necessidade  de  a  mãe  de  manter  a  dinâmica  familiar  intacta,  mesmo

constatando por conta própria a veracidade dos fatos. A normalidade forjada

pela mãe e sua tia, juntamente com o reforço do avô que mantinha sua postura

habitual, pode ser lida como processo de apagamento sem nenhum tipo de

tentativa  amparo.  O  fato  de  ser  a  única  pessoa  que  tem  informações

detalhadas  sobre  o  abuso  e  de  estar  sempre  se  policiando  para  que  o

apagamento  dos  outros  significativos  não  sofra  alteração  –  leia-se  sempre

tomando cuidado para não contar nada que gere conflitos na família– pode

fazer com que se crie especulações sobre si mesmo.

A sensação de ter sofrido um insulto moral voltou fortemente quando,

após compartilhado sobre o segundo abusador,  sua mãe expôs para várias

pessoas com o intuito de saber a veracidade dos fatos, descredibilizando e

desconsiderando a PSA, o que reafirmou o insulto moral desta vez não pelo

silenciamento, mas sim pela desconsideração e descredibilização.

3.2.3 – Tipo 3: casos em que há reação e apagamento, mas este segundo

é reforçado sempre que um outro significativo achar necessário.

Nínive, de 21 anos, em entrevista conta que foi abusada sexualmente

pelo padrasto dos 8 aos 17 anos. Em todo o tempo, sua mãe estava casada

com ele, e assim continuou, mesmo após ela ter relatado os abusos que sofria

por mais de uma vez.
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Olha, na verdade eu tentei contar pra minha mãe umas quatro vezes.
A vez  em  que  barganhei  ficar  de  costas  e  consegui  gritar  foi  a
segunda. A primeira foi um dia que estávamos sozinhas em casa e eu
contei chorando que não aguentava mais, isso aí eu devia ter uns
nove anos… ela disse que isso só poderia ser coisa da minha cabeça
porque eu tratava ele bem, eu disse “de que adiantaria? Ele mora
com a gente, pra onde eu vou?” quando ele chegou em casa, minha
mãe  o  questionou.  Ele  começou  a  chorar,  dizendo  que  isso  era
ciúmes meu, que queria que ela voltasse pro meu pai. Ela acreditou
nele e não falou mais comigo sobre isso.

Explicando de forma resumida, aos 18 anos ela compartilhou com a avó

que sofrera abuso sexual e após isso a família decidiu que era necessário fazer

o registro. Porém, os dois tios que pressionaram a mãe para que registrasse a

ocorrência  não  compareceram  para  depor  quando  foram  chamados.  Após

todos os conflitos sua mãe continuou com o padrasto em questão e a família

continuou interagindo com o acusado normalmente.

 Neste  caso,  a  interação  ininterrupta  da  família  com  o  padrasto,

principalmente da mãe foi recebido pela PSA como insulto moral. Em seu relato

conta que uma adolescente próxima também foi abusada por ele e também foi

descredibilizada, o que reforçou a sensação de desamparo e a insegurança;

A última vez que eu tentei contar [relatar o abuso] foi por volta dos
meus doze ou treze anos. Uma prima de consideração veio dormir
aqui em casa e no dia seguinte ela acordou horrorizada querendo ir
embora. No dia seguinte trocamos mensagens e ela me contou que
ele mexeu no corpo dela. Tia Gina [mãe da prima em questão] [...]
disse que acreditava na minha prima. Que ela tinha contado detalhes
demais pra serem mentira. Minha mãe o defendeu, disse que ele via
a mim e minha irmã como filhas e que nunca faria isso com ninguém.

A  defesa  dada  ao  acusado  exemplifica  claramente  como  é  reforçado  o

apagamento e o silenciamento no caso em questão. Defender o caráter  do

acusado é uma clara prática da negação pois reforça a certeza de que ele

“nunca  faria  isso  com  ninguém”.  Tanto  o  reforço  do  caráter  é  um  recurso

mobilizado contra ela,  que a interlocutora  se  mostra  desestimulada com as

reações da mãe:  

De que adiantaria contar pra minha mãe? Ela perdeu uma amizade
de mais de vinte anos por ele, acho que nem desenhar iria adiantar.

É indiscutível a seriedade do que é contado em qualquer caso de abuso

sexual e a negação é um exemplo prático de que a maioria dos indivíduos não

conseguem lidar com o assunto. Lidar com ele é ter que lidar com moralidades
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e opiniões o que maioria das vezes é complexo e extremamente difícil para os

"outros significativos".

Uma vez, compartilhei isso [sobre o abuso] com uma amiga da igreja
que  contou  tudo  pra  pastora,  a  pastora  veio  conversar  comigo  e
perguntou se era coisa da minha cabeça porque ela tinha pensado
coisa parecida quando era criança! Quase que falei pra ela, querida,
você com certeza deve ter sofrido abuso, alguém deve ter tentado
fazer você esquecer, isso sim! Que insulto! Nunca me senti tão idiota!

No caso de Nínive, após tantos anos convivendo com o abuso, o registro

da ocorrência não sanaria a necessidade de reparação. A necessidade de ser

reconhecida como tendo dignidade e de ser credibilizada era maior do que um

processo jurídico:

Respirei e implorei pra ela não contar pra ninguém. Não adiantaria de
nada e eu ia acabar prejudicando todo mundo. Imaginei todo mundo
indo em cima da minha mãe, alguém tirando a guarda da minha irmã
e ela me odiando pra sempre. Óbvio que ela não ficou quieta e pior,
contou pros meus tios.

Atento  para  o  fato  de  que  um processo que era  de  apagamento  se

transformou em revitimização,  fazendo  a  interlocutora  lidar  novamente  com

inseguranças, lembranças e constrangimento;

Meus tios me perguntaram se eu tinha provas e ameaçou minha mãe
de  denunciarem  ela  como  cúmplice  se  ela  não  me  levasse  na
delegacia em uma semana. Ela me levou, foi um dos piores dias da
minha vida. Fomos na delegacia da mulher que estava locada numa
área do exército e o inspetor me recebeu numa sala que era tipo um
porão. Ele era ríspido e fez minha ocorrência na máquina de escrever.
Me  questionou  o  porquê  eu  não  tinha  ido  lá  antes  e  disse  que
ninguém pegaria meu caso porque já fazia mais de seis meses que
Téo tinha me tocado então não rolava corpo delito. Me senti horrível e
minha mãe o tempo todo  com o  olhar  assustado respondendo às
perguntas dele do jeito que dava pra fazer com o nervoso que tava
sentindo. Fomos embora e no ônibus ela comentou sobre “ele disse
que não vai dar nada, né? Vai ficar tudo bem.

A necessidade de amparo foi suprida parcialmente por amigos, mas a

expectativa de apoio dos outros significativos é maior. Espera-se apoio para

que a PSA se sinta apta para fazer o registro ou atender qualquer necessidade

que reduza os danos causados. Para Nínive, o desamparo e o apagamento foi

reforçado quando a mesma recebeu a notícia  de  que sua mãe não queria
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denunciar  e  que,  apesar  do  processo  jurídico,  ela  se  encontrava  com  o

acusado em motéis. 

[...]uma semana depois, uma delegada pegou meu caso, eu estava
estudando na biblioteca da faculdade quando recebi a notícia. Chorei
tanto!  [...]amigos  me deram apoio  e  disse  que  iriam na  delegacia
comigo se eu quisesse...tava tudo dando certo pela primeira vez mas
minha mãe estava nervosa… disse que a gente não podia depor…
[...]  depois que descobri  através dele que eles se encontravam no
motel eu desisti de tudo. Eu só queria que minha mãe acreditasse em
mim, eu só queria que ela olhasse pra mim enquanto eu contava o
que tava acontecendo, eu só queria que ela dissesse que ia ficar tudo
bem e que ela acreditava em mim. [...] eu não queria nem lidar mais
com aquilo, não fazia sentido voltar lá se minha mãe ainda tava com
ele.

Conforme mostra os relatos a credibilidade, a escuta, a atenção, são

muitas  vezes  mais  importantes  do  que  o  processo  jurídico  ou  a  prisão  do

agressor.  No caso supracitado a interlocutora foi silenciada por uma pretensa

"normalidade" na interação familiar e com a volta do padrasto para dentro da

casa em que morava. 

[...]  minha  avó  me  mandou  de  volta  pra  casa  da  minha  mãe,  e
adivinha só, eu não era a única de volta ao lar[...] Não sei se pela
minha irmã mais nova mas todo mundo se falava normalmente e eles
pareciam  super  bem no  casamento…  eu  não  entendi  nada.   [...]
Ninguém toca no assunto além de mim, e quando toco minha mãe
geralmente finge que não está ouvindo… ou melhor, age como se eu
não  tivesse  falado  nada.  Hoje  em dia  ele  e  meus  tios  continuam
amigos… assim como ele levava minha avó ao médico na época da
confusão, hoje ainda leva ela aos lugares. Minha mãe deixa ele pegar
bebês no colo e  ficar  sozinho com crianças…[...]  uma vez chamei
minha mãe e disse “mãe, você sabe que eu te  amo e não quero
prejudicar ninguém. Mas posso te pedir  uma coisa? Evita deixar a
menina com o Téo, não só por mim mas pela criança... Sabe, deixar
ela sozinha com ele não vai ser legal.” minha mãe que estava muito
tranquila fez uma cara horrorizada. “Que é isso, Nínive?! Que absurdo
de se falar! Não entendi porque você veio com uma coisa dessa!” ela
levantou e foi saindo da minha casa. E eu disse “Mãe, por favor, você
sabe do que eu tô falando, não é pra te magoar! É uma criança mãe!”
e ela saiu falando. “Tá, Nínive, tá bom”. Mesmo depois deste pedido
nada mudou. Nossa falei horrores, desculpa, eu resumi. 

Monique, de 20 anos, foi abusada pelo pai, pelo tio e por um pedreiro

que fez obra na casa de sua avó certa vez. Os abusos do pai começaram aos 5

e foram até seus 9 anos, o tio a abusou dos 6 aos 10 e os abusos cometidos

pelo pedreiro ocorreram entre seus 8 e 9 anos. Monique contou para a família

sobre tais abusos em ocasiões diferentes. Quando criança, contou do pai e do

tio para sua mãe e avós paternos que tiveram reações carregadas de conflitos,

e, logo após houve silenciamento. 
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[...]Da minha mãe, da minha tia, dos meus avós que souberam que
aconteceu ninguém nunca, nunca parou pra conversar comigo.  De
sentar e falar ‘Ó, Monique, o que que aconteceu? O que ele fez?  Ele
fez isso, isso e isso? Ó, não é sua culpa… Ele que é errado, ele é um
adulto ruim “… Isso é uma questão que eu já resolvi na minha vida
mas antes eu ficava chateada por esse ponto de omissão, não no
sentido de aaah botar ele na cadeia, e tal… porque isso pra mim não
adianta! Teria adiantado assim... Na época quando eu era criança se
os adultos a minha volta tivessem estabilidade pra perceber o que
estava acontecendo comigo porque enquanto meu pai abusava de
mim…[...] 

Atento ao fato de, novamente, a necessidade ser voltada para a escuta,

a atenção e credibilização, ou seja, o reconhecimento e, em alguma medida, a

reparação moral. No caso em questão a interlocutora levanta a possibilidade de

ter  sido  válido  na  época  em que  tudo  ocorreu,  mas  para  que  houvesse  a

notificação,  primeiro  ela  teria  que  ser  credibilizada.  Mas  a  realidade

apresentada por Monique foi o apagamento e o silenciamento. 

Ninguém conversou comigo sobre o assunto, eu contei lá na hora pra
minha  mãe...  Meus  avós  ficaram  sabendo,  todo  mundo  teve  a
mesma reação no momento sabe? Conta,  leva aquele  choque do
momento,  vira  e  fala  rápido  tipo  ‘passou,  tá?’ e  já  era,  morreu  o
assunto ali, sabe? Então é tipo é uma pedra gigantesca em cima,
mata aquele assunto ali como se nunca tivesse existido... E ninguém
fala mais nisso [...]

No caso de Monique temos um exemplo de reação e conflito quando ela

contou pra mãe, aos 9 anos, o abuso que sofria do tio. A atenção se voltou para

o abusador, quando o que a PSA esperava era amparo; 

[...] ela [a mãe] já voltou pra minha avó já cheia de raiva e aí minha
avó veio e minha mãe disse ‘Monique, conta pra ela!’ [...] Eu fiquei
meio  chateada  porque  eu  achei  que  ela  tinha  que  me  acalentar,
sabe? Não querer sair na porrada e por isso que eu não queria contar
pra ninguém porque eu sabia que essa seria a reação de todo mundo,
e enquanto todo mundo saia na porrada ninguém me perguntou ‘cê tá
bem? Cê quer ir no médico?’ num teve isso, sabe? Ela só começou a
brigar e bater no meu tio, [...] e quando contei pra vó ela disse ‘Deus
tava  me  avisando  que  tava  acontecendo  alguma  coisa’  aquele
papinho…  E  minha  mãe  disse  ‘tava  avisando  e  você  não  presta
atenção? Não repara na menina? não vê nada acontecendo?!’ e ela
[avó] ‘não, não vi’.

Esporadicamente, um outro significativo pode achar necessário reforçar

o silenciamento para evitar conflitos posteriores:
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“[...]Tava morando lá mas não conversava com ele [tio] e aí ele só foi
sair  da  casa  da  minha  avó  porque  ele  arranjou  uma  esposa,
engravidou  ela  e  saiu  pra  outro  apartamentinho  que  minha  avó
arrumou. Ó ele saiu da casa da minha avó eu tinha 12 pra 13 anos.
Tipo desde que aconteceu ficamos vivendo todos ali e depois que ele
saiu ninguém contou pra mulher dele, ele ia ter filhos e eu fui muito
bem orientada pelos meus avós a não tocar no assunto com a mulher
dele  porque eu iria  estragar a  vida dele  porque ele  tava tentando
recomeçar a vida dele e eu não tinha que tocar nesse assunto e... Se
Deus perdoa porque eu não posso perdoar? [...]

Neste relato, temos 3 abusadores: o pai, o tio e o pedreiro. A primeira

sequência de abusos foi pelo pai, e para a Monique, expor o abuso cometido

por ele seria criar mais conflitos na família que já era considerada por ela como

conflituosa. Não entender o que estava acontecendo e levar em consideração o

grau  de  proximidade  do  abusador,  neste  caso,  foram  relatados  como  os

motivos  para  continuar  uma convivência  tida  como normal  com o indivíduo

durante  a  infância.  Com  o  passar  do  tempo,  administrar  situações  que

significavam não estar com o pai foram ferramentas que podem ser pensadas

como tentativas de resolução do caso por conta própria, já que na ocasião o

que importava para ela era não causar conflitos na família.

Ainda em relação ao caso do pai, a reação da tia paterna ao saber do

abuso  foi  seguida  de  palavras  de  apoio,  o  que  pode  ser  lido  como  uma

tentativa de apoio imediato, e consequentemente de ações que impedissem

Monique de ir à casa do pai, o que pode ser entendido como ações de amparo.

A partir do relato em tela, podemos perceber que, assim como em outros casos

relatados  nesta  monografia,  sua  tia  apoiou  da  forma  que  achava  mais

apropriada e a partir da forma com que foi afetada pelo ocorrido – o que não

significa que tenha sido legítimo para a PSA, como veremos ao final de seu

relato, quando Monique fala sobre precisar de conversa e atenção, e não que

tomassem  medidas  jurídicas.  Usei  a  palavra  apoio  porque  se  vê  que  a

interlocutora  reconhece  que,  após  saber  do  ocorrido,  sua  tia  ajudou-a

dificultando o contato entre ela e o pai, mas a PSA não se sentiu contemplada,

em escuta, atenção e acompanhamento, o que chamo amparo. O bloqueio da

tia  em falar  sobre  o  assunto  e  não contar  para  o  avô  paterno da PSA foi

percebido como insulto moral acompanhado de um esforço de apagamento do

ocorrido.

O compartilhamento de informações sobre o abuso na família se deu em

um  contexto  de  um  conflito,  onde  a  interlocutora  se  sentiu  pressionada  e
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cobrada  pela  mãe.  Este  sentimento  de  cobrança,  que  já  era  sentido

internamente  pela  PSA,  nas  circunstâncias  do  compartilhamento  fora

externados e direcionados de sua mãe para ela, durante a circunstância da

internação hospitalar do pai. O desdobramento disso foi o conhecimento dos

episódios  de  abuso  por  parte  dos  familiares  presentes.  Monique  ressalta

diversas  vezes  durante  o  relato  o  contexto  de  brigas  e  desentendimentos

principalmente entre seus pais. Esta e a crença de que seria descredibilizada

por seu pai foram as principais motivações para não denunciá-lo.

A família voltou à normalidade, e então houve o compartilhamento sobre

o abuso do tio,  seguidos da reação da mãe e da avó. O sentimento de ter

desestabilizado  o  grupo  retorna  novamente  à  PSA,  e,  junto  com  ele,  a

necessidade de amparo, evidenciada no trecho em que se mostra frustrada por

sua mãe não ter a acalentado em nenhum momento ao saber sobre o tio. Este

momento foi o segundo compartilhamento em que não houve nenhum amparo,

e em que posteriormente houve o esforço do apagamento com o qual a PSA

mesmo que involuntariamente acabou contribuindo para manter a normalidade

do grupo.

Quando o tio se casou, o silenciamento foi reafirmado por seus avós e

sua mãe, que a pediram para não comentar sobre o assunto pois não seria

permitido “estragar a vida dele”. Acionaram a necessidade de perdão e de uma

boa  dinâmica  familiar,  fazendo  com  que  a  mesma  apenas  concordasse  e

fizesse  como lhe  foi  orientado.  Logo  após  a  reafirmação  do  silenciamento,

houve  o  abuso  com  o  pedreiro,  que  foi  compartilhado  a  avó  apenas

recentemente,  mas  que  podemos  observar  que  foi  administrado  por  conta

própria, pois dados os fatos, seria algo novo dizer “não” e procurar ficar sempre

junto a avó para não ser coagida. A preocupação e motivação para se silenciar

sobre  os  três  abusadores  é  sempre  direcionada  à  instabilidade  dos  outros

significativos, e, como esta instabilidade já existente poderia piorar mediante o

conhecimento dos abusos, e a cada compartilhamento a PSA em questão tinha

certeza de tal fato. Isto culminou com o não compartilhamento do último abuso

na mesma época em que ocorrera.  O autossilenciamento,  aqui,  se dá pela

necessidade e pela responsabilidade que foi  tomada para si  de preservar o

grupo  de  uma  nova  sequência  de  conflitos  que  ela  acreditava  não  terem

validade, caso o pai ou o tio conseguissem descredibilizá-la. É interessante
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como para ela o processo de reação, tentativa de apoio verbal e negação foi

claro. “…todo mundo teve a mesma reação no momento sabe? Conta, leva

aquele  choque  do  momento,  vira  e  fala  rápido  tipo  ‘passou,  tá?’ e  já  era,

morreu o assunto ali, sabe?”. Logo em seguida, ela explicita a compreensão

clara sobre intuito do silêncio: “[...]Então é tipo é uma pedra gigantesca em

cima, mata aquele assunto ali como se nunca tivesse existido... e ninguém fala

mais nisso.” Que nada mais é do que o apagamento.

“Eu só estou te contando pra que você passe a me respeitar mais” é

apenas um dos trechos em que vemos a necessidade de reconhecimento e

reparação moral  latente, pois podemos destrinchar o que Monique entendia

como amparo em três necessidades principais:  escuta, atenção e conversa.

Logo,  podemos  observar  que,  para  ela,  toda  a  ação,  não  só  da  tia,  mas

também da mãe e da avó, podem ser entendidas como apoio ou apenas ações

consequentes  das  reações.  Mas  não  como  amparo,  pela  tentativa  de

apagamento proveniente do silêncio e da aparente normalidade nas interações

familiares.  Entende-se  que,  no  caso,  o  judiciário  não  responderia

satisfatoriamente  à  necessidade  de  reparação  da  PSA,  mas  sim,  poderia

causar conflito entre os familiares. A necessidade de amparo era relembrada

em diversas vezes ao longo de seu crescimento, seja quando foi morar com

sua mãe, seja nas horas em que compartilhou sobre os abusos, e essa mesma

necessidade  não  foi  completamente  suprida  até  os  dias  atuais.  A suposta

facilidade na fala quando compartilhou sobre o abuso do tio, por exemplo, pode

ser compreendida como necessidade de escuta, ato pelo qual se arrependeu

pelo  temor  de  causar  problemas.  Agora  na  fase  adulta,  Monique  procura

acessar outros canais para lidar com a sua dor,  inclusive, nas conversas e

questionamentos que têm sido feitos atualmente por ela junto as mulheres das

quais ela ainda sente necessidade de receber amparo.

3.2.4 – Análise geral dos casos  

Mesmo sendo  proposto  aqui  três  tipos  de  produção  do  apagamento

reitero a importância de pensarmos outras possibilidades. A decisão de separar

em três tipos foi devido a determinados padrões percebidos na relação PSA -

outros  significativos,  não  só  relatados  aqui  mas  também  compartilhados

comigo despretensiosamente por algumas pessoas que sabiam meu objeto de
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pesquisa. Para além disso, gostaria de evidenciar também casos que carregam

outras peculiaridades, que não chegaram sequer à esfera familiar. 

Luiza, de 21 anos, conta em entrevista que foi  abusada sexualmente

pelo padrasto aos 12 anos de idade. O medo de compartilhar o acontecido com

a mãe era tão grande que o caso nem chegou ao conhecimento familiar. Em

seu relato, ela conta que só foi falar sobre o ocorrido anos mais tarde. No relato

de Luiza, observamos o apagamento produzido pelo próprio  medo dela em

relação à mãe e pela negação do padrasto que, após o pedido de desculpas,

agiu, como se nada tivesse acontecido. Este relato apresenta uma das diversas

possibilidades no qual uma PSA pode se encontrar. É necessário pensarmos a

existência de uma infinidade de interações que influenciam nas decisões da

PSA.  Entender  a  interação  familiar  nos  ajuda  a  compreender  melhor  as

motivações e decisões da PSA, nos dando uma visão de que o apagamento se

dá também de forma implícita e sutil.

Também  é  exposto,  neste  caso,  o  medo  e  a  pressão  de  ter  uma

informação que pode trazer tensão a família. O ponto principal de preocupação

era  com  a  reação  da  mãe,  se  ela  acreditaria  ou  não,  pois  a  “relação

conturbada”  a  colocava  em  dúvida,  e  por  conseguinte,  desencorajava-a  a

relatar. No caso de Luiza, a violência física não teve sucesso em sua execução,

mas ainda assim, a violência moral já havia sido impetrada.     

   Nos casos de Nínive, Fernanda, Monique e Sheron, as mesmas não

se sentiram amparadas: o abusador era membro da família e houve tensão e

negação.  A diferença entre  o primeiro  e segundo tipo  é  que no primeiro  a

família  tomou algum tipo de providência,  além de,  no segundo caso,  haver

demora  a  voltar  à  normalidade,  pois  em  ambos  ocorre  o  processo  de

silenciamento e apagamento. Antes de seguirmos é importante informar que

não me debruço sobre a motivação de cada familiar ou responsável pela PSA

pelo seu estado de negação dos fatos   porque não colhi  depoimentos ou

entrevistas  destas  pessoas,  o  que  torna  inconclusivo  qualquer  abordagem

sobre as razões do processo de negação. O que quero elucidar aqui é o que a

falta do amparo causou.  

A necessidade de escuta, de reconhecimento, e de credibilidade podem

ser entendidas de forma única quando usamos o termo dignidade. A produção

do esquecimento e de silenciamento dada a PSA podem ser entendidas aqui
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como  insultos  morais  que  são,  segundo  Cardoso  de  Oliveira,  eventos  de

desrespeito a cidadania e agressão da dignidade.

Insulto moral, como um conceito que realça as duas características
principais do fenômeno [desrespeito à cidadania]: (1) trata-se de uma
agressão  objetiva  a  direitos  que  não  pode  ser  adequadamente
traduzida  em  evidências  materiais;  e,  (2)  sempre  implica  uma
desvalorização  ou  negação  da  identidade  do  outro.  
[...]
O insulto [moral] aparece então como uma agressão à dignidade da
vítima, ou como a negação de uma obrigação moral que, ao menos
em certos casos, significa um desrespeito a direitos que requerem
respaldo institucional. Tomada como o resultado da transformação da
noção de honra na passagem do antigo regime para a  sociedade
moderna (Berger,  1983;  Taylor,  1994),  a  dignidade é caracterizada
como uma condição dependente de expressões de reconhecimento,
ou de manifestações de consideração, cuja negação pode ser vivida
como  um  insulto  pela  vítima,  percebido  como  tal  por  terceiros.
(CARDOSO DE OLIVEIRA, 2008, pp. 136-137)

A importância de ouvir e credibilizar a PSA se dá justamente por ser uma

expressão de reconhecimento  e  manifestação de consideração.  Perceber  a

falta destas coisas e a produção de silenciamento e apagamento como uma

agressão é também explicitar a necessidade de reparação. O trecho em que

Nínive diz “eu só queria que minha mãe tivesse acreditado em mim” pode ser

usado como exemplo de uma necessidade de expressão de reconhecimento. O

vazio  presente  no  lugar  onde  supostamente  deveria  estar  o  amparo  é

preenchido, então, pelo silenciamento, que é implícito em sua maior parte, pois

não é sempre verbalmente posto que não se deve falar sobre o assunto. O

mais comum é a família simplesmente parar de falar sobre, como se realmente

não houvesse acontecido, e com o tempo a própria PSA se polícia a não tocar

no assunto, produzindo, a longo prazo, o apagamento.

O insulto moral [...] em vista de sua aparente “imaterialidade”, tendia a
ser  invisibilizado  como  uma  agressão  que  merecesse  reparação.
Apesar de o insulto  moral  aparecer  com características próprias e
implicações  diversas  em  cada  contexto  etnográfico,  está
freqüentemente  associado  à  dimensão  dos  sentimentos,  cuja
expressão  desempenha  um  papel  importante  em  sua  visibilidade.
(CARDOSO DE OLIVEIRA, 2008, p 136)

Ações simples como ouvir, e acompanhar mais de perto a PSA poderiam

ser entendidas como amparo, assim como reações antagônicas a estas são

entendidas como uma negação. Comparando o relato da Viviane em relação

aos outros, observamos a drástica diferença entre uma PSA que teve acesso a

uma reparação moral e PSAs que não tiveram tal reparação. E é visível nos
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relatos  que  há  um  incômodo  por  parte  das  interlocutoras  com  relação  ao

apagamento e ao silenciamento.

Nos  casos  em  que  o  reconhecimento  torna-se  uma  questão,  a
ausência deste sinal é vivida como uma negação da identidade do
interlocutor, que se sente agredido. É, nesse sentido, que o aspecto
dialógico  do  reconhecimento  se  faz  presente  com  todas  as  suas
implicações.  Isto  também  significa  que  o  reconhecimento  é  uma
atitude ou um direito que precisa ser permanentemente cultivado, e
que  as  demandas  a  ele  associadas  não  podem  jamais  ser
contempladas de forma definitiva. (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2008,
p. 138)

O  incômodo  pode  ser  interpretado  como  necessidade  do

reconhecimento,  e  isso se mostra na forma como os relatos são contados.

Percebemos que, com exceção de Viviane, nenhuma das outras interlocutoras

falam  abertamente  disso  no  meio  familiar.  Logo,  a  necessidade  de  ter

percebida sua é uma questão anterior e maior do que levar o caso ao judiciário.

Levanto tal questão pela importância de pensarmos nesta problemática como

um dos possíveis e mais importantes motivos para subnotificação de casos, a

essa altura é seguro dizer que é complexo e delicado o processo que se dá no

âmbito familiar.

[...]o reconhecimento e a consideração não poderem ser convertidos
em direitos protegidos pelo Judiciário, pois não há como fundamentar
legalmente  a  atribuição  de  um  valor  singular  a  uma  identidade
específica, e exigir o seu reconhecimento social.  As demandas por
reconhecimento  também  não  podem  ser  satisfeitas  pela  simples
obediência  a  uma  norma  legal,  na  medida  em  que  aquele  que
reconhece  deve  ser  capaz  de  transmitir  um  sinal  de  apreço  ao
interlocutor  –  isto  é,  à  sua  identidade  ou  ao  que  ela  representa.
(CARDOSO DE OLIVEIRA, 2008, p 137)

Os casos de Monique, Sheron e Nínive, exemplificam a necessidade da

afirmação  da  dignidade  e  a  grande  probabilidade  de  conflitos  familiares

maiores do que os colocados nos relatos, caso levados à justiça. Em todos os

casos  relatados,  a  prisão  dos  agressores  não  seria  necessariamente  uma

solução.   

Além  de  inviabilizar  a  compreensão  das  causas  onde  o
reconhecimento  tem  um  lugar  significativo,  o  Judiciário  acabaria
colaborando  para  o  eventual  agravamento  destes  conflitos.
(CARDOSO DE OLIVEIRA, 2008, p 138).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

É  importante  pensar  que  há  a  necessidade  de  amparar  mais

propriamente a PSA, e, para isso, a visão de que as pessoas estão dispostas a

se colocar contra o abuso deve ser desromantizada. Por desromantizar,  me

refiro  a  repensar  o  posicionamento  do  senso  comum que  se  coloca  como

crítico da ação criminosa – neste caso, o abuso sexual –, afirmando o quanto

repudiariam ou que combateriam o abuso assim que o visse, seja verbalizando

ou agindo fisicamente. Por vezes, tal posicionamento desfoca a visão sobre a

vítima,  e  se  volta  para  a  reprodução  de  discurso  de  ódio  em  relação  ao

agressor. Vejamos que, dentro da reação, que se encontra entre o saber e o

(suposto)  agir,  existem  todos  os  pesos  a  serem  considerados,  e  em

determinado momento os integrantes da família se posicionariam de alguma

forma, seja apoiando ou silenciando.

Ao longo da monografia busquei observar alguns processos comuns que

ocorrem  antes  dos  casos  chegarem  à  esfera  pública  ou  antes  de  que  o

judiciário seja solicitado. A notificação é apenas uma parte dentre várias no

processo de reparação, sendo um processo (burocrático) para a reparação da

dimensão física das violências sofridas, não indo mais além. Sabendo desta

limitação  em  relação  a  dimensão  moral,  ONG,  Conselho  Tutelar  e  outros

órgãos disponibilizam psicólogos, conselheiros e terapia, mas tais ferramentas

apenas  podem ser  acessadas se  a  criança ou adolescente  tiver  o  amparo

familiar. Existe a possibilidade de Órgãos Públicos agirem se a informação do

abuso  chegar  até  um dos  dispositivos,  mas  para  tal  é  necessário  que,  de

alguma forma, a informação saia de esfera privada.  

 A consideração dos outros significativos em relação à PSA pesará mais

do que a notificação em si, pois nas violências sofridas houve desvalorização

de  identidade  e  objetificação  da  pessoa  que  precisam  ser  levadas  em

consideração e precisam ser reparados. Se o grupo não levar em consideração

a dimensão moral das agressões, a questão não será bem compreendida e a

notificação perde o significado de reparação, se tornando um mero processo

burocrático. Nessas circunstâncias, levar o caso às autoridades se tornaria, no

máximo, estopim para mais conflitos.
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Entendo  que  este  trabalho  é  uma  reflexão  sobre  tal  questão  e  que

pensar o apagamento e silenciamento como violência é complexo e profundo,

deixando às Ciências Sociais muito o que explorar. Expresso aqui meu grande

interesse  em continuar  observando  a  interação  intrafamiliar  em  relação  ao

abuso sexual e minha pretensão em, mais à frente, pesquisar, profundamente,

que soluções seriam cabíveis para as situações de desamparo. Gostaria de,

em um momento posterior, dialogar com as ciências jurídicas a fim de expandir

a reflexão que envolve relato e prova, e compreender mais profundamente o

lugar  do  âmbito  jurídico  a  partir  da  perspectiva  da  PSA.  Observar  a

descredibilização  como  ferimento  à  dignidade  nos  concede  uma  melhor

perspectiva  do  que  a  descrença  realmente  representa  nos  contextos

apresentados. Muito se é falado atualmente sobre dar mais credibilidade ao

relato da PSA como prova no processo jurídico, mas até a conclusão deste

trabalho, me deparei com mais pessoas que sofreram silenciamento do que

com pessoas que foram apoiadas. O apoio influi na confiança da pessoa em se

sentir  amparada, pela possibilidade de lidar com as ferramentas dadas pela

família  e  pelo  Estado,  quando  é  o  caso  de  relatos  registrados,  para  uma

reparação moral  e ou redução de danos causados,  já a  falta dele causa o

extremo  oposto.  E  mais:  permanece  um  questionamento  que  direciono  às

Ciências Jurídicas; como provar através do relato? Como provar o imaterial?

O  abuso,  o  apagamento  e  o  silenciamento  têm  efeitos  em  comum.

Ferem a dignidade, desvalorizam a identidade e desconsideram os sentimentos

da PSA, o que pode causar problemas na autoconfiança, na autoestima, nos

sentimentos e autoimagem da PSA. Há a necessidade de produzirmos mais

trabalhos que compreendam como se dão tais processos na esfera privada,

pois, estes sim, nos trarão alguma orientação sobre de onde e como deve se

iniciar a busca pelo reconhecimento e reparação moral.

A falta de informação pode ser limitadora, logo, é de suma importância a

conscientização familiar sobre o cuidado que deve ser conferido à criança e ao

adolescente  para  que  estes  outros  significativos  tenham  o  mínimo  de

ferramentas para um amparo efetivo. Como vimos é comum o silenciamento da

família em relação ao abuso. Nos casos relatados, não saber como lidar com

moralidades, opiniões, críticas ou com conflitos que poderiam ser gerados a

partir do não apagamento do ocorrido parecem ser os motivos mais fortes.   
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 Concluo reiterando um dos possíveis e mais importantes motivos para a

subnotificação dos casos relatados se dá pelo insulto moral  praticado pelos

outros significativos que, consequentemente, desencorajam e silenciam a PSA.

Isso  acontece  gradativamente  a  partir  do  momento  em  que  familiares  e

pessoas próximas começam a evitar falar sobre o assunto, o que culmina na

produção do apagamento e do silenciamento. Estas, entre outras ações, foram

recebidas pelas PSAs como desamparo, pois o reconhecimento da dignidade

não se faz presente e nem se efetiva. E “nos casos em que o reconhecimento

torna-se  uma  questão,  a  ausência  deste  sinal  é  vivida  como  negação  da

identidade do interlocutor, que se sente agredido” (Cardoso de Oliveira, 2008,

p. 138), sendo essa agressão, no caso da PSA, talvez o maior insulto moral ao

qual ela seja submetida.
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ANEXOS21 – ENTREVISTAS

I) Viviane, 39 anos 

(Entrevista via Whatsapp)

Então  Thuani,  olha  só,  eu  sou  bem tranquila  com esse  assunto,  eu

não...não tenho segredo quanto a esse assunto com ninguém. Se eu conhecer

a pessoa hoje eu tô falando porque eu não tenho problema nenhum com isso…

nenhum, nenhum mesmo! Nenhum trauma, nenhum bloqueio, então assim, eu

vou  contar  como foi  e  você  sinta-se  à  vontade  pra  fazer  qualquer  tipo  de

pergunta sem achar que está sendo invasiva ou…sei lá...então vamos lá.

Aos oito anos...é... eu morava em uma vila…. Com meu pai e a minha

mãe em fortaleza e  tinha  um senhor  que  era  muito  considerado  na minha

família, né, por ser vizinho, e por já ser … bem senhor ele já tinha 60 anos,

chamava ele de vovô, vovô Dantas. E…. Enfim… eu vivia na casa dele, as

netas  dele  eram  minhas  amigas  e  a  gente  ia  pra  escola  juntas…  aquela

amizade de porta aberta, sabe? Como era uma vila em fortaleza, as portas

ficavam abertas então era uma casa quase de frente pra outra, a gente entrava

e saía uma da outra, sem restrição sem problemas nenhum. É…

Aí um dia, minha mãe saiu à noite com meu pai e me deixou em casa

com a babá e a minha irmã pequena que tinha...  se eu não me engano na

época uns 8 meses, por aí. 8 meses a 1 ano, não me lembro bem a idade dela

ao certo porque... enfim, ela... hoje ela mora em fortaleza e eu moro no rio...

enfim, meus pais saíram me deixaram em casa com a babá, que... a babá era

um pouquinho tan tan, sabe… e ela era… ela não tinha o céu da boca então

ela não falava direito, e ela era meio pancada da cabeça, mas assim, ela fazia

as  coisas  direito,  ela  cozinhava,  ela  arrumava  a  casa,  mas  ela  era  meio

pancada da cabeça… e a babá foi botar minha irmã pra dormir, e eu fiquei na

sala vendo televisão, isso à noite.

Aí esse senhor chegou, bateu na porta, eu vi que era ele eu abri, lógico,

né?! O vovô! Meu vovô Dantas... eu abri, ele sentou no sofá. Na época eu não

21 Foi feita uma revisão textual nas entrevistas de modo a tornar mais fácil a compreensão do
que está escrito, porém sem alterações para o sentido do que foi dito e/ou escrito.
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percebi que ele tava bêbado, mas hoje, né...depois, assim... depois de grande,

e com as lembranças eu percebi que ele tava alcoolizado... é….E aí ele… eu

abri a porta, ele sentou no sofá e aí ele falou assim: “quê que cê tá vendo?” aí

eu falei que eu tava vendo televisão… ele perguntou quem tava em casa, eu

falei… que a babá, a Fátima botando a minha irmã pra dormir, e que meus pais

tinham saído. Ele “ah então você tá sozinha aqui” eu falei é, porque geralmente

quando a babá ia botar minha irmã pra dormir a minha irmã demorava muito

pra dormir e todo mundo sabia que minha irmã demorava pra dormir. Aí ele

falou assim “senta aqui no meu colo”, eu sentei, e aí ele colocou o dedo, ele ...

enfiou né, na minha vagina e quando eu fui fazer algum movimento pra gritar

ele falou assim “não grita se não o vovô vai fazer a mesma coisa com a sua

irmã” então eu me calei, enquanto ele me bolinava e ele era um negro alto, ele

tinha mais de 2 metros, ele era... chamavam ele de gigante, então a mão dele

era muito grande...e... com a outra mão ele se masturbava, e… eu tive que

ficar ali calada porque senão ele ia fazer a mesma coisa com a minha irmã.

[Pausa] E aí  depois  ele  acabou,  ele  saiu  e  ele  falou,  “não conta  nada pra

ninguém”. Só que quando minha mãe chegou eu contei. E ai foi um inferno,

meu pai foi na delegacia porque minha calcinha, né, tinha muito sangue, meu

pai foi na delegacia… ele ficou foragido durante 10 anos. E quando ele voltou a

aparecer ...é… eu já tava no rio, eu tinha, acho que… se eu não me engano,

25, 26 anos, por aí.

Não... eu tinha 19 anos quando ele apareceu, só que eu tava na época

grávida, né. 19 pra 20 anos já tava tendo minha primeira filha e… enfim, cidade

de interior,  você sabe né, meu pai queria matar,  meu pai andava com uma

arma e um facão dentro do carro e quando ele apareceu meu pai perguntou o

quê que cê quer que eu faça com ele e eu falei nada, deixa ele viver...é… e foi

isso… e tipo...  ele  apareceu  10  anos  depois  e  em menos  de  um ano  ele

morreu... do coração, teve um infarto, sei lá e ele morreu... E foi isso, essa é

minha história.

TUANI: Você pode contar pra mim um pouco mais sobre essa interação

da sua família  em te defender  e  como foi  pra você esse processo de ir  à

delegacia? E é interessante o fato de quando o seu pai perguntou o que você

queria que fizesse com ele, você respondeu “nada”. Poderia falar mais sobre

isso?
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VIVIANE: Então ... [pigarro] Eu não lembro muito pela minha idade, né.

Mas assim... Eu tenho flashes de lembrança... é... Eu falei com a minha mãe, a

minha mãe ela sem, nós sempre fomos muito amigas, embora brigássemos

muito, mas nós somos muito amigas até hoje, sabe? Então assim, e uma coisa

que a minha mãe sabe é que eu não minto. Pode ser a pior coisa que for ela

sabe que eu não minto. E aí eu lembro que ela falou com meu pai, meu pai

ficou muito revoltado, sabe? Eu lembro que o meu pai queria...meu pai foi até

ele ... eu não lembro direito, eu vou perguntar a minha mãe como foi isso e aí

eu posso te falar melhor porque ela talvez lembre mais dessa parte, porque eu

lembro que essas coisas deles, eles me deixavam de fora, né… tipo os adultos,

a briga, essas coisas eles me deixavam de fora, mas eu vou conversar com

minha mãe e ver se minha mãe lembra e aí eu te falo.

(15 minutos após o áudio anterior) - V: Então Thuani, eu liguei pra minha

mãe, eu demorei por isso, que eu liguei lá pra minha mãe pra perguntar e ...foi

assim, né, que ela me contou…. É que depois que ele foi embora, eu corri pra

babá, né, e falei o que tinha acontecido, a babá veio correndo, falou, e saiu

gritando na vila. Então o pessoal da vila ligou pra minha avó, a minha avó veio,

pegou eu e a minha irmã, levou ela pra lá, e quando minha mãe chegou em

casa o pessoal da vila falou que ele tinha entrado na casa e tinha, né, feito o

que fez comigo.  E aí  minha mãe foi  pra delegacia,  eu fiz  exame de corpo

delito… isso tudo, então, é... só que aí quando, quando ele viu, né, o pessoal, o

escândalo que foi feito ele fugiu. Então quando minha mãe e meu pai chegou

em casa, ele já tinha fugido e aí ele ficou fugido durante 10 anos e … e isso foi

bem conhecido na... na cidade, saiu no rádio, a polícia foi atrás durante muito

tempo. Enfim.

 Então… porque eu não consigo ter raiva dele, eu tenho pena! Sabe ... é

[Pausa] Durante ...sabe quando aquilo...é estranho o que eu vou te dizer, mas

eu tinha dois caminhos, sabe, na minha vida, ou ficar com isso na cabeça e me

tornar uma pessoa traumatizada ou lidar com isso e fazer disso alguma coisa

positiva ou tentar tirar disso alguma coisa positiva. Eu sou uma pessoa muito

otimista, sabe? Então eu tentei da situação ruim, não que tenha nada positivo,

mas eu tentei não pensar, então durante muito tempo da minha vida isso ficou

meio que esquecido. E depois quando eu já me entendia adulta, né, mulher, eu

comecei a falar nisso. E eu não tive trauma com isso, tá entendendo? Eu não
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sei por que …me faz bem falar, sabe? Então, sempre que eu posso eu falo! Eu

gosto de falar, eu ajudo...eu ajudo muitas mulheres que vem conversar comigo

a  respeito  disso,  falo,  entendeu?  Então  se  ele  poderia  fazer  com  outras

pessoas eu não sei, eu não sei se ele . . . fez comigo porque ele tava bêbado

naquele dia, eu não sei se ele chegou a fazer com outras pessoas, eu não sei.

T: Você quer escolher seu nome fictício? Pode me falar sua idade atual

pra eu pôr na transcrição? Ah...  Desde já eu gostaria de agradecer por ter

compartilhado sua história!

V: Não precisa ser nome fictício não, você pode botar o meu mesmo

Viviane Oliveira, e... eu tenho 39 anos.

A minha vida é… Eu sou bem resolvida até mesmo em relação a minha

parte sexual, sabe? Eu lido com fetiches… eu… enfim eu...sexo pra mim não é

tabu, sabe? Falar sobre isso também não é tabu pra mim. Eu falo com gosto,

sabe? Se eu tivesse que falar pra, sei lá, uma plateia de um milhão de pessoas

eu falaria com mesmo gosto que eu tô falando aqui com você. E ...eu não

tô...não precisa me pedir obrigada porque eu não tô fazendo um favor pra você,

você é que está fazendo um favor pra mim. Porque falar sobre isso me faz

muito bem, eu não sei te explicar também como, mas faz um bem enorme….

Enfim, muito obrigada 

II) Natasha, 22 anos

(Entrevista presencial)

Então,  eu  tinha  5  anos  quando  houve  o  primeiro  abuso.  Porque  foi

quando eu entrei na alfabetização. Então eu saí da creche, e eu precisava de

um lugar para ficar. Logo, foi a casa da minha vizinha que era, é a pessoa mais

doce que você vai conhecer na face da terra. Super amiga da minha avó, de

anos e anos. Inclusive, o marido dela que foi o meu abusador. E eu fui pra casa

dela porque era o lugar, era o point das crianças. Tipo, todo mundo, nós todas

ficávamos todo mundo ali brincava na frente do portão deles. E era ali que, era

o melhor lugar pra ficar. Porque ela não tinha, ela não trabalhava fora... Então

ela  podia  tomar  conta  de mim.  Então eu ia  pro  colégio,  ela  me levava no

colégio, eu voltava e eu ficava lá até minha vó voltar do trabalho, passava lá e

me pegava e ia pra casa. Até que começou, como ela sempre acho que confiou

muito no marido, ela saia, ela ia no mercado, ela ia ver as outras vizinhas e eu
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ficava lá na casa dela. E o que eu lembro, é que ele era uma pessoa, ele era

uma pessoa muito confiável entendeu? Tipo, pessoa muito agradável. E eu me

sentia super confortável com ele, num achava que tinha algo de errado com

ele.  E  ele  brincava  com  a  gente  de  tudo  entendeu?  Brincava  de  boneca,

brincava de bola, brincava de tudo. Até que começou essas coisas de: aah,

vamos no meu quarto, pra eu mostrar uma coisa. E vamos brincar de não sei o

quê, daqui a pouco “aah, tira a blusa”. E eu achava aquilo a coisa mais normal,

eu era uma criança de 5 anos, oque que eu tinha pra num tirar a blusa? Aa,

deita aqui na cama, vamos ficar aqui, num tem nada demais. ‘Éé, Leda saiu’,

então eu ficava. Não achava que aquilo num tinha nada de muito importante.

Era  legal  ficar  ali,  tendeu?  Até  que,  depois  de  um tempo começou,  ai  ele

começou. Se não me engano começou com um beijo, “aah, dá um beijo” e tudo

mais. Aí daqui a, depois começou com os toques no corpo, que eu também não

achava nada, eu num, é não achava nada daquilo demais, porque eu não fazia

ideia do que que era o corpo humano.  Até que ele  começou a tirar  minha

roupa, a tocar nos meus peitos, a tocar na minha vagina. Até que ele começou

a tirar  a  roupa dele,  ai  já  era.  Isso  daí  acontecia  no  quarto  dele,  de  porta

fechada,  ele  fazia  aquilo  tudo  parecer  uma  brincadeira  tipo  muito  secreta,

muito, muito nossa e eu achava que aquilo era demais entendeu? Até que ele

começou a tirar a roupa, pedia pra eu tocar no corpo dele, até que ele começou

a  pedir  pra  eu  masturbar  ele,  chupar  ele.  E  eu,  num  via  problema  não

necessariamente problema nisso. Eu achava meio... nojento, mas... era uma

brincadeira então num tinha problema. Até que chegou lá na minha casa lá, um

livro  lá  sobre  ...  É...  Doenças  sexualmente  transmissíveis  e  corpo  humano

e…... sexo …e tudo mais, e eu já tinha, isso daí começou quando eu tinha uns

5 anos e daí quando esse livro chegou eu já tinha uns 6. Então já se passou

uns meses aí. Aí eu lendo, eu já sabia ler. Então eu tava lendo, e tinha imagens

e eu via, falei assim: ué, e eu começava a reconhecer. E tinha as questões das

doenças e parecia aqueles pênis horrorosos e todos... E eu falei assim: É isso

que ele, que ele coloca pra fora, aí fui tomando meio que consciência de que

corpos estavam sendo usados até que se não me engano, eu não sei se foi

numa conversa, num sei se eu vi na tv... Isso daí agora eu não consigo me

lembrar, sobre isso, sobre sexo, sobre pessoas é... é… se relacionando, num

sei se foi novela. E eu só sei que aquilo me deu a luz e eu falei: meu, é isso
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que a gente tá fazendo. E eu comecei a perguntar sobre isso a minha vó e ela

respondia. Mas ela ressaltava que eram coisas que pessoas casadas faziam,

pessoas que se amavam, casadas e tudo mais. Ali eu vi que tinha algo muito

errado porque eu num era casada com ele,  eu era uma criança…. Mas eu

estava,  eu  era  uma  pessoa  ruim,  porque  eu  tava  deixando  tudo  aquilo

acontecer, porque eu fazia aquilo sem gritar sem reclamar. E isso me perseguiu

tipo anos, muitos anos, muitos anos porque acho que se tem a ideia de que a

pessoa que tá sendo abusada vai gritar e vai espernear e vai chamar ajuda

mas eu num chamava ajuda, porque eu não via aquilo como, como algo ruim

que tava acontecendo comigo. Até que quando eu me dei conta de que era

algo ruim, não que estava acontecendo comigo mas que era algo ruim que eu

estava fazendo com ele aquilo foi num dia, foi num sábado e eu cheguei pra

minha vó e comecei a chorar e chorar, e a chorar e até que ela falou assim:

gente  ela  não  para  de  chorar,  que  que  tá  acontecendo?  que  que  tá

acontecendo? Me fala,  e eu não conseguia falar de tanta, eu só conseguia

pedir desculpa, e pedir desculpa até que ela me trancou com ela no banheiro,

falou assim: se acalma, respira. Você já tá vermelha, e até que meio que saiu,

tipo ó: eu tô é, eu tô com fulano, ele mexe nos meus seios, ele mexe no meu

corpo eu mexo no corpo dele. E ela ficou tipo assim: o que? Aí, até que ela

respirou tipo, conta o que está acontecendo, tipo, o que que você faz? Aí eu

falei assim: ó eu pego no, no, no pênis dele lá, entendeu?! Ele beija meu corpo,

ele toca, e você me disse que isso daí são coisas que pessoas casadas fazem

quando se amam, mas eu não sou casada com ele; ela falou assim: quando

isso acontece? Eu: Aah, quando a Leda...  sai pro mercado comprar alguma

coisa, ou quando ela tá distraída vendo tv e a gente, eu falei assim: as vezes é

no quarto do filho dele, e as vezes é no quarto dele. Eu falei assim: É isso, e

me desculpa, me desculpa eu sou uma pessoa horrível, eu sou…. Eu sou….

Se eu tô deixando isso acontecer, ai ela tentando dizer que, tentando mostrar

que a culpa não era minha, que eu não sabia de nada daquilo, que aquilo dali

era algo errado de tá se fazendo, de tá acontecendo comigo. E meio que, foi

meio que acertado de ela tentou falar, tocar no assunto com a esposa dele,

mas ela sabia que não ia dar em muita coisa, hoje em dia eu entendo que é

porque  ela  também  foi  abusada,  quando  era,  quando  ela  era  pequena  e

também ninguém deu em nada, mas eu acho também que era muito medo da
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reação dos meus pais. Ou medo na reação das pessoas não acreditarem no

que eu tava falando e isso gerar um desconforto entre a amizade dela com a

esposa dele porque ali era uma, era, são vizinhos há sei lá, 20 naquela época

20 anos entendeu? Então ela falou assim ó: vou te tirar de lá, você não vai ter

que voltar mais pra lá, você não vai ter lidar mais com eles. Você vai ficar em

casa,  ai  ela  me ensinou toda a dinâmica de ficar  em casa sozinha,  comer

comida  fria  porque  era  melhor  do  que  eu  voltar  pra  lá  mas  ali  foi  o  que

aconteceu e desde então não tenho mais, nada mais aconteceu mas aí soube-

se  depois  que  esse  assunto  só  veio  à  tona  não  foi  comigo,  foi  quando

realmente há uma outra criança, outra menina simplesmente entrou em um

estado de choque, depressão muito profundo e ela falou com a mãe que ele

tinha abusado dela. Porque ela tinha, sei lá a mesma idade que eu na época

que ela foi abusada, sou mais velha do que ela, e como lá era um  point de

criança, lá vivia rodeado de criança. Só tinha criança, mas tinha uma menina

que ela já tinha falado algo sobre isso mas ninguém nunca ouviu ela porque ela

tinha  fama  de  ser  a  criança  mentirosa.  Então  falou  assim:  aah,  ela  tá

inventando  tipo,  então  ninguém  nunca  prestou  atenção  nisso.  Então  isso

aconteceu comigo, e eu me afastei de lá, eu me afastei da roda das crianças

eu só brincava se as crianças fossem na minha casa. Eu num ia mais pra casa

de ninguém. Isso daí fez com que minha vó não deixasse eu sair para a casa

dos outros, porque ela não confiava. E quando houve dessa menina que ela

ficou  muito  mal,  e  ela  contou  aos  pais  mas  ficou  uma  coisa  estranha  na

vizinhança,  sabe aquele burburinho de ele fez alguma coisa mas meio que

parece,  que não foi  algo dito,  chegado você abusou da minha filha ou seu

marido  abusou  da  minha  filha.  Ninguém  nunca  falou  isso,  e  ele  já  teve

episódios com gente mais velha. Inclusive com a nora dele, a nora dele foi

vista,  saindo  correndo  da,  da  casa  dele  e  nunca  mais  ficar  na  casa  dele

sozinha. Tipo, ninguém... todos os vizinhos percebiam isso. Então ele abusou

de mais de uma pessoa. No entanto, que aí só depois. O único contato que eu

tive com ele, de ter que falar com ele foi quando ele sofreu um acidente e caiu

do telhado. Mas eu fui lá porque tinham dito que ele ia morrer então eu queria

ver ele morrer. Mas ele não morreu e eu fiquei muito chateada com isso. Fiquei

muito culpada por tá me sentindo chateada, por querer a morte de alguém,

porque ninguém desejaria isso, mas …eu ...aí, única coisa que...fora essa vez
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agora que eu tô contando isso, eu só contei pra um amigo meu que teve uma

reação  extremamente  agressiva,  extremamente  ruim.  Ele  saiu  culpando  os

meus avós por não terem ido na delegacia e não terem contado pros meus pais

...e  como  eles  fizeram  isso  comigo,  porque  eu  era  neta  deles,  e  depois

começou a me culpar porque eu, depois de mais velha, não fui até a delegacia,

não fui até a casa deles e acusei, e porque ninguém quis matar ele! E ele disse

que nunca mais iria pôr os pés na minha casa porque não ia aguentar nem

olhar pra cara dos meus avós e nem pra minha cara! E eu...aquilo dali só...

Só… Ressalvou toda a culpa que eu carregava.  Inclusive,  por conta desse

episódio,  que isso aconteceu no meu período de intercâmbio, e foi  logo no

início,  e eu ficava muito  mal  porque eu tava com saudade da minha casa,

saudade da minha família e juntou isso...e eu meio que perdi a conta e eu

tomei vários remédios fiquei tipo 3 dias em coma. Eu quase morri,  por que

ressaltou, tipo ...veio tudo à tona. E…eu não queria mais tá ali, eu não queria

ter que...depois ter que falar com os meus avós sobre...de novo sobre isso. Eu

me senti culpada por ter falado dessa história com outra pessoa porque depois

quando eu contei pra minha avó que eu tinha comentado isso com ele, porque

ela quis saber porque diabos eu tomei um monte de comprimidos e fiquei em

coma a 12 mil km de casa. Ela brigou comigo porque eu falei isso com ele.

Porque isso daí não é uma coisa que se contasse a ninguém, ela falou

assim ‘nem se você casar, é melhor não contar essas coisas porquê isso daí

vai fazer a pessoa se afastar de você se souber que você foi abusada’ ...e... a

reação dele só meio que corroborou pra isso e eu fiquei extremamente muito

mal com aquilo tudo, só agora, tipo, conversando com você que eu tô falando

isso porque normalmente eu não falo e normalmente eu sempre acho que não

foi algo porque eu sempre vejo as histórias das pessoas que sofreram muito e

choraram e pediam ajuda e ninguém ouvia. Eu não fui essa pessoa, eu não fui

criança, eu nunca pedi socorro porque como é que você vai pedir socorro por

algo que você não acha que tá em perigo? É uma brincadeira, entendeu!? Era

uma brincadeira como se tivesse brincando com uma criança da escola sabe?

Era  uma  pessoa  que  era  agradável  pra  mim.  Me  dava  doce,  me  dava

brinquedo, entendeu? Brincava comigo, cuidava de mim…não tinha nada nele

ali  que ...que mostrasse que nada do que ele tava fazendo comigo…...  era

apenas um segredo, um segredo que um dia eu não guardei mais! E eu passei
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tipo, eu acho …na minha cabeça às vezes ainda acho que eu tenho culpa

nessa história. Porque às vezes eu lembro de momentos que meio que como

se eu tivesse incentivando a fazer aquilo comigo, porque...sei lá. Era legal essa

ideia  de  brincadeira  secreta,  mesmo que  ás  vezes eu  achasse  estranho  e

nojento… o pinto dele na minha boca entendeu? Mas...então eu passei anos

achando  que  eu  que  tinha  dado  essa  abertura  pra  ele  ter  feito  isso  tudo

comigo, realmente, e aí eu paro pra pensar que se eu falar comigo mesmo de

que ele era uma pessoa que abusa das pessoas e que eu era só uma criança

de 5 anos, eu ia acreditar de que eu instiguei ele a fazer isso comigo, porque

eu nunca pedi ajuda, nunca pedi socorro, ele nunca deixou me agrediu nunca

deixou marca nada, por isso quando eu vejo histórias de abuso pra mim é

complicado me encaixar nisso porque as pessoas sofreram e pra eu tentar me

colocar no patamar delas tipo de uma pessoa que foi estuprada por anos eu

me sinto errada em fazer isso… eu num passei por isso, não teve esse nível de

agressão. Eu nunca gritei e ninguém me ouviu, tipo, ninguém foi na delegacia,

mas me tiraram do lugar e eu não tive mais que passar por isso. Não foi uma

mãe que ouviu e tipo “ah você tá mentindo” ... eu nunca passei por isso então

eu não conseguia  me encaixar,  eu  não  achava justo  com as  histórias  das

outras meninas que realmente tinham padrastos e tios e primos e pessoas que

abusaram por anos e anos e anos, e que elas se sentiam supermal...  mas

como  esperar  isso  de  uma  criança  de  5  anos  de  idade?!  Eu  achava  que

teletubies era real!  …O único efeito  que eu tenho disso hoje em dia é não

conseguir tá com homens mais velhos perto de mim, inclusive eu trabalho com

homens mais velhos mas é porque é um lugar público, mas se fosse fechado

eu  não  conseguiria.  Inclusive  eu  tenho...eu  não  consigo  cogitar  nenhuma

relação com homem nenhum mais velho… eu sinto desconfortável com meu

pai e olha que nunca... nunca pensou em fazer absolutamente nada comigo.

Eu era uma criança muito carinhosa, meu avô dizia isso, eu beijava ele e meu

pai. E eu me tornei... eu não consigo nem abraçar. Até abraço mas é aquela

coisa né… mas no fundo eu tô me desconfortável...com o mínimo de contato

físico né pelo amor de deus...começo a suar frio, sempre dá a impressão de

que aquela pessoa vai uma hora te agarrar num canto e... e... No meu caso me

convencer de que aquilo é super normal, de novo, me tornar a criança de 5

anos de novo, fazer tudo que o cara mandar e... sendo que hoje em dia eu
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tenho  total  consciência  do  que  que  é  isso,  naquela  época  eu  não  tinha

nenhuma consciência. Eu só as vezes sinto raiva por ele porque ele sabia o

que ele tava fazendo e fez só não sei por quê.

THUANI: Depois das fofocas e burburinhos, crianças ainda iam brincar

lá?

NATANHA: Siiiiiiiiiim! Porque muita gente não acreditou! Achou que era

mentira!  Muito também por ele ser tipo...ele e a mulher eram tipo… aquele

casal de pessoas mais velhas e pensa “oooooolha que casamento duradouro”.

Ele era legal com as crianças, porque não deixar? Só começaram a se afastar

dele quando ele mexeu com pessoas mais velhas, tipo a minha vizinha, a nora

dele, porque criança, não, criança tá mentindo, entendeu? Tá inventando coisa!

Eu não falei nada porque eu ia ser tachada de mentirosa, eu não queria ser…

me tornar a criança mentirosa, a outra menina já era a mentirosa. Mas outras

crianças iam...não as de antes… não eu, nem a outra menina que eu sei que

sofreu abuso também, nem a outra que também falava e ninguém acreditava

nela...  essas pessoas não frequentaram mais e nem hoje em dia… a gente

nunca se falou sobre isso, nunca tocou nesse assunto, eu nunca cheguei pra

elas e perguntei “como foi com você” nunca falei… mas sei que elas odeiam

ele tanto quanto eu... o que é muito bizarro. A gente compartilhar um ódio e não

falar sobre. Uma das meninas simplesmente se isolou... porque eu nunca mais

a vi. Sei que ela tá viva e em casa mas a mãe dela a trancafiou literalmente em

casa. Ela não ia mais a aniversários, ela não ia mais na rua. Nunca mais a vi.

Tipo minha avó me afastou mas nunca me trancafiou… até queria saber o que

tinha acontecido... ela ficou realmente muito muito mau... não sei se com ela

ele chegou as vias de fato...porque comigo ele não chegou. Mas eu também

tenho  uma  questão,  que  eu  tenho  uns  lapsos,  não  sei  se  minha  memória

bloqueou muita coisa, não se se isso é possível, mas eu só lembro de partes

dessa  época,  não  lembro  de  todas...  mas  tem  muitas  coisas  que  eu  não

lembro... e lembrar dessas coisas me faz muito mal.  Meus pais e meu avô não

ficaram  sabendo...  acho  que  meu  avô  não  sabe  porque  ele  fala  com  ele

normalmente. Com a minha avó eu me senti acolhida, sempre senti que ela fez

tudo isso como uma forma de tentar me proteger de coisas piores entendeu?

eu não queria me expor, contar aquilo pra ela já foi muito…  Muito grande...

tanto que eu implorava pra ela não contar pros meus pais porque eu me sentia
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muito culpada por aquilo tudo, e depois que eu cresci eu fiquei com medo do

que meu pai podia fazer… Porque ele é meio agressivo… ele saber que o

vizinho amigo da família abusou da filha dele?! Da filha perfeita dele? Não! Ele

pode  ter  sido  o  pior  pai  do  mundo,  dado  sequelas  terríveis  na  vida

psicologicamente, mas isso não! Se eu chegasse hoje em casa hoje e falasse

‘fulano abusou de mim’ , ele ia sair de casa pegar uns parças do Catarina e ele

ia matar o cara... e isso ia dar um desconforto geral no lugar… Com a minha

avó eu me senti acolhida, a minha avó permaneceu aparentemente calma  e

depois chorou comigo, não sei se ela tava chorando por ver meu desespero,

por eu estar chorando copiosamente por muito tempo, mas ela teve toda a

sobriedade de ouvir tudo e perguntar o que ele tinha feito, até onde tinha ido,

onde ele tinha tocado, quando foi, em que lugar...ela nunca me perguntou se

eu tinha certeza do que eu tava falando, em nenhum momento ela desconfiou

do que eu estava dizendo. Ela se manteve na aparente calma pra ouvir o que

eu tinha pra dizer… mas nada que ela fosse levar a conhecimento de outras

pessoas... ela foi levando comigo tratando comigo até esse não ser um assunto

que a gente não toca mais, ela hoje evita falar do assunto e evita falar com

eles.

Mas com meu amigo não. A reação dele não foi  o que eu esperava,

porque o assunto em si que eu tava conversando com ele nem era sobre isso!

Assim, eu tava falando sobre minha vida e me senti confortável de falar sobre o

assunto que eu não tinha dividido com ninguém, nem com meus melhores

amigos. Eu nunca dividi isso...e eu não sei também porque eu nunca dividi isso

...ele disse coisas que pra mim doeram muito tipo culpar meus avós! Que eles

não foram na delegacia! Que que a delegacia ia fazer?! Eu consigo entender o

porquê eles não terem ido pra delegacia e não terem feito um escarcéu por

aquilo.  Provavelmente  ninguém  acreditaria  em  mim!  Não  acreditavam  nas

outras  crianças!  Não  acreditaram  numa  menina  que  realmente  entrou  em

depressão, imagina se iam acreditar em mim! Isso se não me culpassem pelo

ato entendeu? Ah porque tava andando sem camisa...porque tava andando de

calcinha no quintal... coisas que eu andava... eu me sinto mal de ver crianças

andando assim hoje porque eu fico imaginando todas as coisas horríveis que

podem acontecer com aquela criança… mas... eu repensei sobre contar isso

pra qualquer pessoa...porque eu não queria que ninguém falasse dos meus
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avós... iam falar o quê? Que meus avós foram negligentes de não terem me

levado  pra  fazer  corpo  de  delito  numa delegacia  quando  eu  tinha  6  anos,

quando eu implorava pra não contar pros meus pais,  quanto mais pra uma

delegacia falar que o tio lá tava fazendo as coisas... e eu reforço a ideia de que

eu achava que eu também tava errada com tudo aquilo, que não foi algo que

ele me pegou agressivo e me machucou, não foi nada daquilo, mas que ele era

um adulto e eu uma criança e ele não era pra fazer isso. Minha avó se sente

extremamente desconfortável a falar desse assunto até hoje, quando eu cito

isso ela ‘porque cê num esquece essa história?’ tipo meio que ‘porque não

segue em frente?’  ‘Não vamos falar disso’; ela quer pôr panos quentes... mas

às vezes eu lembro... queria ter essa capacidade aí de esquecer ó, dizer que

nada aconteceu, mas num dá. Toda vez que passo em frente um bar e vejo uns

velhos bebendo eu lembro dele e fico pensando, será que quando esses velhos

chegam em casa  ele  abusa  em casa ele  abusa das  criancinha  tudo?   Eu

sempre desconfio de velhos. Isso é muito bizarro porque você desconfia de

pessoas que nem conhece né. Eu tive a preocupação a minha adolescência

inteira como seria a parte sexual mas não tive nenhum problema com pessoas

da minha idade...ai eu pensava que se eu não tive problema nem complicação

nenhuma com alguém da minha idade é porque no fundo eu gostava daquilo…

eu ficava com isso na cabeça, de repente me sinto com 5 anos de novo me

sentindo extremamente culpada porque ele nunca me obrigou a nada...  fico

pensando que ainda me persegue o fato de eu nunca ter dito não... isso que

agarra direto na minha cabeça. 

III) Sheron, 18 anos

(Entrevista via Whatsapp)

Começou quando eu tinha 5 anos, e eles 12. Foram 3 primos meus que

fizeram isso  e  começou tipo  com beijinho na boca quando ia  brincar  e  foi

piorando com o tempo. Um detalhe é que isso parecia tão natural pra eles que

eles fizeram parecer que era uma brincadeirinha muito carinhosa entre primos

e,  sinceramente,  me fizeram sentir  especial.  E eu,  como era filha única na

época e não era muito de ter amigos e tal,  eu adorava me sentir  parte de

alguma coisa, parecia que a gente era um tipo de clube secreto. Toda vez que

eu ia na casa deles, o que era tipo muito, quase todo fim de semana, quando
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todo mundo ia brincar a gente ia pra um lugar escondido e eles abusavam de

mim, de todas as formas que você pode imaginar, oral anal e tuuudo isso aee

que configura estupro. Teve uma vez que eles botaram filme pornô junto e foi

muito estranho, Mas enfim. Eu continuei nessa me achando a rainha da cocada

preta por que era assim que eu me sentia quando isso teve início, mas o tempo

passou eu fui ficando mais velha e quando eu tinha nove anos eu estava. Com

isso me incomodando de uma forma que eu não conseguia explicar, eu queria

muito  contar  pra algum adulto  pra que aquilo  parasse,  muito  por  causa da

igreja porque eu comecei a surtar de ir pro inferno por causa disso, porque, na

minha cabeça, era consentido. Até hoje tento diariamente me convencer que

não foi.

Eu fiquei  em um impasse  absurdo  porque  eu  queria  contar  pra  isso

parar, pra eu não ir pro inferno e ao mesmo tempo não queria porque eu queria

que eles continuassem meus amigos. Um dia num aniversário de alguém na

casa da minha avó, minha prima que tinha minha idade descobriu e contou pro

meu pai que veio falar comigo pra eu contar pra minha mãe. Eu tive que contar,

claro, e aí o caos foi instaurado na casa, minha tia bateu muito no filho dela.

Meu tio eu sinceramente não lembro o que fez com os outros 2 que eram filhos

dele. Minha tia foi tão dura com o filho dela que ele até hoje não fala comigo.

No dia seguinte fomos à delegacia fazer a denúncia, só que meu pai falou

alguma coisa no ouvida da minha mãe e ela desistiu. E mais ninguém na minha

família  sabe disso além da minha mãe,  meu pai  e  a  parte  do meu pai  na

família. Mas hoje eu falo com 2 desses 3 primos normalmente, porque todos

tratam isso como se tivesse sido realmente uma brincadeira de adolescentes

(eles tinham 16/17 e eu 9 anos). E por isso que quando eu surto é sozinha,

porque  70% da  família  não  sabe  e  os  30% que  sabe  não  admite  que  foi

estupro. Na real esses 30% e os envolvidos já até esqueceram, só eu lembro

disso com clareza. Parece que só afetou a mim.  

IV) Fernanda, 22 anos

(Entrevista presencial)

Meu nome é Fernanda. Tenho 22 anos.

Cara, eu não sei exatamente a idade que começou tudo, sei que eu era

criança, porque, assim, meu pai e minha mãe eles se separam quando eu tinha
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três anos. E aí os meus avós paternos, minha avó e meu avô, a gente sempre

teve uma relação boa, minha mãe até hoje ainda chama a minha avó de sogra,

meus tios de cunhados e tal, a gente sempre teve uma relação legal, e ai me

lembro que ia muito à casa dos meus avós e eu não lembro o porquê, há pouco

tempo eu conversei com a minha mãe sobre isso ela disse que meu avô que

falava pra minha mãe me levar lá pra poder ficar lá brincando né, enfim, e

minha mãe me levava porque só tinha ela mesma pra cuidar de mim e ela

queria que eu tivesse uma relação com a família do meu pai também, já que o

meu pai tinha me abandonado mesmo, assim, meu pai foi embora mesmo da

minha vida... Então a única coisa que eu me lembro, assim, eu não me lembro

exatamente da idade, mas assim... eu me lembro de que começou tudo nessa

situação ... assim de eu ir muito na casa da minha avó, eu não me lembro da

primeira vez que isso aconteceu, porque provavelmente eu era muito nova, eu

sei que tinha assim uns cinco anos no máximo, eu era bem novinha mesmo.

Era meu avô paterno, foi  a primeira experiência,  que eu tive assim, eu me

lembro que não foi tanto tempo, porque eu acho que a minha mãe comentou,

que eu depois quis parar de ir, assim pra lá, acho que foi por uns três anos

assim,  eu  acho,  no  máximo,  por  aí.  Tipo  assim  aconteceu,  eu  nunca  fui

estuprada,  por  pouco  realmente  quer  dizer  não  deixa  de  ser,  mas  nunca

ocorreu penetração, nunca rolou esse tipo de coisa, mas eu ficava muito lá e a

minha avó, eu não lembro o porquê que minha avó não ficava perto, não me

lembro se minha avó não ficava em casa, eu acho que ele acabava pegando os

momentos que a minha avó não tava perto sabe, e o que ele fazia era me tocar

mesmo, assim, no começo eu lembro que ele, e eu odeio isso até hoje, tem

gente que chama vagina de baratinha, e aí ele falava isso, quando ele chegava

lá, ele falava assim “cadê a baratinha” e aí eu, eu ficava, tipo “aaah”, aí eu

acabava assim, no começo eu mostrava, e aí depois de um tempo, conforme

eu fui ficando mais velha, eu ficava muito sem graça, ai eu falava “aaah eu

deixei  em casa,  esqueci”,  tendeu?!  Ele  era  muito  insistente  assim,  pra  ser

sincera eu me lembro de 3 situações, 4 situações só, eu sei que aconteceram

várias. Uma foi quando eu tava na casa da minha avó, na varanda e a gente

tava conversando, tava eu e ele assim, e aí ele ficou tipo me tocando assim e

passando as partes dele nas minhas partes, e uma outra situação foi quando

eu tava brincando, minha avó tinha uma máquina de costura e ai eu gostava de
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brincar ali, fingir que era um carro e aí, eu tava conversando, tava sentada ali, e

ele me enchendo o saco, e eu sabe assim tentando afastar, mas pensando “ah

ele é adulto então ele tá certo”, eu não achava que isso tava certo mas eu

achava que de alguma forma por ele ser adulto, eu tinha que obedecer assim,

tinha aquela  do “ah  respeito  aos mais  velhos”,  e  aí  quando,  acho que ele

desistiu, levantou aí quando ele saiu e me chamou “Fernanda!”. Aí quando eu

olhei  ele  abaixou a calça assim,  e  aí  eu lembro que a coisa que mais me

assustou foi pelos sabe, porque eu era criança e eu tava acostumada a ver

minha mãe nua, mas eu nunca tinha visto um cara, um homem nu, então eu sei

que foi muito assustador pra mim, eu fiquei matutando muito aquilo na cabeça,

uma vez foi quando eu cheguei na casa dele com a minha mãe, e a minha avó

tava na sala e ele tava no quarto e a minha avó falou assim: “Ah, vai lá falar

com seu avô”, aí eu já “aah não quero” e a minha mãe “não ,mas vai lá falar

com seu avó”, aí eu fui e me lembro da situação: “Ah, cadê a baratinha?”, “ah,

deixei em casa”, e eu não chamava a minha mãe, eu não sei por que eu nunca

falei,  muito  tempo  eu  achava  que  aquilo  era  certo,  mas  depois  eu  fui

analisando, que assim eu faço terapia, mas eu acho que eu nunca tratei isso na

terapia, sempre evitei falar, mas hoje falo numa boa, e aí eu nunca chamei a

minha mãe não sei porque eu não falava. Aí eu me lembro que conforme eu fui

crescendo, eu fui sendo sexualizada muito cedo, então assim eu comecei a me

masturbar muito cedo, eu não sabia nem o que era, eu me lembro assim, eu

nem  me  tocava,  literalmente  eu  me  esfregava  numa  almofada,  muito

constantemente,  principalmente  quando eu tava na casa da minha tia,  que

ficava muito na casa da minha tia assim, na minha madrinha, e foi muito cedo...

e ai a brincadeira com todas as minhas amigas, não no colégio, mas amigas de

casa acabou ficando sexualizada demais assim, era brincar de namorado. Hoje

eu me assumi bissexual então faz mais sentido na minha cabeça ainda, assim,

eu  achava  que  aquilo  tinha  só  a  ver  com  abuso,  mas  tinha  a  ver  com

descoberta  de  sexualidade,  muito  cedo,  mas  assim  de  descobrir  que  eu

também gostava de meninas, e eu me lembro assim, que o primeiro beijo que

eu dei eu tinha 7 anos e foi com uma menina, brincando assim também, e aí eu

me lembro disso, eu acho que foi rolando essa sexualização muito cedo, e eu

brincava disso com meu primo, que inclusive hoje é gay, mas eu não sei se ele

sofreu também, porque meu primo morava no mesmo quintal, e eu nunca tive
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coragem de perguntar, eu não sei se ele tinha interesse só em menino, e ai

depois de um tempo, ano passado eu conversei isso com a minha mãe, porque

eu nunca perguntei pra minha mãe o que ela fez quando eu contei pra ela,

porque quando eu era  pequena,  tipo uns 11 anos,  assim.  Minha mãe tava

tomando banho, aí eu contei pra ela, e eu sempre fui muito instruída, apesar

disso de ter ficado em silêncio né, aí eu falei, “mãe eu já sofri abuso sexual”, e

a minha mãe, psicóloga né, “o que aconteceu?” Aí contei, aí ela, “realmente

isso é abuso sexual”, e eu me lembro que uma coisa que me irritou muito foi

que a minha mãe ficou quieta, achei que ela ia gritar, chorar, mas ela ficou

muito concisa, sabe muito “ok!, isso me incomodou um pouco”, eu esperava

que ela se revoltasse sabe, não que ela ou mesmo que brigasse comigo, eu

esperava outra resposta e quando eu conversei com ela sobre isso atualmente,

ela me falou que ela conversou com a minha tia, e ela disse que a minha tia já

sabia de uma história, que tinha acontecido com uma menina que morava lá

perto, uma criança que morava lá perto da casa dele assim, que ele já tinha

falado alguma coisa pra minha tia. Não sei se ele tinha chegado a abusar dela,

mas sabe falou alguma merda, assim, então minha mãe meio que foi atrás da

história  e viu  que eu não tava inventando,  enfim, ai  eu me lembro a outra

situação,  eu  e  meu  primo  a  gente  tinha  essas  brincadeiras  também  de

namorado  de  ficar  se  esfregando,  eu  não  sei  se  ele  sofreu  também,  mas

acredito que sim porque era uma sexualização muito cedo assim, a eu me

lembro de uma vez que a gente tava brincando disso, eu e meu primo, e aí ele

tava olhando pela janela, com aquele olhar de satisfação, de prazer, e de que

tá gostando de ver. Aí ele adoeceu, (meu avó), ah não, aí eu me lembro de

outra situação, que eu cheguei na casa da minha tia irmã do meu pai, e meu

avó  tava  lá,  e  eu  já  tinha  contado  pra  minha  mãe,  sobre  o  que  tava

acontecendo, aí ela falou “ah vai lá falar com o seu avô”, minha mãe meio

assim né, mas eu fui, ai sentei lá na sala e aí ele falou alguma coisa, do tipo

“ah você é mal educada” porque não falei com ele, aí eu falei “mal educado é

você”, me senti no direito de responder porque já tinha falado pra minha mãe

né, então eu achei que aquilo me dava o direito de... e ai minha tia e minha

mãe, “Fernanda!! Que falta de educação”, e eu fiquei tipo “ué, mas eu não tô

certa?” E eu me senti, achei que tava certa, mas eu não tô, “eu já não te contei

ontem”, “não é assim que eu tenho que fazer então, eu tenho que deixar ele



74

fazer?” Fiquei meio revoltada assim, com a minha mãe, sabe, e com a minha

tia, mas minha tia eu achava que ela não sabia, depois que eu descobri que

sim, e isso foi umas das coisas que me incomodou muito, a minha mãe, nunca

negou do tipo “isso não aconteceu”, mas ela também nunca chegou pra mim

me disse assim: “você não é obrigada a falar com ele”, “você pode responder a

ele do jeito que você quiser, aí eu vou te apoiar”, minha mãe nunca fez isso,

minha mãe sempre quis manter as aparências de “você tem que ser educada”,

“você tem que responder”, “tudo certo, é seu avô sabe”, eu acho que ela não

teve esse feeling de entender que pra mim ele não é nada, ele não é minha

família, ele é meu parente no máximo, e eu não tenho esse afeto, nunca tive

esse  afeto  por  ele  e  nunca  vou  ter,  por  mais  que  hoje  em  dia  eu  tenha

perdoado, por questões religiosas e tal, mas não adianta, Assim, eu perdoo

mas eu não esqueço né, e aí isso foi uma das coisas que me irritou, e hoje em

dia que eu sei, eu não julgo minha tia nem nada, acho que até porque se ele

faz isso com a neta sabe-se lá se ele fazia com os filhos, eu não faço ideia se

isso  aconteceu  com  ela  sabe,  meu  avô  era  alcoólatra  mas  eu  não  tento

justificar sabe, “ah ele era alcoólatra”, “ah ele era velho”, acho que isso não tem

nada a ver. Ah não é doença, ele é um cara que ele acha que tá certo fazer, eu

não sabia se a minha avó sabia, eu nunca vi minha avó vendo, então não sei a

minha avó… Ele ficou muito doente e morreu, eu me lembro que a minha tia

atendeu  o  telefone  muito  triste  e  disse:  “seu  avô  morreu”,  mas  eu  tinha

entendido minha avó, eu lembro que eu me desesperei porque eu amava muito

a minha avó, mas aí ela disse que tinha sido meu avô e eu fui  indiferente.

Enfim, eu lembro que com 5 anos que eu comecei a falar sobre isso, porque

até então quem sabia era minha mãe, minha tia e o psicólogo, e [anos depois]

eu contei pro meu primeiro namorado com quem  , eu perdi a virgindade, a

primeira reação dele foi revolta assim: “Se fizesse isso com uma filha minha eu

matava”  e  tal,  e assim é aquela resposta que você quer  né,  por  mais que

assim,  eu  não  acho  que  violência  vai  resolver  nada,  depois  esse  namoro

terminou, e eu comecei outro relacionamento e logo contei pra ele e tal, e com

ele passei  3 anos dentro de um relacionamento onde eu não sentia prazer

sexual, mas gostava dele, ele nunca me forçou nada, quando eu dizia não, mas

mesmo quando eu não queria  fazer,  eu acabava fazendo pra ele  não ficar

chateado, ai  eu não sei se isso tem a ver com o que eu passei. Enfim, eu
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contava pras pessoas e via que elas não me tratavam diferente nem com pena,

ou me fazia sentir inferior. Tipo meus namorados não deixavam de me tocar por

causa disso, e eu achava que isso acontecer, e eu sentia vergonha, por muito

tempo eu me sentia suja,  me sentia errada, e eu achava que eu tinha que

contar pras pessoas muito de confiança, porque se essa história vazasse ia ser

uma vergonha pra mim, e tipo eu achava estranho ver outra criança nua, menor

que eu, porque eu tinha medo de sentir alguma coisa sabe, eu tinha medo de

me tornar aquilo, e eu pensava “aaah tinha crianças menores brincando da

mesma  brincadeira  que  eu”,  ai  tipo  eu  pensava  que  tava  aliciando  essas

crianças sabe, da mesma forma que ele fazia comigo, eu tava abusando delas,

de certa forma, aí eu fiquei meio, com medo de virar aquilo, até hoje eu tenho

esse medo, eu não gosto de ficar sozinha com crianças, as pessoas não me

julgavam, como eu me julgava.

Outra situação foi uma festa na casa da minha mãe, e tinha um amigo

dela que tava lá,  e eu era uma criança muito extrovertida, falava com todo

mundo,  e  a gente tava brincando um jogando água no outro,  e  ai  a  gente

desceu e eu falei pra minha mãe que ia tomar banho, e aí eu me lembro que eu

entrei no banho e ele ficou pelado da minha frente, e eu tava desviando o olhar,

e fiquei com medo, ele ficou assim me chupando, e eu não tinha o costume de

gritar,  depois  eu  lembro  que  eu  fiquei  muito  estranha  e  minha  mãe  veio

perguntar o que tinha acontecido, depois eu contei pra ela e ela também foi

questionar esse amigo dela, e ele não disse que tinha sabido de nada. O que

me deixou irritada foi  que a minha mãe foi  perguntar pras pessoas,  querer

saber se tinha acontecido com outras crianças como se eu tivesse mentido, e é

claro que eu não tava mentindo eu não tinha essa imaginação pra mentir sobre

uma coisa dessas, e aí foi isso. Quando eu era criança eu me pergunto porque

eu vivi isso sabe, porque mais de uma pessoa fez isso comigo, será que era

uma criança tão atraente? É uma coisa que me questionei tanto tempo, será

que eu fazia alguma coisa, mas eu tinha noção do que a minha sexualidade

podia fazer com namorados no caso, mas nem sempre conscientemente. As

reações que mais me marcou assim foi minha mãe, pela extrema calma dela e

eu esperava algo mais, e lembro que a minha psicóloga me forçou a contar

tudo e eu fiquei muito desconfortável. Eu lembro a primeira vez que eu contei

pra várias amigas, e eu escutei dos meus namorados que não parecia que eu
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tinha passado por isso, porque eu sou uma pessoa muito bem resolvida. E isso

refletiu muito na minha vida sexual, eu achava que eu não podia dizer não, e

eu achava que se eu fosse a melhor na cama o cara ia me amar.

V) Nínivie, 21 anos 

(Entrevista via e-mail)

Olha, na verdade eu tentei contar pra minha mãe umas quatro vezes. A

vez  em  que  barganhei  ficar  de  costas  e  consegui  gritar  foi  a  segunda.  A

primeira foi um dia que estávamos sozinhas em casa e eu contei chorando que

não aguentava mais, isso aí eu devia ter uns nove anos… Ela disse que isso só

poderia ser coisa da minha cabeça, porque eu tratava ele bem. Aí eu disse “de

que adiantaria? Ele mora com a gente, pra onde eu vou?”. Quando ele chegou

em casa, minha mãe o questionou. Ele começou a chorar, dizendo que isso

eram ciúmes meu, que eu queria que ela voltasse pro meu pai. Ela acreditou

nele  e  não  falou  mais  comigo  sobre  isso.  Naquela  mesma  época,  fiquei

chateada com os abusos de novo… entrei  em um tanque de peixe que ele

tinha e  matei  os  peixes a chute.  Minha avó disse  a minha mãe pra  tomar

cuidado, porque ela tinha visto no jornal a história de uma menina de catorze

anos  que  se  apaixonou  pelo  padrasto,  e  isso  poderia  ser  ciúmes  meu,

novamente, minha mãe nem falou comigo. A última vez que eu tentei contar foi

por  volta  dos  meus  doze  ou  treze  anos.  Uma prima de  consideração  veio

dormir aqui em casa, e no dia seguinte ela acordou horrorizada querendo ir

embora. 

No dia seguinte trocamos mensagens, e ela me contou que ele mexeu

no corpo dela. Eu pensei que aquela era nossa grande chance, dessa vez não

teria como ela não acreditar em mim! Eu sei, parece loucura mas eu tava até

feliz! Naquele dia eu fui feliz pra escola, passei o dia todo na expectativa… e

quando fui falar com ela, ela chorou… Ela chorou tanto… Ficou preocupada

com a melhor amiga dela (que eu chamava de tia) que agora estava envolvida

nisso. Tia Gina ligou e chamou pra conversar. Elas se encontraram e tia Gina

disse que acreditava na minha prima. Que ela tinha contado detalhes demais

pra serem mentira. Minha mãe o defendeu, disse que ele via a mim e minha

irmã como filhas e que nunca faria isso com ninguém. Não soube muito mais

da conversa. Só sei o que minha prima ouviu tia Gina falar quando conversava
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com  outro  adulto  na  casa  deles.  Naquela  semana  quando  estávamos

combinando  de  contar,  meu  padrasto  apareceu na casa  da  minha  prima e

ofereceu a ela um MP5. Nem eu tinha aquilo ainda. Era um aparelho super

legal  que você  punha música  e  tinha uma telinha  que  dava pra  ver  vídeo

também. Ela estava sozinha em casa,  meus tios tavam trabalhando,  nunca

pudemos provar. 

Isso se arrastou até meus 17 anos (quase 18), e deu uma pausa de uns

meses porque eu fiz  um acordo com ele.  Eu lhe  deixava me ver  tomando

banho, tirava a roupa do jeito que ele queria e ele não tocava em mim de noite.

Era melhor do que não conseguir dormir, pelo menos. O trato era o seguinte:

toda vez que ele sentia vontade de abusar de mim, ele me acordava e nós

orávamos. Eu sempre conversava com Deus, então eu pensei que se Deus me

dava força pra passar por aquilo, ajudaria ele também. Isso funcionou por um

tempo,  realmente  funcionou.  Ele  me  via  tomar  banho  pelo  buraquinho  na

parede ou pela janela do banheiro e à noite, quase toda noite ele vinha até

minha cama e nós orávamos. Mas acho que depois de um tempo isso deve

cansar. Isso deve ter durado um mês e meio ou até dois, mas uma noite ele me

acordou como se tivesse em abstinência. Ele tremia e estava agitado. Ficava

dizendo “eu não consigo mais, eu preciso, eu preciso” e eu perguntei “quê?”;

ele disse que precisava mexer em mim de novo, eu disse que das duas uma:

ou eu matava ou morria, porque eu não ia deixar ele tocar em mim de novo. Eu

tava com tanta raiva que mandei ele sair de perto de mim, pra me dar uma

última noite em paz, e ele saiu. 

Passei a noite toda pensando que aquilo não poderia começar de novo.

Não tinha condição nenhuma. Fiquei lembrando da vez em que ele tinha sido

muito  violento à noite,  e,  na manhã seguinte,  matei  aula pra ficar  com um

menino porque eu estava disposta a perder a virgindade, pelo simples fato de

não querer que ele roubasse aquilo de mim também. De que adiantaria contar

pra minha mãe? Ela perdeu uma amizade de mais de vinte anos por ele, acho

que nem desenhar iria adiantar. Uma vez, compartilhei isso [sobre o abuso]

com  uma  amiga  da  igreja  que  contou  tudo  pra  pastora.  A  pastora  veio

conversar comigo e perguntou se era coisa da minha cabeça, porque ela tinha

pensado coisa parecida quando era criança! Quase que falei pra ela, “Querida,

você com certeza deve ter sofrido abuso, alguém deve ter tentado fazer você



78

esquecer,  isso sim!”.  Que insulto!  Nunca me senti  tão idiota!  Depois de um

tempo essa  pastora  fez  psicologia,  o  que eu  achei  irônico...  No final,  meu

padrasto brigou comigo e disse que eu tava fazendo a família passar vergonha,

que eu tava envergonhando minha mãe… E ela [a mãe] não disse nada…

Na manhã seguinte eu juntei minhas coisas e fui pra casa da minha avó.

Chegando lá conversa vai, conversa vem, minha avó contou que foi estuprada

e eu disse, “eu sofri abuso, vó” e ela falou, “foi Téo, né?”, e eu disse que sim...

Ela simplesmente disse “eu suspeitava. Sua mãe veio me perguntar o que eu

achava uma vez...  Disse que você tinha falado algo  assim.”  eu  fiquei  sem

reação. Como assim? Respirei e implorei pra ela não contar pra ninguém. Não

adiantaria  de nada e eu ia  acabar  prejudicando todo mundo.  Imaginei  todo

mundo indo em cima da minha mãe, alguém tirando a guarda da minha irmã e

ela me odiando pra sempre. Óbvio que ela não ficou quieta e pior, contou pros

meus tios. Quer saber, eu vou resumir. Meus tios me perguntaram se eu tinha

provas e ameaçou minha mãe de denunciarem ela como cúmplice se ela não

me levasse na delegacia em uma semana. Ela me levou. Foi um dos piores

dias da minha vida. 

Fomos na delegacia da mulher que estava locada numa área do exército

e o inspetor me recebeu numa sala que era tipo um porão. Ele era ríspido e fez

minha ocorrência na máquina de escrever.  Me questionou o porquê eu não

tinha ido lá antes e disse que ninguém pegaria meu caso porque já fazia mais

de seis meses que Téo tinha me tocado então não rolava corpo delito. Me senti

horrível, e minha mãe o tempo todo com o olhar assustado respondendo às

perguntas dele do jeito que dava pra fazer com o nervoso que tava sentindo.

Fomos embora e no ônibus ela comentou: “ele disse que não vai dar nada, né?

Vai ficar tudo bem”. Uma semana depois, uma delegada pegou meu caso, eu

estava estudando na biblioteca da faculdade quando recebi a notícia. Chorei

tanto! Cíntia, Rapha e outros amigos me deram apoio e disseram que iriam na

delegacia comigo se eu quisesse... Tava tudo dando certo pela primeira vez,

mas minha mãe estava nervosa… Disse que a gente não podia depor… Que a

gente tinha que pensar em alguma coisa… A essa altura, ele já tinha fugido de

casa e ido pra Maricá, mas ela ainda se preocupava. Ela até foi [na delegacia]

mas meus tios e ele não apareceram. Não faço ideia do que ela disse, mas
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depois que descobri através dele que eles se encontravam o motel eu desisti

de tudo. 

Eu só queria que minha mãe acreditasse em mim, eu só queria que ela

olhasse pra mim enquanto eu contava o que tava acontecendo, eu só queria

que ela dissesse que ia ficar tudo bem e que ela acreditava em mim. Ele me

ligava de números diferentes. Trabalhava numa empresa que mexe com linha

de telefone, então me ligava de vários números e eu, burra, atendia. Ele me

dizia que eu tava acabando com nossa família porque minha mãe pensava em

se  matar.  Que  eu  precisava  salvar  nossa  família.  Outras  vezes  ele  ligava

debochado  dizendo  “sabe  onde  eu  tava?  Com  sua  mãe  no  motel”.  Meus

amigos continuaram a me incentivar, mas eu não queria nem lidar mais com

aquilo,  não  fazia  sentido  voltar  lá  se  minha  mãe  ainda  tava  com  ele.  Eu

comecei a pegar disciplinas todos os dias e ficava o dia inteiro na faculdade.

Nos três meses que fiquei lá, eu não tinha tempo de ajudar em casa, então

minha avó me mandou de volta pra casa da minha mãe, e, adivinha só, eu não

era a única de volta ao lar. O clima estranho que tava entre minha mãe e eu,

dela falando pouco comigo e meio que não falando sobre o assunto sumiu. No

primeiro dia que acordei na casa, minha mãe, depois disso tudo, era como se

nada tivesse acontecido.  Não sei  se pela minha irmã mais nova,  mas todo

mundo se falava normalmente e eles pareciam super bem no casamento… Eu

não entendi nada.  Comecei a namorar o Samuel, que hoje é meu marido, e

bizarramente depois que assumimos um compromisso ele parou de me tocar. 

Ele até hoje evita olhar nos olhos do meu marido. Vê-lo [o abusador]

com minha mãe me dói até hoje. Ninguém toca no assunto além de mim, e

quando toco, minha mãe geralmente finge que não está ouvindo… Ou melhor,

age  como  se  eu  não  tivesse  falado  nada.  Hoje  em  dia  ele  e  meus  tios

continuam amigos… Assim como ele levava minha avó ao médico na época da

confusão, hoje ainda leva ela aos lugares. Minha mãe deixa ele pegar bebês no

colo e ficar sozinho com crianças…Por exemplo: minha irmã tá com dezesseis

anos e é madrinha da filha da vizinha que começou a ir pra casa da minha mãe

com meses de vida. Comecei a ter pesadelos, porque como moro no mesmo

quintal, vejo com frequência eles deixando a criança sozinha com ele, ou no

colo dele e uma vez chamei a minha mãe e disse: “mãe, você sabe que eu te

amo e não quero prejudicar ninguém. Mas posso te pedir uma coisa? Evita
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deixar a menina com o Téo, não só por mim mas pela criança... Sabe, deixar

ela sozinha com ele não vai ser legal”. Minha mãe, que estava muito tranquila,

fez uma cara horrorizada. “Que é isso, Nínive?! Que absurdo de se falar! Não

entendi porque você veio com uma coisa dessa!”. Ela levantou e foi saindo da

minha casa. E eu disse “Mãe, por favor, você sabe do que eu tô falando, não é

pra te magoar! É uma criança mãe!”, e ela saiu falando. “Tá, Nínivie, tá bom”.

Mesmo depois deste pedido nada mudou. 

Nossa, escrevi horrores, desculpa, eu resumi.

VI) Monique, 20 anos 

(Entrevista presencial)

Eu comecei a sofrer abuso assim que meus pais se separaram, quando

eu  tinha  5  anos  de  idade  e  depois  de  um  período  super  conturbado  de

daquelas paradas de judiciais mesmo. “Aah pode, vai para a casa do pai de 15

em 15”. “Não vai.” “Ai não sei o que, pensão” e etc... Meu pai nunca foi uma

pessoa muito boa, e ele não queria dar pensão, e minha mãe não me permitiu

ir pra casa dele até que ele começasse a fazer. Quando ele começou a fazer,

eu comecei a ir pra casa dele. Quando eu comecei a ir pra casa dele, pouco

tempo depois de uma, duas, três visitas quinzenais. Que ele ia, na época eu

morava na  casa  dos  meus avós.  Porque  quando  meus  pais  se  separaram

minha mãe não tinha pra onde morar, voltamos a morar nos meus avós e... E aí

ele ia me buscar nos meus avós e me levava pra cidade onde ele mora, que

é... É o ABC Paulista que é onde eu morava né?! 

Aí quando eles se separaram eu vim morar em SP, eu fui morar em SP,

num bairro  da  Zona Norte  lá,  Taipas,  com os meus avós bem na periferia

assim. Aí ele ia me buscar e me levava pra casa dele de 15 em 15 dias, aí eu

passava um final de semana na casa dele geralmente, ou eu passava o final de

semana inteiro na casa dele, ou ficava tipo uns dois dias na casa dele e depois

ia pra casa da minha tia e do meu avô que é irmã e o pai dele. Ai, como eu

ficava na casa dele, geralmente tipo começava como se fosse uma brincadeira

que quando a gente morava junto que ele não era um crápula, ele a gente

brincava, brincadeira de pai e filho normal. Sempre começava tipo como uma

brincadeira assim, sabe?! E eu era criança, né? Tinha tipo sei lá 7/6/7 anos de

idade, assim ele falava que era brincadeira, então era brincadeira né? Ponto. E
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assim foi sucessivamente durante vários anos nessa brincadeira e aí chegou

num ponto que eu comecei a, num ponto tipo intermediário que eu comecei a

perceber que aquilo não era brincadeira, que aquilo era tipo alguma outra coisa

que não era brincadeira e não era certo e mas eu fui deixando levar porque eu

falei: meu, tá mó encrenca ele e minha mãe não se davam nada bem, porque

ele não ajudava minha mãe e minha mãe teve que se ferrar sozinha pra tipo

me sustentar e etc... Então já tinha muito problema rolando e eu não queria

tipo,  expor  aquilo  que  seria  mais  um problema pra  minha mãe,  pra  minha

família, que eu sabia que não iam saber lidar, e que se eu fosse chegar e ele

pra abordar, pra falar daquilo, ele ia tipo me agredir, ele ia num ia ser legal. 

E aí foram se passando, aí até que eu cheguei um ponto que eu tentava

evitar de ficar na casa dele sozinha, sem ninguém saber de nada. Eu por mim

mesma evitava de ficar na casa dele. Ele ia me buscar e eu falava que queria ir

pra minha tia, ou então evitava de tentar, tentava não falar com ele pra minha

tia me buscar e eu ficar na casa dela, não dormia na casa dele, não ficar na

casa dele pra que isso não acontecesse. Mas tava tendo uma relação normal

com ele assim, é meu pai né? Tipo apesar de tá meio confusa com o que tava

acontecendo, eu ainda tinha esse sentimento assim né? E aí, um belo dia eu

tava na minha tia com a minha prima, era pequena, né? Tava conversando,

assim. num sei o que, e do nada comecei a chorar, que eu num sei muito bem

aonde eu li  umas coisas sobre, eu vi  que vítimas de abuso sexual  sofrem,

algumas sofrem, cada cérebro reage de uma forma, né, a esse trauma. E, e eu

tinha muito essas coisas de crises de choro assim, aleatórias. Começava a

chorar do nada, nem eu sabia porque, não era nada assim, aah me batia uma

tristeza, não lembrava... Começava a chorar aleatoriamente, e um belo dia isso

aconteceu e eu tava na minha assim, aí minha tia veio conversar comigo: que

que foi  que aconteceu? Tá acontecendo alguma coisa? Alguém tá fazendo

alguma coisa? Aí eu falei pra ela: “Não, meu pai quando eu vou pra casa dele,

ele mexe comigo”. Só que eu não... Ééé... Não tipo descrevi o que acontecia

porque na hora que eu falei pra ela, o que ela já entendeu que fosse um abuso

sexual, o cérebro dela já pifou assim na hora, eu via na expressão dela que ela

já, tipo assim sabe quando uma pessoa desliga assim? Eu acho que... Ééé...

Foi tipo um trauma pra ela também, né?! Ela já deu mais uma desligada assim,

e ela: “tá, tá bom”. A única coisa que ela falou foi: “Tá bom”. “É... eu to com
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você, eu vou evitar que você vá pra casa dele. Não vai mais pra casa dele”. E

morreu aí, o assunto né? Isso eu já tinha uns 9/10 anos mais ou menos. E aí, a

partir  daí  a  minha tia  tipo,  evitou  que eu fosse pra casa do meu pai  e  eu

também. Minha mãe não gostava que eu fosse pra casa dele, ela não sabia de

nada mas ela não gostava que eu ia, porque tipo ela não gostava, sabia que

ele não era uma pessoa boa mas ela não sabia de nada.

E aí, aí... Aí ela, aí eu não fui mais pra casa dele e gradativamente fui

perdendo contato com ele, assim... A última vez que eu vi ele sozinho de ter um

contato para sair,  fazer alguma, coisa foi  quando eu tinha 11 anos e desde

então num rolou mais nenhum tipo de contato assim. De ficarmos sozinhos

né?! Aí, foi isso. Daí tipo, o desdobramento disso, não contei pra minha mãe.

Fui contar pra minha mãe quando eu já tinha 13 anos de idade, que eu tava...

Eu tinha sido internada que eu tava meio doente, aí eu não via meu pai desde

que eu tinha uns 11 anos, e tipo, sei lá, no momento de vulnerabilidade, não sei

explicar, tava triste, tava doente e via minha mãe ali segurando aquela barra

toda sozinha, falei que queria ver meu pai, assim, aleatoriamente. Aí minha tia

que tava comigo, minha tia por parte de pai que é irmã dele foi, chamou ele, ele

foi  lá.  Deu mó briga do cacete porque ele  é uma pessoa bem escrota,  foi

péssimo. Aí quando eu saí do hospital ééé... Minha mãe veio tipo me cobrar

isso, porque querendo ou não o fato dele ter ido foi um estresse muito grande

pra ela né?! Além do... De tudo ali e ela veio tipo... meio que brigar comigo

assim... pelo que... meio... Não, ela brigou comigo pelo o que eu tinha feito e

tudo e querendo entender o porquê eu fiz. Eu não sei por que eu fiz, eu só

pensei na hora e fiz, não sei quê. Aí ela descendo a lenha nas minhas costas e

brigando comigo pra cacete, aí eu peguei e falei: “Meu, você não sabe metade

das coisas que eu já passei, que eu não contei pra te poupar porque eu sabia

que eu sei que você tá lutando pela gente, pra gente conseguir ter as coisas,

pra conseguir  ter  estudo, pra você conseguir  ter  uma profissão e você não

valoriza nada disso, você só quer me julgar por eu ser eu”. Porque eu, como

criança, ter uma atitude dessas, sem pensar. Aí: “Aaah, não sei o quê”, “o que

que você já passou? Então me conta”. Aí eu tipo... Eu, todos os abusos que eu

já  contei  antes  deu  tipo...  Crescer  assim  que  hoje  em  dia  eu  tenho  mais

consciência das coisas, foi involuntária assim sabe?! Escapou. Aí depois que

escapou eu falei: “puta que... fiz merda”. Tipo, é acho que é natural da vítima
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né? Porque,  querendo ou  não,  abuso  sexual,  principalmente  quando  é  por

parte  da  família  causa  um  trauma  muito  grande  né?!  Em  todas  as  partes

envolvidas. Aí eu contei pra ela, ela ficou tipo que nem minha tia assim, parece

que o cérebro dá um baque, a pessoa num consegue olhar pra você, a pessoa

não consegue falar, a pessoa não sabe o que faz. 

Thuani: É um bloqueio. 

Monique: É dá um negócio assim. Aí, ela falou: “porque você não me

contou antes, não sei o quê, não sei o que lá”. E eu tinha acabado de sair do

hospital, tava super fraca ainda. Falei: “Meu, não te contei porque você não ia

poder fazer nada, você já tinha muito estresse na cabeça, já era uma briga

danada. Eu não queria que vocês brigassem, e por conhecer ele, por saber que

ele não é uma pessoa boa, eu tinha medo dele fazer alguma coisa com você,

dele fazer alguma coisa comigo. Tipo, é... sei lá... para prejudicar nossa vida,

eu preferi segurar isso pra mim e seguir em frente, sabe?! Ééé... Porque tipo,

quando eu era criança eu num... Eu num pensava muito nisso entendeu?! Tipo,

assim... aconteceu. Eu tinha plena consciência do que aconteceu foi errado, do

que tinha acontecido, como tinha acontecido, quem tinha feito, só que eu tipo,

falei:  “Olha  não  posso  falar  pra  ninguém,  porque  essas  pessoas  tem uma

estrutura tipo psicológica, muito mais frágil que a minha que sou criança, e se

alguém fica sabendo disso, o que tá ruim hoje em dia já vai ficar mil vezes pior,

então  vou  me calar  e  seguir,  eu  lido,  eu  vou  lidar  muito  melhor  com isso

sozinha, do que eles vão lidar, porque eles vão tentar resolver de uma forma

totalmente  errada,  porque  eles  estão cheios  de ódio,  eles  estão cheios  de

emoções bagunçadas, num vai dar certo”. E foi isso tipo, botei uma pedra e fui

seguindo, entendeu?! 

Hoje em dia que eu tenho uma consciência maior das coisas, eu vejo o

tamanho o buraco que isso fez na minha vida, um estrago imensurável que

todos os dias eu tento reparar de alguma forma. São hematomas que todos os

dias eu preciso…. Cuidar um pouquinho … conversar comigo mesma porque

eu acho que... Eu deixei essas coisas ali num canto, tipo não sei lidar com isso

agora,  e  essas  coisas  foram  causando  alguns  problemas  em  mim…  Aí...

Voltando a história do meu pai, minha mãe, no final da história, não fez nada

porque  ela  ficou,  tipo,  muito  desesperada… Foi  conversar  com meus avós

porque meus avós que me criaram, né, porque ela tipo, tinha que trabalhar e
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estudar e não tinha tempo pra ficar comigo, infelizmente. Como eu sabia que

não  ia  dar  nada  porque  ele  não  chegou  a  me  estuprar,  ele  abusava

sexualmente de mim, e mulher a gente sabe que se chegar na delegacia e falar

“Ó, quando eu tinha x anos eu fui sexualmente abusada pelo meu pai. O cara

vai olha pra mim vai falar tá, quer fazer um...sei lá, ir no IML, fazer um negócio

[exame]”…  Qualquer  exame  que  fizesse  em  mim  não  iam  achar  nada,

entendeu? Era minha palavra contra a dele, e a dele é claro que ia prevalecer!

Iam prender um cara porque a menina tava falando que... Ainda mais com todo

histórico familiar de briga que ele e minha mãe tinham judicial e tudo mais,

entendeu? Então eu não quis que ela se estressasse e ela me perguntou: “vou

na delegacia, vamo comigo?” E eu falei “mano, não vai adiantar! Você sabe a

pessoa que ele é ele vai negar até a morte, e eu que vou ser a errada porque

ele vai dizer que eu interpretei  as coisas errado. Que eu tô inventando pra

atingir ele ou até que você inventou isso e que a gente quer destruir a vida dele

por que a gente é louca e coisas do gênero”. Então eu falei pra ela: Isso não

adianta!  Eu só estou te contando pra que você passe a me respeitar  mais

porque você passou por um monte de coisa pra gente conseguir ter a nossa

vida e tudo mais”.

Foi tipo isso, sabe...Da minha mãe, da minha tia, dos meus avós que

souberam que aconteceu, ninguém nunca, nunca parou pra conversar comigo.

De sentar e falar: “Ó Monique, o que que aconteceu? O que ele fez? Ele fez

isso, isso e isso? Ó, Não é sua culpa… ele que é errado, ele é um adulto

ruim”… Isso é uma questão que eu já resolvi  na minha vida mas antes eu

ficava chateada por esse ponto de omissão, não no sentido de “aaah botar ele

na cadeia”, e tal… porque isso pra mim não adianta! Teria adiantado assim...

Na  época  quando  eu  era  criança,  se  os  adultos  a  minha  volta  tivessem

estabilidade pra perceber o que estava acontecendo comigo, porque enquanto

meu  pai  abusava  de  mim…  Todos  os  abusos  foram  consecutivos  e

concomitantes... E assim, eu tinha problemas na escola... Eu sofria bullying na

escola...  Porque...  Eu estudava em uma escola que era na boca da favela,

então só tinha eu de tipo... Branquinha... Diferente… E minha mãe era super

fodida mas ela juntava dinheiro pra comprar meu material escolar então todo

ano  eu  tinha  bolsa  da  Barbie  e  os  cadernos  da  Barbie,  só  que  as  outras

crianças eram muito pobres, não tinham nada disso, tipo então meio que me
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massacravam por eu ser diferente por meu vô ter um carro e me levar pra

escola  de  carro  mesmo  que  o  carro  fosse  velhinho,  sabe?  E  aí  eu  não

conseguia ir pra escola sabe? Só que ninguém percebia que poderia ser um

outro tipo de problema… Vô e vó brigavam comigo pra ir pra escola e cabou,

sabe? Não tinha muita conversa. 

Ninguém conversou comigo sobre o assunto, eu contei lá na hora pra

minha mãe...meus avós ficaram sabendo, todo mundo teve a mesma reação no

momento sabe? Conta, leva aquele choque do momento, vira e fala rápido tipo

“passou, tá?” e já era, morreu o assunto ali, sabe? Então, é tipo... É uma pedra

gigantesca em cima, mata aquele assunto ali como se nunca tivesse existido...

E ninguém fala mais nisso. Aí, enquanto meu pai me abusava quinzenalmente

quando eu ia pra casa dele, eu morava com os meus avós, e minha mãe tem

um irmão que na época que eu fui morar com os meus avós ele era novo, tipo

uns 20 anos, ou menos, eu não sei muito bem, mas ele morava com os meus

avós  e  ele  e  minha  mãe  antes  tinham  uns  atritos,  mas  depois  que  eles

cresceram se amavam muito e eu gostava muito dele, é meu tio, né. E quando

fui morar com minha vó me colocaram pra dormir no quarto dele. 

Uma bela noite eu acordo assim, tudo escuro e sinto uma mão passando

em mim, tipo só passando, aí eu achei estranho...Porque nesse mesmo tempo

meu pai já abusava de mim… Que foi dos meus 6 aos meus 10 anos... Assim

meu pai foi até meus 9, mas meu tio foi um pouco mais à frente. Quando meu

tio começou, meu pai já fazia isso comigo, aí quando meu tio começou e eu já

tava sentindo uma mão em mim, eu pensei “ué, meu pai veio atrás de mim no

meio da noite? Que que tá acontecendo?”. E eu fiquei paralisada de medo,

porque  eu  quando  criança  sofria  muito  de  terror  noturno  então  eu  fiquei

paralisada. Eu fiquei parada, eu não me mexia e eu deixei ele fez tudo o que

ele queria que basicamente era mão... Passar a mão... Na primeira noite. Eu

não sabia o que estava acontecendo, tava tudo escuro, então eu fiquei quieta.

O tempo foi passando e foi continuando... E continuando, e continuando, e foi

piorando... até chegar num ponto dele tentar me estuprar mesmo, mas eu acho

que tipo assim, pelo fato de eu ser da família ele não fazia nada... Violento tipo

estuprador  de  rua…  Era  tudo  com  delicadeza  pra  não  machucar.  Aí  ele

começou a querer enfiar o pênis em mim, e eu ficava quieta, parada, né, eu ia

fazer o quê? Eu fingia que tava dormindo porque tinha muito medo. E um dia
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ele tentou enfiar tão forte que eu senti que machucou, e ele sempre ficava ali

na meiuca sabe? O que eu sentia no meu corpo era que ele tentava sempre

penetrar na minha vagina e no meu ânus... Ele sempre tentava sim… Colocar a

cabeça  sabe,  eu  era  muito  novinha,  e...  Eu  sou  pequenininha  né...  Nova

então... Num entra né? Então... Teve um dia que ele forçou um pouco mais e

me machucou, tanto que hoje em dia eu tenho uma cicatriz tipo acho que é

[que se  chama]… Lábio  inferior,  né?!  Mutilou um pedacinho… É tipo  solto,

assim... Como se tivesse mutilado e cicatrizado solto, sabe? E aí quando ele

me machucou, ele parou por um tempo… E eu não vi,  eu não senti no dia

seguinte, não sei se é porque eu tava em choque, assim, porque era assim, ele

fazia tudo durante a noite, aí acho que ele gozava em mim e limpava, porque

eu sentia que ele limpava alguma coisa e já era. Dormia... Eu dormia também e

no outro dia a vida continua… Ele parou por um tempo porque viu que me

machucou e depois continuou e eu, quieta todo esse tempo não falei nada, e aí

o que que eu pensava, pensava “meu, ninguém vai acreditar em mim! Vou virar

pra minha avó e dizer que... Ninguém vai acreditar, tá ligado!?  Vou ficar na

minha, já tô lidando com um, mais um na conta...  Que que é um peido pra

quem já está todo cagado?” E nesse meio tempo ele tinha uns problemas com

drogas  e  se  envolver  com  o  tráfico  ali  da  rua,  passando  uns  pino,  uns

prensadinho de maconha e meu vô brigava muito com ele pra ele tomar juízo, e

minha avó, vendo que o vô brigava muito com ele, tentava defender um pouco

ele. Pensei meu, a hora que eu pensar em falar alguma coisa eu tô fodida!

Ninguém vai me ouvir! E minha mãe precisa que eu fique aqui pra ela trabalhar

e fazer a faculdade de enfermagem, minha mãe precisa que eu fique aqui!

Então vou ficar na minha.

Aí um dia, assim, minha mãe trabalhava a semana toda, na sexta-feira à

noite, quando ela saía do serviço, ela ia me buscar na casa da minha avó pra

me levar pra casa dela, porque nesse meio tempo ela conseguiu comprar um

apartamentozinho, tipo... Lá se chama CEHAB, equivale a COHAB, minha mãe

conseguiu comprar com a ajuda da minha avó, porque minha avó participou da

formação urbana dos sem-terra e minha avó ia nas reuniões até conseguir um

apartamentinho pra minha mãe, e minha mãe ia toda sexta à noite, quando eu

não ia pra casa do meu pai, me buscar pra passar o final de semana na casa

dela, e aí meu vô ia me buscar ou domingo à noite ou segunda de manhã e me
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levava pra escola. Numa sexta à noite ela foi me buscar, tipo à noite, noite

mesmo, era tipo umas 11 horas e eu super feliz, porque na casa da minha mãe

era tudo lindo e maravilhoso, quer dizer... Não era tudo lindo e maravilhoso...

Mas era melhor que lá né? [Do que a casa dos avós] E... A gente andando

assim  ela  perguntou  “ah,  filha,  tá  feliz?”.  Isso  eu  tinha  uns  9  anos,  e  eu

respondi “tô, mãe, tô feliz que hoje eu vou dormir tranquila!”, e ela: “como assim

dormir tranquila?”, e eu “é, mãe, dormir na sua cama, tranquila com você! Sem

o titio mexer comigo”. Só que eu falei assim, como se eu tivesse contando “oi,

fui ali e comprei um sorvete” e vazou que eu não senti, acho que aquilo tava

incomodando tanto que só  saiu,  e  ela  “como assim,  mexeu com você?”,  e

minha  mãe  é  uma  pessoa  muito  expressiva,  assim,  ela  é  extremamente

descontrolada, aí eu já falei [pensou] “putz, Monique, tenta consertar!”  Tentei

de todas as formas mas mãe é mãe né, e aí ela já pescou logo e falou: “fala o

que ele tá fazendo”. E eu falei: “ah, mãe ele tá mexendo comigo de noite”, aí já

comecei  a  ficar  desesperada,  a  chorar  porque eu não queria  dar  mais  um

problema  pra  minha  mãe,  aí  falei  que  ele  tava  mexendo  comigo  à  noite,

passando a mão, tentava penetrar as vezes... Aí ela ficou enfurecida e voltou

pra casa da minha avó. 

Esse diálogo foi da casa da minha avó até o ponto de ônibus, que era

tipo uns 10 minutos, e ela já voltou pra minha avó, já cheia de raiva, e aí minha

avó veio e minha mãe disse: “Monique, conta pra ela!” e eu achei um pouco

errado da parte dela... Não é errado porque é muito difícil julgar uma mãe que

quer trabalhar e estudar pra dar o melhor pra filha, acabou de se separar e tem

que deixar a filha na casa dos pais... Era muito difícil assim, porque cada um

tem seu costume de vida, né? Eu fiquei meio chateada porque eu achei que ela

tinha que me acalentar, sabe? Não querer sair na porrada, e por isso que eu

não queria contar pra ninguém, porque eu sabia que essa seria a reação de

todo mundo, e enquanto todo mundo saía na porrada ninguém me perguntou

“cê tá bem? Cê quer ir no médico?” Num teve isso, sabe? Ela só começou a

brigar e bater no meu tio, minha vó veio e me mandou contar pra minha avó e

depois  que  eu  contei  ela:  “Aí,  meu  Deus”,  minha  avó  era  evangélica

pentecostal  fervorosa,  e  acho  que  crescer  nesse  contexto  me  prejudicou,

porque eu me via como errada, como se eu estivesse provocando aquilo de

alguma forma, porque a igreja mostrava que a mulher que tinha que se portar,
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a  mulher  não  pode  falar  ou  andar  de  tal  jeito,  e  isso  e  aquilo.  Então  eu

pensava: “eu que sou a safada!”, e quando contei pra vó ela disse: “Deus tava

me avisando que tava acontecendo alguma coisa”, aquele papinho… E minha

mãe disse: “tava avisando e você não presta atenção? Não repara na menina?

Não vê nada acontecendo?!” E ela [avó] “não, não vi” E aí todo mundo brigou e

meu tio negou até a morte, até uma hora que ele admitiu e minha mãe desde

então não fala mais com ele. Minha mãe queria me levar pra casa dela mas

não dava, a escola era longe, ela não tinha tempo, e eu tive que continuar lá, e

ela ficou dizendo que ia denunciar ele pra polícia e tudo mais, e a gente entrou

naquela  velha  história  de  sempre:  “estuprou? Não”.  “Tem prova no corpo?”

Tinha um machucado que na época ninguém sabia, eu só fui ver o machucado

com 18 anos quando eu comecei a me relacionar, que eu olhei aqui e fiquei

pensando o que será que era e fiquei pensando até que lembrei do dia com

meu tio. E aí o que aconteceu… Minha avó me tirou do quarto do meu tio e

comprou  uma  cama  pra  mim,  porque  antes  eu  dormia  na  cama  de  puxar

debaixo da dele. E ela colocou pra dormir no quarto dela e circulação da casa

continuava normal.

Minha  mãe  me  pegou  pra  passar  uma  semana  com ela  porque  ela

arranjou folga, mas não foi uma semana pra tipo cuidar e conversar sobre, foi

tipo ficar. Eu não sei o que acontece na cabeça de um responsável de uma

criança que passou por uma coisa dessas assim, mas dos meus responsáveis

a reação foi a mesma, foi tipo um choque e um silêncio total e absoluto. Não

sei se eles conversavam entre eles, mas pra mim foi um silêncio total, e vida

que segue. Eu não tinha raiva sabe, mas eu sempre tive aquela coisa... Eu não

tenho nenhum sentimento por essas pessoas que fizeram isso comigo, eu num

desejo nem que vá pra cadeia nem nada disso. É um vazio sabe, que eles

vivam a vida delas, tudo que a gente faz a gente vai receber em troca. Eu não

queria me expor a ter um contato com a pessoa mas não tinha jeito.  Tava

morando lá mas não conversava com ele [tio], e aí ele só foi sair da casa da

minha avó porque ele arranjou uma esposa, engravidou ela e saiu pra outro

apartamentinho que minha avó arrumou. Ó, ele saiu da casa da minha avó eu

tinha 12 pra 13 anos. Tipo desde que aconteceu, ficamos vivendo todos ali, e

depois que ele saiu ninguém contou pra mulher dele, ele ia ter filhos e eu fui

muito bem orientada pelos meus avós a não tocar no assunto com a mulher
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dele porque eu iria estragar a vida dele, porque ele tava tentando recomeçar a

vida dele e eu não tinha que tocar nesse assunto e... Se Deus perdoa porque

eu não posso perdoar? E eu fiquei passiva em meio a tudo isso, e eu tinha

contato com a mulher dele, e a mulher dele é agitadona, ela é bem mulherão

fervorosa e ela ficava muito encucada da minha mãe não falar com ele, aí fui

falar com minha mãe pra pelo menos quando tiver todo mundo junto... Ela não

precisa  amar  ele...  Mas  falar  o  básico  porque  pra  mim  não  faz  a  menor

diferença se ela falar ou não, mas pros meus avós e a mulher dele sim. Ela

achava que minha mãe não queria falar com ele porque ele teve problema com

droga, e ela julgava que minha mãe tinha uma condição melhor que a deles

porque minha mãe tava, com muito esforço, reformando o apartamento…

Eu e ele a gente falava o essencial, ele não olhava nos meus olhos, ele

mesmo não conseguia se relacionar comigo… Ele foi preso depois, teve mais

dois filhos… E tá lá vivendo a vida dele. Junto com todas essas coisas que

aconteceram, logo depois que meu tio parou de abusar de mim, minha avó

começou a fazer uma reforma na casa dela e tinha o pedreiro de confiança e

na época, meu avô tava muito fora de casa na época e minha avó não tinha

muita paciência pra mim porque eu sempre falei muito, então quando eu vi o

pedreiro fazendo as coisas da obra eu fiquei interessada em ver como era, eu

não  tinha  maldade  de  que  o  pedreiro  podia  fazer  alguma  coisa,  eu  não

carregava bagagem de que homem era uma coisa perigosa. E minha avó me

deixou ficar lá perguntando sobre o trabalho dele, e fiquei conversando com ele

até que chegou uma hora que ele passou a mão em mim, e dizer que era

brincadeira. Ele ficou passando a mão em mim até que ele me prendeu no

banheiro da minha avó, sacou o pau duro pra fora e falou “chupa aqui” e eu

falei: “Não! Não vou fazer isso!” Quando ele viu que eu tava muito nervosa, ele

abriu a porta e me deixou sair e foi fazer as coisas deles, e nisso ele ficou

abusando de mim a reforma inteira. Isso foi coisa de 1 mês, 1 mês e pouco… E

ele ia todos os dias lá, a não ser final de semana. Ele só não me abusava ou

quando eu tava na escola ou quando eu ficava perto da minha vó, porque eu

sabia que se eu ficasse por perto da minha avó ele não ia fazer nada comigo.

Porque quando eu vi  que aquilo era errado eu dei  um basta e me afastei,

porque eu sabia que ele não ia me coagir perto da minha avó. E desse cara só

quem sabe é minha avó porque eu só contei esse ano pra ela. 
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Isso só foi me bater mais quando eu cresci porque quando eu era menor

eu dava uns beijinhos só, se eu ficasse com 10 caras na noite, 10 beijos pra

mim tava ótimo,  mas eu não deixava passar  a  mão nem nada,  num tinha

intimidade corpo a corpo com ninguém porque meu corpo me avisava já que

pra eu ter aquilo com alguém tinha que ser alguém que eu confiasse, porque ia

ser algo muito difícil. Teria que ser alguém que entendesse a história do meu

corpo, aí só fui me ligar nas coisas e como elas tinham acontecido quando eu

conheci meu namorado, que eu tô com ele até hoje, tipo conheci ele eu tinha

18 anos. Ele me pediu em namoro e eu falei, olha até namoro com você, mas

você precisa saber que eu passei por isso, isso, isso, contei tudo pra ele e falei

da omissão das pessoas e ele disse “eu te aceito e a gente vai junto!”, e a

família dele é bem estruturada psicologicamente, não era bagunçada que nem

a minha, e quando a gente começou a tentar fazer as coisas tinha dias que a

gente conseguia, tinha dias que [eu ficava] no meio desesperadamente como

se tivesse levado uma facada… Começava a chorar, chorar, chorar! Ele me

abraçava e conversava comigo, e eu meio que ficava em estado de choque, eu

ficava quieta e ele cuidou de mim todo esse período. Eu atualmente não tenho

esse problema…

Esse ano eu decidi resolver coisas pendentes da minha vida, e sempre

ficou muito forte em mim a questão da omissão. O único homem que soube foi

meu avô materno, e ele sempre foi bem crápula com mulheres, então foda-se a

opinião  dele,  mas  por  parte  das  mulheres  da  minha  família,  a  minha  avó

materna, minha tia paterna, e minha mãe, que foram as que ficaram sabendo,

eu nunca entendi porque ninguém nunca me deu um abraço, porque ninguém

sentou pra conversar comigo e falou “olha, não é culpa sua”, tá ligado? Porque

hoje essas coisas trazem efeitos pra minha vida que são muitos significativos, e

eu não consigo entender porque não conversaram comigo e não aliviaram a

barra pra mim. Minha mãe por ser muito nova e ter um monte de coisa pra

resolver, às vezes descontava em mim, e fazia muitas coisas nada a ver, tipo

quando ela finalmente me levou pra morar com ela e colocou o namorado dela

pra morar com a gente e foi complicado porque eu achei que ia ter liberdade,

que eu ia dormir tranquila na minha cama, e eu não cresci com a minha mãe, e

eu queria ter experiência com ela, e eu ficava desconfiada porque não sabia

quem era o cara ou o que o cara podia fazer, ele não gostava de mim, e depois
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de um tempo que eles tavam juntos, e ele reclamava que eu comia tudo e que

eu não ajudava na limpeza da casa, um monte de coisa, sabe… 

Eu fiquei chateada com ela, e isso é uma coisa que me chateou, mas é

uma coisa que eu já conversei com ela, e ela que se resolva com a culpa. Eu

aguentei isso todos esses anos, deixar isso nas costas dela não custa nada né,

afinal não foi eu que botei um homem dentro de casa com minha filha que já

tinha sido abusada pelo próprio pai e pelo tio e ela sabia dos dois. Mas o fato

que  mais  me  incomodava  era  [que]  ninguém  teve  a  simples  atitude  de

conversar  comigo,  sentar  um belo  dia  e  tomar  um sorvete,  de  me  dá  um

abraço. Porque quando minha mãe chegou pra mim e falou “não conta nada

pra mulher do seu tio pra não estragar a vida dele” eu pensei eu falei, “bom,

agora confirmou que a culpada sou eu né?” E aí eu tinha muito isso dentro de

mim e meu namorado que foi colher os efeitos disso e quando comecei a ter

relação  sexual  tive  que  aprender  algo  que  era  diferente  do  abuso,  e  pra

desconciliar as coisas como é que faz? E pra fechar os olhos e transar e não

lembrar do abuso e não associar?  É muito difícil! É muito complicado porque

você pode até querer, mas o seu cérebro te leva pra aquilo, quando você se dá

conta você já tá chorando, você já não sabe mais o que a pessoa tá fazendo...

É muito complicado e ele [o namorado] passou toda a barra do meu trauma, tá

ligado? E conversando com ele eu percebi que eu tinha que resolver isso com

as  mulheres  da  minha  família,  que  era  o  que  me  incomodava,  daí  eu  fui

conversando uma a uma e conversei com minha tia, e quando eu expliquei pra

ela as coisas, que eu não queria que ela tivesse feito nada tipo matado, botado

na cadeia, só tira aquela pessoa do convívio social e conversar com a vítima

entendeu? 

Na minha opinião é isso que você tem que fazer. Se você pode botar na

cadeia, faça, mas não esqueça do foco da situação que é a vítima! Não é o

agressor! A vítima que tem que receber seu maior carinho e sua atenção!  Ao

agressor  você reúne energia  pra  botar  ele  na  cadeia,  sei  lá!  Mas a  vítima

precisa de você! Aí quando conversei com ela, ela começou a chorar e ficou

super mal. “Meu, me perdoa, eu não sabia que você se sentia assim ...na hora

que você me contou eu meio que entrei num estado de choque, eu meio que

desliguei, porque quando eu era pequena eu meio que passei por uma coisa

parecida, e eu tinha um certo primo que passava a mão em mim quando eu ia
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pra casa dele, minha mãe percebeu e não me deixava mais ir  pra lá,  mas

quando você me contou eu não associei de conversar com você, eu só revivi

meu trauma e tentei te ajudar da forma que eu podia, não tive o gatilho de

conversar”. Aí ela me pediu desculpa e tudo, e aquilo me bastou porque eu não

sou mãe, tia e nem avó de uma criança abusada, eu não sei o que é uma

criança  que  eu  amo  chegar  e  dizer  “olha,  seu  irmão,  seu  ex-marido  tá

abusando de mim” que trauma isso gera na pessoa? Sabe? Não posso julgar!

Eu acho que a omissão não tem justificativa, ele [pai] ainda frequenta a casa do

meu vô [paterno] e ela não fala muito com ele, mas tem um convívio, e meu

avô não sabe, porque ela não contou na época. Meu avô com 70 e eu com 20

vou chegar pra ele e dizer que além de deixar minha mãe fodida e tudo de ruim

que ele fez, ele ainda abusava de mim!? Pra quê que eu vou fazer isso? Não

tem  lógica  pra  mim.  Conversei  com  minha  tia  e  esse  ponto  pra  mim  se

resolveu. Ela tentou fazer coisas para compensar o erro da omissão.

Fui conversar com minha avó sobre e ela já sofreu muito abuso sexual,

saiu do nordeste com 6 anos de idade, expulsa de casa porque o marido da

irmã dela abusou dela e a minha bisavó julgou ela como se ela fosse culpada

pelo abuso, jogou minha avó em cima de um pau de arara e mandou ela pra

São Paulo com 6 anos de idade, minha avó foi morar na rua e nesse meio

tempo, já mocinha se virando pra sobreviver 2 caras estupraram ela super feio,

bateram muito nela, ela gestou, teve a filha e, na mesma época, a irmã dela,

casada com o cara que abusou dela, também teve uma filha, aí um irmão da

minha avó foi em São Paulo e pegou a criança, ninguém ajudou a minha avó,

só pegou a criança pra não ficar com ela na rua e levou pro nordeste. Uma das

crianças morreu, falaram que foi a filha da minha avó, mas a que ficou viva hoje

em dia tem contato com a gente e é a cara da minha avó. O físico, o rosto, mas

nunca contaram... Além disso, minha avó teve que virar garota de programa pra

se  sustentar,  lá  no  centrão  de  São  Paulo,  minha  vó  conheceu  meu  vô

trabalhando nisso e eu fiquei me perguntando como uma pessoa que também

foi  estuprada  não  conversa  com  a  outra?  Aí  fui  falar  com  ela  e  ela  logo

começou a chorar, ela disse “minha neta, queria tanto ter essa conversa com

você e  nunca tive  coragem porque foi  muito  difícil  ver  a  minha família  ser

destruída  naquele  momento,  e  eu  sempre  quis  ter  uma  família  e  naquele

momento em que eu vi a minha família ser destruída por uma atitude dele, eu
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fiquei perdida eu não sabia o que fazer! Eu falei pra sua mãe ir na polícia só

que não tinha o que fazer, mas não tinha marca no seu corpo, não tinha nada

no seu corpo, foi um choque pra mim e eu tentei afastar ele da forma que eu

podia, mas ele é meu filho”. E eu: “é seu filho mas eu era uma criança!”. E ela:

“eu sei mas eu não soube lidar na hora”. Assim eu vi que ela ficou bem perdida

na hora assim, aí ela falou: “você sabe porque ele fez isso com você?”. E eu

disse que não, mas não é porque alguém fez algo de ruim comigo que eu vou

repetir!  Aí ela veio me contar que meu pai e minha mãe tinha começado a

namorar muito novos e ele [pai] era um pouquinho mais velho que ela [mãe],

tinha uns 18 ou 17 [anos], um belo dia meu pai chamou meu tio pra viajar com

ele e quando voltou meu tio tava muito assustado, muito desesperado e foi

contar  pra  minha  avó  que  meu  pai  tinha  tentado  abusar  dele.  Ele  nunca

conseguiu contar direito se meu pai chegou a fazer alguma coisa ou se só tinha

tentado mas disse que mexeu com ele. Aí ela disse: “ele nunca superou isso e

fez pra se vingar”. E eu disse: “isso não justifica, né! Eu fui abusada, você foi

abusada e não saímos fazendo isso com uma criança”, e ela disse “é verdade”.

Ela me pediu desculpa e cabou por isso mesmo. Eu falei pra ela “é seu dever

cuidar pra que ele não faça isso com os filhos dele”. Aí foi aquela coisa de

negação né, “ah é da família”, “ah os filhos dele”, “eles amam muito aquelas

preciosidades”. E eu falei pra ela: “vó, estuprador não para!”. Eu meio que lavei

as minhas mãos com relação as crianças, porque eu não tenho contato com

ele, a mulher dele não sabe de nada que tá acontecendo, as únicas pessoas

que podem fazer algo é minha avó e meu avô… E... Basicamente é essa minha

história…

VII) Luíza, 20 anos

(Entrevista presencial)

Então... Tipo eu acho que deva ter... Não lembro exatamente a idade,

porque eu era tipo bem nova...  E na época morava eu, minha mãe e meu

padrasto. Eu lembro que minha mãe e meu pai separaram quando eu tinha 7

anos… E ele tinha mais 3 filhos: 2 eram meninas e 1 era menino, todos mais

novos que eu, então eu devia ter uns 12 assim... Não passava de 12 anos, por

aí. E tipo assim até então não tinha acontecido nada. Era uma relação normal,

ele me levava pro colégio e me buscava... Porque minha mãe era radiologista e
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fazia plantão, sabe? Inclusive, tipo quando aconteceu ela tava em casa, ela

tava no quarto e, tipo assim, foi muito inesperado, tipo, ele tava no computador

tavam todas as crianças da cada estavam no quarto. Ah, e detalhe: eu tenho

uma irmã que tipo, na época era criança, nem falava direito mas, tipo assim,

ele que cuidava dela e ele dormia com ela na mesma cama... Então é uma

coisa que até me traz curiosidade de falar com ela... Só que hoje ela tem 13

anos e eu ainda tô procurando uma brecha pra falar com ela sobre isso. E as

crianças estavam no quarto e não sei o que aconteceu que foi todo mundo pra

rua e  eu fiquei,  Nisso ele  me chamou pra  mostrar  alguma coisa  assim no

computador,  sabe? Aí eu fui,  né? Tipo, era meu padrasto que já tava a um

tempo com minha mãe. Não era coisa de 1 ano, 2 anos... Era tipo muito tempo.

Aí  tipo,  quando eu sentei  tipo,  na  cadeirinha,  que tinha uma cadeirinha de

frente pra outra em frente ao computador, aí ele veio pra cima de mim, tipo ele

veio pra me beijar,  e nisso, deve ter sido segundos, mas meio que parecia

minutos sabe? Quando você tenta se esquivar, foi muito rápido e eu fui pro

banheiro, e ele foi atrás de mim, e tipo minha mãe no quarto. E ele começou a

me pedir muita desculpa, e no que ele pedia desculpa eu lavava minha boca

tipo,  lavava  porque  me  deu  um  nojo  tão  grande,  tão  grande!  E  ele  pediu

desculpa, falou que não queria ter feito aquilo e eu falei tudo bem, aí entrei

fechei a porta do banheiro e ele saiu… Tipo assim, e engraçado é que não

passou pela minha cabeça em nenhum momento falar pra minha mãe, eu fiquei

com medo, tipo, eu não sei porque, por que cargas d’água ela ia me culpar.

Que eu ia contar pra ela, ela ia olhar pra minha cara e sei lá... E rir! Até porque

nossa relação era um pouco conturbada, então eu achei que ela não fosse

acreditar em mim. Eu pensava “poxa, se eu contar, ela pode não acreditar ou

ela pode acreditar... E tem os filhos dele”… Era muita coisa em jogo pra minha

cabeça  de  criança,  e  eu  meio  que  tentando  pensar… Isso  meio  que  ficou

esquecido, sabe? No dia seguinte ele foi, me levou pro colégio e tipo, aquela

distância sabe...A gente ficava em silêncio. Fiquei um tempo assim com ele até

que eu acho que minha cabeça meio que ocultou. Porque ficou tipo... Sério,

parece que apagou da mente e só foi  aparecer quando eu já tava, tipo, no

ensino  médio...  E  começou  a  ser  abordados  esses  assuntos,  e  eu  ficava

pensando, tipo, caralho foi isso que aconteceu! E, tipo, eu não fiz nada! Sabe e

tipo, eu vejo que não tem mais o que fazer agora, depois de sei lá quantos
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anos... Porque eles se separaram… Acho que eu botei minha raiva pra fora

quando eles se separaram. Ele foi lá na porta de casa e... Ele foi xingando ela

[a mãe] de piranha, de tudo quanto é nome, falando que ia tacar fogo no carro,

sendo que ele nunca pagou nada, então eu fui pra fora que nem um bicho,

comecei a discutir com ele, colocar o dedo na cara dele, que ele nunca tinha

feito nada e que ele nunca colocava dinheiro em casa e tudo mais... 

Foi  a  hora  que  eu  explodi  porque  ninguém  me  influenciou  naquele

momento. E eu não tinha ligado a explosão que eu tive no momento com que

tinha acontecido antes,  entendeu? E hoje olhando pra trás, eu vejo que eu

coloquei muito isso pra fora naquele momento. Porque eu guardei isso cara,

por  muito  tempo,  pouquíssimas  pessoas  sabem,  sabe?  Às  vezes  eu  fico

minimizando o que aconteceu, mas não é pra minimizar, sabe? Porque eu fico

tipo assim, caralho, ele não chegou a me estuprar sabe? Mas, tipo eu, era uma

criança, sabe? Eu não entendia nada que tava acontecendo ali.  E sei lá cara,

teve uma vez que eu contei pro meu ex e tipo soltei pra ele, mas ele não sabia

quem era [o padrasto em questão], e hoje eu tenho mais liberdade pra falar

sobre isso porque desde que eu vim pra UFF foi... Foi momentos assim, que eu

me soltei, sabe? Como mulher sabe... Ter um contato real com o feminismo,

sabe? Então, hoje é uma coisa que eu consigo contar pras pessoas. Às vezes,

mexe ainda um pouco assim, acho que mais pelo fato de eu não ter feito nada,

entendeu? 

Thuani: E você consegue definir pra si mesma, o porquê isso mexe com

você?

Luíza: Acho que já sou uma pessoa meio sensível, sabe? Então eu fico

pensando  que  eu  devia  ter  feito  alguma  coisa!  Hoje  quando  vejo  isso

acontecendo com alguém, eu acho que a primeira coisa que ela deve fazer é

expor! Tipo assim, falando mesmo que aconteceu isso, isso e isso! E eu não

consegui fazer isso! Eu não vejo hoje em dia meios de fazer isso, porque faz

tanto  tempo  entendeu?  Tipo,  ele  nem  tá  mais  no  meu  convívio,  entende?

Ninguém lá de casa tem convívio com ele mais, minha mãe já tá até com outro

cara...  Então, eu acho que isso mexe muito comigo. E eu fico pensando na

questão da minha irmã,  e acho que é uma coisa que também mexe muito

comigo, porque, cara, eu tinha a idade dela e o cara pensou em fazer isso, e

esse questionamento de que ela dormia com ele na mesma cama com ele só
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foi surgir, tipo, há pouco tempo, porque eu fiquei tipo assim, cara, todo mundo

saía e ele ficava só com ela... Se ele fez isso comigo, num sei se ele pode ter

feito algo com ela... E ela é uma criança muito tímida. Então eu fico tentando

assim… Tentando abordar...  Tentando pensar como eu falaria isso com ela.

Porque também tem a questão dele ter ocultado isso e ter estado o tempo todo

do lado dela... Depois que aconteceu, eu ficava tipo assim olhando sabe, pela

brechinha da porta do quarto pra ver se tava tudo bem. Acho que é isso… Tem

umas coisas que eu fico pensando que eu não sei  se tem ligação ou não,

sabe... Que eu posso tá viajando…

Fico pensando a relação com outras pessoas, sabe? Tipo assim, todas

as relações sexuais que eu tive assim como outros homens, eu não conseguia

tirar a minha blusa… É bizarro assim, eu ficava de blusa... De roupa, tipo, até

eu pegar confiança sabe? Tipo, toda vez que eu transava com a pessoa a

primeira vez eu ficava de roupa. Coisa que não aconteceu com meu atual...

Não sei porque... Acho que porque quando eu o conheci eu já tava aqui na

UFF...  Mas  nas  anteriores  era  um  martírio  pra  mim,  eu  sempre  quis  me

esconder,  como se fosse um nível de exposição muito exacerbado e que a

pessoa tinha que ir aos pouquinhos pra conseguir, sabe? Não é uma questão

moralista nem nada, é uma questão interna... Não sei se isso tem ligação com

o acontecido.
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